


Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademika, vokasi, dan profesi 
yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu 
berkembang secara profesional;
Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bereputasi internasional dalam bidang 
kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan
Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu 
kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan 
masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul
Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan 
bermanfaat bagi masyarakat; dan
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk 
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan humaniora.
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Tantangan UM Berstatus PTNBH
Status PTNBH tidak diartikan bahwa kampus secara bebas melakukan berbagai perubahan, 

tetapi tetap dalam koridor peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah 

oleh: Dr. Zulkarnain, M.Pd, M.Si
Ketua Departemen Pendidikan Luar Sekolah

Universitas Negeri Malang (UM) resmi 
menyandang status Perguruan Tinggi Negeri 
Badan Hukum (PTN-BH) pada penghujung 
tahun 2021, tepatnya pada tanggal 25 
November 2021. Sejak ditetapkannya status 
UM menjadi  PTN-BH  terdapat berbagai 
perubahan, baik dari sistem tata kelola 
hingga mindset sivitas akademika. Universitas 
Negeri Malang telah menjadi Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum. Penetapan tersebut 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021, 
tanggal 25 November 2021. Status ini tentunya 
ada beberapa keistimewaan, beberapa 
hak istimewa dalam status ini antara lain 
keluasan otonomi penuh dalam pengelolaan 
organisasi, yaitu penguatan kualitas 
penyelenggaraan akademik, efektivitas dan 
efisiensi tata kelola organisasi, dan kontribusi 
UM bagi pembangunan.

Status PTNBH tidak diartikan bahwa 
kampus secara bebas melakukan berbagai 
perubahan, tetapi tetap dalam koridor 
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 
Hal yang menjadi tantangan utama UM 
dalam mengembangkan diri yaitu adalah 
mengubah pola pikir. Kita harus memahami 
secara bersama-sama prinsip PTNBH. 

Perubahan status UM menjadi PTNBH 
menandakan bahwa UM dapat mengelola 
keuangannya secara independen. Maka dari 
itu, UM juga membentuk Badan Pengelola 
Usaha dan Dana Abadi (BPUDA) yang 
bertugas mencari berbagai peluang untuk 
memperoleh sumber pendanaan. Status 
PTNBH membuat UM mempunyai otonomi 
dalam mengelola perguruan tinggi, sehingga 
UM bebas membentuk unsur-unsur baru 
demi menunjang perkembangan universitas, 

termasuk membentuk prodi-prodi baru. 
Mempertimbangkan kebutuhan dunia 
industri dan usaha, saat ini beberapa usulan 
prodi tengah dikaji aspek keberterimaan 
dan prospeknya. Status PTNBH membawa 
perubahan secara kelembagaan, perubahan 
tersebut, tentunya UM telah merumuskan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP).

Pada masa awal transisi menjadi PTNBH, 
UM masih dalam tahap penataan sistem 
dan perubahan pola pikir agar seluruh sivitas 
bersinergi dalam mewujudkan target UM 
menjadi perguruan tinggi kelas dunia  supaya 
seluruh sivitas menjalankan perannya sesuai 
tugas dan fungsi masing-masing, karena 
itu, tim transisi ini salah satunya melakukan 
sosialisasi PTNBH secara berkala mulai dari 
tingkat pimpinan di fakultas, lembaga, unit, 
dosen, tendik, ormawa dan mahasiswa.

Perubahan status sebagai PTNBH 
substansi perubahan yang utama ada pada 
sumber daya manusianya. Konsekuensi 
adanya perubahan paradigma baik dalam 
diri mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, 
hingga pimpinan. Oleh karenanya, UM 
berusaha keras untuk memperbaiki kualitas 
dan kecakapan sivitas akademikanya. 
Kualitas kerja kita akan membawa dampak 
besar bagi pengakuan dunia terhadap UM.  
Apabila semua memiliki cara pandang yang 
sama, meyakini program kerja akan dapat 
berjalan dengan baik. Karena untuk proses 
perkembangan UM selanjutnya merupakan 
kerjasama antar Sivitas UM. Budaya inovasi 
UM, sesuai tagline Excelence in Learning 
Innovation, telah menjadi ciri khas UM. UM telah 
mendedikasikan diri menjadi pusat unggulan 
di bidang inovasi pembelajaran, sudah tentu 
budaya ini akan terus dikembangkan. (*)

Salam Redaksi
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Dua tahun telah berjalan bagi Universitas 
Negeri Malang (UM) untuk menekuni Program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
sejak diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud 
Ristek) pada akhir Januari 2020. Seiring 
berjalannya waktu, saat ini program MBKM 
pada Universitas Negeri Malang mengalami 
perkembangan sekaligus perbaikan dengan 
cukup signifikan. Peningkatan baik tersebut 
bukan tanpa usaha apapun, melainkan 
hasil buah manis dari perjuangan panitia 
MBKM, pejabat yang ikut andil dalam proses 

perkembangannya, serta segenap mahasiswa 
peserta MBKM UM.

Berdasarkan wawancara eksklusif 
bersama Prof. Dr. Lia Yuliati, M. Pd., selaku Kepala 
Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan 
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 
pembelajaran (LP3) sekaligus PIC Magang dan 
Studi Independen Universitas Negeri Malang 
berpendapat terkait banyak upaya yang 
telah dilakukan UM untuk kelancaran program 
MBKM. Salah satu upaya tersebut dengan 
menciptakan beberapa kebijakan berkaitan 
dengan MBKM sekaligus menyempurnakan 
sistem. Penyempurnaan sistem tersebut berupa 
pengembangan web serta aplikasi MBKM dan 
sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi 
Akademik UM (SIAKAD UM). Hal selanjutnya 
berkaitan upaya UM mengembangkan MBKM 
dengan mensosialisasikan terkait MBKM kepada 
berbagai elemen civitas akademika UM. Berikut 
ujaran dari Prof. Lia.

“UM telah membuat beberapa kebijakan 
terkait panduan dan implementasi MBKM juga 
menyempurnakan sistem pendukungnya. 
Misal web dan aplikasi MBKM yang terintegrasi 
dengan SIAKAD UM telah dikembangkan 
untuk mendukung proses pelaksanaan dan 
pelaporan  MBKM. Sosialisasi pada berbagai 
elemen terus dilakukan, seperti kepada dosen, 
mahasiswa, tendik (tenaga pendidik), dan pihak 
eksternal selaku user program MBKM, seperti 
sekolah, Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja 

(IDUKA), Pemerintah Daeriah (PEMDA), serta 
masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara 
formal dan nonformal, misal dengan surat, 

webinar, flyer, podcast, dan sosial media 
lainnya pada Instagram MBKM UM dan  
facebook”.

 
Dampak baik dari upaya-upaya di 

atas, saat ini MBKM UM sudah berjalan 
dengan menyeluruh kepada segenap 
Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP). 
UM juga memiliki dua jenis program 

LAPORAN UTAMA

Tumbuh Kembang MBKM
dalam Dua Tahun di UM
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LAPORAN UTAMA

MBKM yaitu MBKM bersama Kemendikbudristek 
berupa Kampus Mengajar, Magang, serta 
pertukaran pelajar. Sementara itu, program 
MBKM secara mandiri diadakan oleh UM berupa 
asistensi mengajar dan membangun desa. Hal 
tersebut seperti yang dituturkan oleh Prof. Lia 
pada saat wawancara.

“MBKM di UM sudah berjalan untuk semua 
Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP). Mahasiswa 
mengikuti program yang dilaksanakan 
Kemendikbudristek, seperti kampus mengajar, 
Magang dan Studi Independen Bersertifikat 
(MSIB), Magang di Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN), dan pertukaran pelajar 
(Permata). UM juga telah meyelenggarakan 
MBKM secara mandiri untuk asistensi mengajar 
dan membangun desa”.

 
Setiap program selalu memiliki kendala 

pada pelaksanaannya. Saat diwawancarai 
Prof. Lia menuturkan kendala yang dialami oleh 
UM selama menyiapkan program MBKM berupa 
perselisihan jadwal UM dengan Kampus Mitra. 
Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan 
baik oleh UM melalui evaluasi sekaligus usaha 
berkembang terus-menerus. Peninjauan 
ulang terus dilakukan demi menyesuaikan 
dengan perkembangan MBKM serta kebutuhan 
lapangan. Hal tersebut merupakan usaha UM 
untuk terus memperbaiki program MBKM pada 
UM sesuai dengan tuturan Prof. Lia.

“Kendala selalu ada terutama jadwal 
kegitan MBKM luar UM yang tidak sama dengan 
proses pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) 
dan perkuliahan di UM. Akan tetapi, selama ini 
kendala tersebut dapat diselesaikan berkat 
dukungan dari berbagai pihak mulai dari 
pimpinan, dosen, tendik, hingga mahasiswa. 

Proses MBKM dan sistem pendukungnya akan 
terus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan 
perkembangan MBKM di Kemendibudristek dan 
kebutuhan lapangan”.

 
Pada sesi terakhir wawancara, Prof. Lia 

membagikan pesan untuk mahasiswa UM 
agar selalu semangat dalam belajar dengan 
cara mengikuti kegiatan perkuliahan dengan 
rajin. Menurut Prof. Lia belajar tidak hanya 
sekedar membuka buku saja, namun dapat 
dibuat lebih sempurna dengan mencari 
pengalaman-pengalaman di luar akademik 
melalui pengalaman langsung terjun di dunia 
kerja atau umumnya disebut dengan magang. 
Hal tersebut dapat melatih hard skill, soft skill, 
sekaligus pengalaman yang menyenangkan 
untuk penyesuaian diri terhadap dunia kerja. 
Ajang magang dapat dimanfaatkan untuk 
mempraktikkan teori-teori dalam pikiran serta 
melatih kemampuan berpikir. Hal tersebut 
dituturkan Prof. Lia sebagai berikut.  

“Untuk mahasiswa, tetaplah semangat 
belajar. Belajar dapat dilakukan di kampus 
dengan mengikuti kuliah. Belajar juga dapat 
disempurnakan melalui pengalaman langsung 
di tempat/dunia kerja dengan mengikuti 
program MBKM. Program MBKM akan melatih 
mahasiswa untuk memecahkan permasalahan 
langsung dari dunia kerja, melatih menerapkan 
ilmu yang diperoleh di kampus di dunia kerja, 
serta melatih kemampuan berpikir tingkat 
tinggi. MBKM tidak akan memperlambat masa 
studi  bahkan MBKM akan memberikan nilai 
tambah  yang akan berguna ketika lulus dan 
berinteraksi dengan masyarakat/dunia kerja”.

 
Reporter: Nahdiatul Affandiah
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Program Merdeka Belajar - Kampus 
Merdeka (MBKM) merupakan program 
yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud 
Ristek) dengan tujuan menyiapkan mahasiswa 
dalam menghadapi perubahan zaman 
yang pesat. Perguruan tinggi dituntut untuk 
merancang dan melaksanakan proses 
pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa 
dapat meraih capaian pembelajaran yang 
mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan 
adanya MBKM diharapkan dapat menjadi 
jawaban atas tuntutan tersebut. 

Kampus Merdeka merupakan wujud 
pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom 
dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar 
yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 
Mahasiswa diberikan kebebasan sebanyak 20 
Sistem Kredit Semester (SKS) di luar program 
studi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar 
perguruan tinggi, diantaranya melakukan 
magang industri, pengabdian masyarakat, 
mengajar di satuan pendidikan, pertukaran 
mahasiswa, penelitian, dan studi independen. 
Kampus Merdeka “(KM)” diharapkan dapat 
memberikan pengalaman di lapangan yang 
akan meningkatkan kompetensi mahasiswa 
dalam dunia kerja.

Sejak “MBKM” dirilis pada tahun 2020, 
program tersebut memiliki peminat yang 
sangat tinggi. UM menduduki peringkat ketiga 
dengan pendaftar terbanyak sejumlah 898 
mahasiswa yang mengikuti program mengajar 

di satuan pendidikan yang dinamakan Kampus 
Mengajar Angkatan 2 pada Juli 2021. Awal 
mula dari penempatan KM berada di daerah 
3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), akan 
tetapi terdapat perubahan lokasi penempatan 
sekolah yang sesuai dengan domisili pendaftar, 
akibat lonjakan kasus mingguan yang 
mencapai 50.000 kasus aktif. Para mahasiswa 
yang ditugaskan pada satu sekolah sebanyak 
5-6 orang berasal berbagai perguruan tinggi 
di Indonesia. Dengan latar belakang yang 
berbeda, diharapkan mahasiswa dapat saling 
berbaur dalam berkolaborasi menyusun 
program kegiatan selama KM berlangsung. 

Pengalaman mengajar siswa sekolah 
merupakan tantangan selama menjadi 
mahasiswa, salah satunya Shafira Shada 
Tamara yang berasal dari Kalimantan Tengah 
tepatnya Kota Balikpapan. Dia ditempatkan di 
SDIT Darun Najah Balikpapan, yang masih satu 
daerah dengan tempat tinggalnya. Alasan 
Shafira ingin mendaftar kegiatan tersebut 
adalah dirinya ingin memberikan pengajaran 
literasi dan numerasi kepada siswa sekolah 
dasar. Oleh karena itu dirinya mengikuti 
kegiatan program KM, “aku ingin mempraktekan 
langsung gimana rasanya mengajar itu, tidak 
dari materi perkuliahan aja” imbuh mahasiswi 
yang gemar membaca novel tersebut.

Sebagai mahasiswa jurusan pendidikan, 
ini merupakan pengalaman mengajar pertama 
bagi Shafira. Dia menjelaskan, sebagai pendidik 
harus mampu merancang strategi belajar yang 

Berbagai Cerita dari Mahasiswa 
dalam Program Mahasiswa 

Merdeka Belajar

LAPORAN UTAMA
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menyenangkan, “Rancangan tersebut dibuat 
menyenangkan, agar anak-anak SD yang 
dunianya masih dunia bermain, tidak cepat 
bosan selama KBM berlangsung” imbuhnya. 
Shafira bersama satu timnya memperkenalkan 
media pembelajaran seperti Quizziz yang 
berbasis game yang merebutkan juara 1.

Ketika penugasan KM berlangsung, 
dirinya mendapat hal yang berkesan, mulai 
dari praktek sains melalui pembuatan es krim 
dengan menggunakan es batu dan garam 
serta mengenalkan pembelajaran bahasa 
Arab walaupun sekolah tempat ia ditugaskan 
merupakan sekolah berbasis Agama (Islam). “di 
pelajaran bahasa Arab siswa-siswi juga pada 
aktif menjawab pertanyaan, mungkin karena 
belajar bahasa baru kali ya” jelasnya.

Tak hanya MBKM dari Kemendikbud 
saja, UM juga memberikan program yang 
sama kepada mahasiswanya, yakni program 
Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang, 
yang dirancang oleh Lembaga Pendidikan 
Pengembangan dan Pembelajaran (LP3) UM, 
bersama mitra yang ditunjuk telah melakukan 
kerjasama dengan UM. 

Antusias mahasiswa dalam mendaftar 
program Asistensi Mengajar (AM) sangatlah 
tinggi. Program tersebut hampir sama dengan 
program Kampus Mengajar, namun AM 
berfokus pada SMA/SMK/MA sesuai dengan 
prodi mahasiswa, sedangkan KM berada 
di SD maupun SMP yang telah ditunjuk oleh 
Kemendikbudristek.

Susmitha Nurzaini, mengikuti program AM 
karena dirinya ingin keluar dari zona nyaman 
dengan mencari pengalaman langsung di 
sekolah dalam praktik mengajar. Mahasiswa 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman tersebut 
ditempatkan di SMAN 8 Malang yang memiliki 
mata pelajaran Bahasa Jerman. Dirinya merasa 
senang karena penempatan tersebut dekat 
dengan kampus dan rumahnya. 

Pada saat awal penugasan, dirinya 
kecewa karena pelajaran Bahasa Jerman 
merupakan pembelajaran lintas minat disana, 
sehingga beberapa siswa meremehkan mata 
pelajaran tersebut. Dibalik kekecewaannya, 
Mitha berupaya untuk merancang strategi 
supaya peserta didik tertarik dengan materi 
yang diajarkan. Dia menemukan bahwa siswa 
SMA lebih cocok ketika mahasiswa yang 
mengajar, karena usia mereka yang hampir 

berdekatan. “Mungkin karena kita lebih santai 
dalam mengajar, jadi mereka gak bosen 
belajarnya.” Imbuhnya.

Faktor pandemi juga menghalangi 
pembelajaran, dirinya mengajar secara 
daring karena bertepatan dengan kasus 
lonjakan tersebut. Setelah masuk minggu 
keempat terdapat perubahan kebijakan yang 
mengharuskan sekolah luring dengan sistem 
ganjil-genap di setiap kelas, sehingga Mitha 
harus tertantang untuk mengajar dengan 
sistem hybrid.

Menurutnya, kegiatan Asistensi Mengajar 
di UM sudah baik, karena alur kegiatannya 
sudah jelas dan setiap peserta AM dibekali 
buku pedoman yang memuat informasi teknis 
dan pelaksanaan program tersebut di sekolah. 
Mahasiswa merasa terbantu dengan program 
ini karena memberikan kesempatan langsung 
di tengah situasi pandemi, untuk berinteraksi 
tatap muka dengan peserta didik sebagai 
salah satu praktik pengajaran. 

Kedua penugasan tersebut selesai di 
waktu yang berdekatan dan mereka pun 
terkesan dengan kegiatan yang diikuti selama 
satu semester tersebut. Tak lupa mereka 
juga mendapatkan “buah tangan” berupa 
pengalaman mengajar di era pandemi.

“Selama ini aku masuk jurusan pendidikan, 
tapi aku sendiri kurang suka bidang pendidikan, 
dengan adanya AM ini, aku lebih dapat banyak 
pengalaman karena terjun langsung di bidang 
pendidikan ini. Ternyata seru juga kok” kata 
Mitha.

Shafira juga sangat senang dan bersyukur 
mengikuti program tersebut, dari susahnya 
mengajar sampai melakukan administrasi 
sekolah seperti menginput nilai siswa serta 
mengelola perpustakaan. 

“Ternyata gak mudah jadi guru, guru tidak 
hanya harus bisa menerangkan materi belajar 
di kelas, guru juga harus bisa mengkondisikan 
siswa agar mau belajar dan tidak jenuh selama 
pembelajaran.” imbuh Shafira. 

Mereka mendapatkan pengalaman dan 
ilmu baru dari kegiatan tersebut. Keseruan dan 
tantangan dari pengalaman yang mereka 
dapatkan, akan menjadi bekal mereka di suatu 
saat nanti yang akan diimplementasikan di 
dunia pendidikan kelak.

Reporter: Ibrahim Naufal Daffa’

LAPORAN UTAMA
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Tantangan Universitas Negeri 
Malang menjadi Perguruan Tinggi 

Badan Hukum (PTN-BH)

Universitas Negeri Malang telah menjadi Perguruan Tinggi Badan 
Hukum. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021, tanggal 25 November 2021. 
Status ini tentunya ada beberapa keistimewaan, beberapa hak 
istimewa dalam status ini antara lain keluasan otonomi penuh dalam 
pengelolaan organisasi, yaitu penguatan kualitas penyelenggaraan 
akademik, efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi, dan kontribusi 
UM bagi pembangunan.

Ketua tim transisi PTNBH UM, yang sekaligus Wakil Rektor IV UM, 
Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. menuturkan berbagai hal terkait status 
PTNBH UM. Sebagaimana pasal 13 ayat 2, bahwa dengan status PTNBH 

UM bisa secara leluasa membuka, mengubah, dan menutup Program 
Studi, bagaimana mekanismenya?

“UM bisa saja membuka secara leluasa program studi yang 
diinginkan, tetapi juga harus mengikuti kaidah yang ada, bisa saya 

katakan otonom terkendali. Misalnya untuk membuka prodi baru, 
harus memiliki dosen dengan kualifikasi tertentu sebanyak 

lima orang. Hal inilah yang saya katakan bebas dan 
tetap terkendali,” jelas Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, 
M.Pd..
Lebih lanjut, tidak hanya membuka prodi baru, 
dengan status PTNBH juga bisa saja menutup 
prodi-prodi yang dirasa sudah kurang relevan 
di pasar kerja. Tetapi semuanya harus 
berdasarkan kajian yang matang dan tidak 
bisa dilakukan secara serta merta.

“Dengan demikian status PTNBH tidak 
diartikan bahwa kampus secara bebas 
melakukan berbagai perubahan, tetapi 
tetap dalam koridor peraturan-peraturan 
yang ditetapkan oleh pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” 
jelasnya.

Apakah status PTNBH biaya kuliah di 
UM menjadi Mahal?

Tidak demikian, dalam pasal 
pasal 18 ayat 2  PP Nomor 115 Tahun 

Wawancara dengan Wakil Rektor IV UM
Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.
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2021, UM wajib mencari dan menjaring calon 
mahasiswa yang memiliki potensi akademik 
tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, 
dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, 
terluar, dan tertinggal paling sedikit 2O%. Hal ini 
telah dibuktikan dengan pemberian KIP-Kuliah 
bagi mahasiswa UM. Selain itu, pemberlakuan 
UKT yang proporsional sesuai golongan. 
Sehingga bisa dikatakan naik dan turunnya itu 
bergantung pada inflasi. 

“Komitmen UM tidak akan melalukan 
kenaikan UKT, adapun apabila ada kenaikan 
masih wajar karena faktor inflasi. Apabila 
naik 10% masih wajar lah ya. Esensi yang lebih 
penting dari status PTNBH adalah UM akan terus 
mendorong adanya badan usaha yang dikelola 
secara mandiri sebagai income generating 
kampus,” ungkapnya

Badan usaha apa saja yang akan menjadi 
fokus pengembangan?

Di bawah koordinasi Badan Pengelola 
Usaha dan Dana Abadi (BPUDA) UM 
menggeliatkan income generating. Sementara 
ini yang telah berjalan adalah persewaan 
gedung (Graha Cakrawala, Sasana Budaya dan 
Sasana Krida). Selain itu kini telah dirancang unit 
bisnis; Cafe Bistrovia, UM Mart, dan pengadaan 
merchandise barang-barang branding. Saat 
ini UM terus mendorong percepatan payung 
hukum untuk pengelolaan unit bisnis. 

Apakah yang menjadi tantangan UM dengan 
Status PTNBH?

Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd 
menyampaikan bahwa hal yang menjadi 
tantangan utama UM dalam mengembangkan 
diri yaitu adalah mengubah pola pikir. “Setelah 
UM resmi PTNBH, kami mengajak semua Sivitas 
UM untuk bergaya selayaknya PTNBH. Kita harus 
memahami secara bersama-sama prinsip 
PTNBH. Oleh karena itu, tim transisi ini salah 
satunya melakukan sosialisasi PTNBH secara 
berkala mulai dari tingkat pimpinan di fakultas, 
lembaga, unit, dosen, tendik, ormawa dan 
mahasiswa.” Jelas Prof. Ibrahim.

Apabila semua memiliki cara pandang 
yang sama, Prof. Ibrahim meyakini program 
kerja akan dapat berjalan dengan baik. Karena 
untuk proses perkembangan UM selanjutnya 

merupakan kerja sama antar Sivitas UM.
Budaya inovasi UM, sesuai tagline 

Excelence in Learning Innovation, telah menjadi 
ciri khas UM. UM telah mendedikasikan diri 
menjadi pusat unggulan di bidang inovasi 
pembelajaran, sudah tentu budaya ini akan 
terus dikembangkan.

Status PTNBH Membawa Perubahan secara 
Kelembagaan

Tentunya UM telah merumuskan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP). Dua hal tersebut akan bermuara pada 
Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Nah, sekarang 
yang menarik bagaimana kiprah UM dapat 
diakui tingkat internasional?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah 
terpenuhinya indaktor; Publikasi UM harus 
baik, mahasiswa internasional banyak yang 
bergabung dengan UM, dan sebagainya. Hal 
inilah yang akan mengantarkan UM masuk 1.000 
perguruan tinggi terbaik di dunia.

Reporter: Suhardi
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Raih Peringkat ke-4 Nasional, 
Kemahasiswaan UM Sukses 

Tingkatkan Aktivitas Mahasiswa
Dalam perguruan tinggi, peran bidang 

kemahasiswaan adalah mendorong dan 
mengupayakan peningkatan prestasi 
mahasiswa, pengembangan bakat, minat, 
dan kreativitas serta keilmuan dan keprofesian. 
Upaya Universitas Negeri Malang (UM) 
dalam menjembatani mahasiswa di bidang 
kemahasiswaan telah gencar dilakukan. Hal 
itu dibuktikan dengan prestasi yang berhasil 
diraih UM, yakni peringkat ke-4 nasional bidang 
kemahasiswaan dalam pemeringkatan 
Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan 
Kemahasiswaan (Simkatmawa). 

Prestasi yang didapatkan sangat 
membanggakan. Dalam tiga tahun terakhir, 
UM mengalami peningkatan yang signifikan. 
Pasalnya,  di tahun 2019, UM menduduki 
peringkat ke-19, lalu pada tahun 2020 
menduduki peringkat ke-7, dan di tahun 2021, 
UM mengalami peningkatan dan berhasil 
meraih peringkat ke-4 nasional.

Direktur Kemahasiswaan, Hendra Susanto, 
S.Pd, M.Kes, Ph.D menjelaskan terdapat empat 
aspek yang dinilai dalam Simkatmawa. Keempat 
aspek tersebut diantaranya; manajemen  
institusi, kegiatan MBKM/non lomba, prestasi 
kegiatan kemahasiswaan mandiri, dan prestasi 
kegiatan kemahasiswaan Kemdikbudristek 
(Belmawa). Dari keempat kategori, persentase 
penilaian yang paling mendominasi adalah 
dari Belmawa yaitu sebesar 40%, disusul oleh 
non Belmawa sebesar 30% dan sisanya adalah 
dari kegiatan MBKM dan manajemen institusi.

Direktur Kemahasiswaan menambahkan 
bahwa pemeringkatan 
kemahasiswaan ini 

dinilai dan dimonitor dari bulan Januari hingga 
bulan Desember. Sistemnya pemeringkatan 
yang keluar tahun 2021 adalah hasil 
pencapaian dan kinerja sepanjang tahun 
2020. Pada pemeringkatan 2021 ini, penilaian 
yang diterapkan berbeda dengan tahun 
sebelumnya. 

“Terdapat dua pemeringkatan yaitu 
pemeringkatan liga dengan penilaian 
berdasarkan jumlah mahasiswa dan penilaian 
secara global. Secara global, UM meraih 
peringkat ke-4 nasional. Berdasarkan jumlah 
mahasiswa dalam liga, UM meraih peringkat 
ke-6,” terang Pak Hendra.

Dampak dari Pemeringkatan di Bidang 
Kemahasiswaan

Ketika ditanya terkait dampak 
yang diperoleh, Direktur Kemahasiswaan 
berpendapat terdapat dampak yang signifikan 
sehingga memacu iklim dan ekosistem 
aktivitas mahasiswa lebih baik. Mahasiswa akan 
termotivasi untuk selalu berprestasi. Dalam 
hal tersebut, tentunya akan didukung dengan 
adanya kebijakan internal untuk membantu 
akselerasi pencapaian-pencapaian non 
akademik mahasiswa.

“Saat ini UM yang berstatus PTNBH 
(Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum) akan 
menyiapkan beberapa 
landasan tambahan. 

Salah satunya adalah 
Peraturan Rektor terkait 
mahasiswa yang 

memiliki prestasi bagus 
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dapat direkognisi untuk kredit kuliah dan dapat 
dikonversi,” jelas beliau.

Strategi dan Upaya Bidang Kemahasiswaan
Adanya banyak tim pengembang di 

bidang kemahasiswaan akan dimaksimalkan 
untuk mengoptimalisasi dan memberi 
perhatian khusus dalam mendukung 
mahasiswa. Selain itu, strategi baru sudah 
mulai digencarkan. Beberapa fakultas di 
UM sudah mulai membentuk Pusat Prestasi 
Mahasiswa (Puspresma) tingkat fakultas yang 
merupakan salah satu strategi baru dari bidang 
kemahasiswaan.

Peran Mahasiswa 
Peran mahasiswa sangat vital dalam 

pemeringkatan bidang kemahasiswaan.  
Hal itu selaras dengan apa yang telah 
disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan, 
bahwa terdapat empat kategori penilaian 
dalam pemeringkatan ini. Peran mahasiswa 
sangat berkontribusi besar dalam hal ini. 
Berbagai kegiatan mahasiswa yang dilakukan 
oleh mahasiswa misalnya kegiatan MBKM, 

internship, dan perlombaan akan masuk 
k e penilaian dalam Simkatmawa.

Target Selanjutnya
D i r e k t u r 

K e m a h a s i s w a a n 
menyampaikan target 
yang diberikan oleh 
para pimpinan UM 

adalah minimal bisa 
m e m p e r t a h a n k a n 

peringkat yang telah 
diraih. Mengingat hal 

ini akan menjadi 
tantangan besar 
UM. Walaupun 
demikian, tidak 
m e n u t u p 
kemungkinan 

untuk UM 
menaikkan 
t a r g e t 
m e n j a d i 
3 besar 
nasional.

Namun hingga saat ini, bidang 
kemahasiswaan masih belum mendapatkan 
informasi terkait pelaksanaan pemeringkatan. 
“Simkatmawa belum jelas akan ada 
atau tidaknya. Biasanya kalau akan ada 
perangkingan bulan Juni sudah selesai 
penilaian dan memasuki bulan Agustus akan 
diumumkan. Akan tetapi sekarang sampai akhir 
Juli ini, belum ada informasi apapun. Untuk itu, 
kami masih menunggu informasi dan instruksi 
dari pusat,” jelas Pak Hendra.

Pesan dan Harapan
Hendra Susanto, S.Pd, M.Kes, Ph.D selaku 

Direktur Kemahasiswaan menyampaikan 
pesan kepada seluruh mahasiswa UM untuk 
selalu menciptakan ekosistem dengan 
melakukan aktivitas kemahasiswaan yang 
baik. Ada tidaknya pemeringkatan tidak akan 
memberikan pengaruh terhadap peningkatan 
aktivitas kemahasiswaan.

Selain itu, mahasiswa dapat 
memaksimalkan dan memacu diri untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan 
yang dapat meningkatkan potensinya 
misalnya dalam hal kewirausahaan, PKM, 
keolahragaan, dll. Dalam hal ini, UM mendukung 
penuh dengan adanya ekuivalensi rekognisi 
sehingga mempermudah mahasiswa 
dalam menyejajarkan capaiannya di 
bidang kemahasiswaan dengan bidang 
akademiknya. Bukan hanya itu. Peraturan 
Rektor juga memberikan dukungan penuh 
kepada mahasiswa dengan adanya akselerasi 
studi, rekognisi karya prestasi, hadiah uang 
pembinaan, konversi SKS, dan sebagainya. 

Dukungan UM juga diberikan kepada 
mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa 
dengan memberikan beasiswa S2 di UM. 
Mahasiswa yang memiliki prestasi Belmawa 
misalnya Pimnas, PMW, LIDM, Peksiminal, atau 
prestasi internasional akan mendapatkan 
rekomendasi beasiswa tersebut.

“Mahasiswa akan direkomendasikan 
melalui seleksi dari prestasi yang mereka 
dapatkan dan tentunya mahasiswa yang mau 
mengabdikan diri di almamater UM,” pungkas 
Hendra Susanto, S.Pd, M.Kes, Ph.D.

Reporter: Novita Eka Andriyana

Hendra Susanto, S.Pd, M.Kes, Ph.D
Direktur Kemahasiswaan UM
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Prestasi Gemilang Humas UM di 
Ajang Anugerah Diktiristek

Menjadi yang terbaik bukanlah hal 
yang mudah, karena harus ada sebuah 
pengorbanan, kerja keras, serta kesungguhan 
dalam meraihnya. Hal inilah yang terus 
dilakukan oleh Humas (Hubungan Masyarakat) 
Universitas Negeri Malang (UM) sehingga 
bisa memperoleh penghargaan dalam 
perhelatan Anugrah Diktiristek 2021 dengan 
capaian yang gemilang dan memuaskan. 
Anugrah Diktiristek sendiri merupakan bentuk 
apresiasi serta monitoring dari Ditjen Diktiristek 
kepada perguruan tinggi dan mitra yang turut 
berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan 
dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 
Penganugerahan disiarkan secara langsung 
melalui kanal YouTube Ditjen Diktiristek 
(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 
dan Teknologi) pada Kamis 13 Januari 2022.

Anugerah Kampus Merdeka diberikan 
kepada perguruan tinggi, mahasiswa, dan 
dosen yang terlibat dalam pelaksanaan empat 
program yang ada pada program MBKM. 
Sedangkan Anugerah kerja sama diberikan 
kepada perguruan tinggi dan lembaga layanan 
pendidikan tinggi (LLDikti) dengan aspek 
penilaian yang meliputi dukungan pimpinan 
atau kehijakan perguruan tinggi baik dalam 

aspek bentuk organisasi pendanaan maupun 
SDM (Sumber Daya Manusia), kemudian 
kualitas standar operasional prosedur (SOP) 
kerja sama nasional dan internasional, kualitas 
perencanaan kerja sama, dan juga bentuk-
bentuk kegiatan kerja sama. Sementara 
itu, Anugerah Humas Dikti yang sudah rutin 
dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 
2017 silam itu diselenggarakan sebagai bentuk 
pemantauan dan evaluasi kinerja hubungan 
masyarakat pada perguruan tinggi, baik itu 
negeri maupun swasta serta LLDikti.

Disamping itu, Kemendikbudristek 
juga memberikan apresiasi kepada jurnalis 
dan media yang telah berkontribusi dalam 
mempublikasikan program dan kebijakan dari 
program MBKM melalui Anugerah Jurnalis dan 
Media. Enam kategori pada anugerah ini adalah 
media cetak terbaik, media daring terbaik, 
jurnalis terfavorit, penulis liputan media terbaik, 
insan jurnalis terinspirasi bidang pendidikan, 
serta media terbaik.

Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., Wakil 
Rektor IV yang menaungi Bidang Kerja sama 
dan Humas menyampaikan kesan dan pesan 
atas prestasi yang diraih oleh Humas UM tahun 
ini. “Ada dua hal yang perlu saya sampaikan 
mengenai kegiatan penganugerahan kemarin, 
yang pertama bahwa kemarin bukanlah 

BERITA
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acara Anugerah Humas Dikti (AHD), tapi 
acara Anugerah Diktiristek sehingga cakupan 
penghargaannya tidak sekedar untuk bidang 
kehumasan saja. Kategorinya banyak, 
misalnya terkait MBKM, Penyelenggaraan IISMA 
(Indonesian International Students Mobility 
Award), Humas, Unit Layanan Terpadu (ULT), 
dan Insan Jurnalis dan Media, sehingga banyak 
sekali kategori yang tercakup dalam acara ini. 
Hal kedua yang mau saya sampaikan adalah 
UM banyak meraih prestasi dalam bidang 
kehumasan, dan ini tidaklah kecil prestasinya. 
Jadi tantangan kita kedepan tidaklah ringan 
karena kita telah meraih banyak prestasi di 
bidang kehumasan. Saya berharap bidang 
Humas UM tidak terlalu berbangga diri 
dengan apa yang telah dicapai sekarang, 
karena banyak sub kategori lain yang belum 
mendapatkan penghargaan terbaik satu. 
Namun, saya sangat bersyukur dan berbahagia 
atas semua ini, khususnya untuk humas yang 
telah bekerja ekstra keras di masa pandemi 
untuk mempertahankan dan meningkatkan 
prestasi di tahun 2021 ini,” ucap Prof. Ibrahim.

“Mari kita terus berusaha untuk meraih 
terbaik pertama pada kategori-kategori lain. 
Intinya kita harus bekerja keras lagi untuk 
kebaikan UM. “ Selain itu, ia menjelaskan 
bahwa tahun ini UM sudah masuk dalam 
klaster Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(PTNBH), yang mana konsekuensinya adalah 
harus berjuang lebih lagi, karena persaingan 
antar perguruan tinggi dalam klaster ini sangat 
ketat. “UM harus mempertahankan prestasi dan 

bersaing dengan kampus-kampus besar yang 
sudah lebih dulu masuk dalam klaster PTN-BH,” 
imbuh Prof. Ibrahim.

Pada tahun ini, Humas Universitas Negeri 
Malang (UM) memperoleh empat penghargaan 
sekaligus. Empat penghargaan yang diperoleh 
Humas UM antara lain adalah; Terbaik 1 Kategori 
Media Sosial PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri 
Badan Layanan Umum), Terbaik 1 Kategori 
Majalah PTN BLU, Terbaik 3 Kategori Laman PTN 
BLU, serta Juara Harapan 1 Pers dan Konferensi 
Pers PTN BLU. Pada penghargaan ini, UM 
menerima Anugrah sebagai PTN BLU karena 
peresmian PTN BH dilaksanakan pada akhir 
tahun 2021, sedangkan penilaian dan monitoring 
dilaksanakan sejak awal 2021. Penghargaan ini 
menunjukkan perkembangan pesat Humas UM 
yang kini mengantongi empat penghargaan 
sekaligus dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. 

Humas UM bertekad akan terus melakukan 
inovasi dan perbaikan layanan untuk 
mempertahakan prestasinya dan memberikan 
peningkatan pada beberapa kategori lain yang 
belum mendapatkan terbaik pertama dengan 
melakukan perancanaan konten berkelanjutan, 
melakukan banyak konferensi pers dengan 
media tentang kebijakan-kebijakan kampus 
dan memberikan informasi dengan mudah 
dan cepat melalui akun media sosial resmi 
yang dimiliki oleh UM. 

Reporter: Luthfi Maulida Rochmah

BERITA
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Ini Dia! Wajah Baru Sekretariat 
Ormawa Universitas Negeri Malang

Universitas Negeri Malang (UM) 
senantiasa memberikan kenyamanan dan 
pelayanan terbaik bagi mahasiswanya. Hal ini 
dibuktikan dengan lengkapnya fasilitas berupa 
gedung perkuliahan dan gedung organisasi 
sebagai sarana prasarana penunjang kegiatan 
kemahasiswaan. Demi menciptakan kondisi 
yang nyaman bagi mahasiswa beraktivitas 
selama berorganisasi, maka UM selalu 
melakukan pemeliharaan gedung secara 
berkala hingga pemugaran gedung yang 
sudah tak layak digunakan. , 

Salah satu gedung terbaru yaitu 
Sekretariat Organisasi Mahasiswa (Ormawa) 
yang selesai dibangun pada Desember 
2021 silam. Ormawa terbagi dalam 2 jenis, 
yakni pemerintahan dan non-pemerintahan. 
Organisasi pemerintahan contohnya adalah 
BEM, DMF, dan HMJ. Sedangkan organisasi non 
pemerintahan contohnya adalah Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM). Sekretariat Ormawa ialah 
gedung yang digunakan sebagai pusat aktivitas 
kemahasiswaan, terutama para pengurus 
ormawa dan UKM.

Gedung Sekretariat Ormawa ini tergolong 
cukup luas. Pasalnya gedung ini dibangun di 
atas permukaan tanah seluas 4435,65 m2. 
Pada lantai satu luasnya mencapai 1506,75 m2, 
lantai dua seluas 1309,65 m2, lantai tiga seluas 

1309,65 m2, dan lantai atap seluas 943,28 m2 
sehingga luas bangunan secara keseluruhan 
yakni 5069.33 m2. Gedung tersebut dibangun 
melalui berbagai evaluasi dan refleksi tentang 
pelayanan UM terhadap mahasiswanya. 
Tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai 
target visi dan misi UM dalam meningkatkan 
mutu layanan.

Gedung baru ini disebut juga Gedung 
E17 yang terletak tepat di belakang Stadion 
Cakrawala UM dan diresmikan pada Bulan 
Desember 2021 lalu. Gedung ini dibangun 
karena beberapa alasan. Alasan utamanya 
adalah karena gedung yang lama sudah tidak 
layak untuk ditempati.

“Ormawa itu bermartabat, terhormat. 
Oleh karena itu tempatnya juga harus 
merepresentasikan “bermartabat” itu sendiri. 
Masa iya, orang bermartabat ditempatkan 
di tempat yang kumuh? Kan kurang pantas” 
ungkap Dr. Mu’arifin, M.Pd selaku Wakil Rektor 
III Universitas Negeri Malang (WR III UM) saat 
diwawancara.

Adanya gedung Sekretariat Ormawa yang 
baru, WR III UM berharap masalah tersebut dapat 
terpecahkan. “Semoga dengan dibangunnya 
gedung tersebut, gedung  ormawa yang 
tadinya kumuh bisa berubah menjadi tempat 
yang bersih dan nyaman digunakan. Ini kan 

SEPUTAR KAMPUS
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juga agar kalau mereka (ormawa) diskusi juga 
nyaman” lanjutnya.

Sebelum dibangun gedung Sekretariat 
Ormawa baru, terdapat gedung lama yang 
terletak tepat di samping kiri gedung Fakultas 
Ilmu Sosial (FIS) UM. Selaras dengan pernyataan 
WR III UM, memang gedung ormawa lama 
terkesan sangat kumuh sehingga dikatakan 
tidak layak untuk dijadikan tempat berdiskusi 
atau markas ormawa. Tidak ada ruang rapat 
yang memadai, area parkir tidak jelas, kamar 
mandi tidak terawat, dan fasilitas lain pun 
dapat dikatakan sangat tidak layak guna.

Sebagai solusi dari permasalahan 
tersebut akhirnya UM resmi mendirikan 
Sekretariat Ormawa baru. Meskipun terletak di 
luar gerbang kampus, masyarakat umum tidak 
serta merta dapat mengakses jalan menuju 
gedung ini, terdapat portal jalan di sebelah 
timur dan barat jalan sekitar gedung. Fasilitas 
yang ada di gedung sekretariat ormawa ini pun 
tergolong cukup lengkap. Mulai dari meeting 
room yang dilengkapi dengan LCD Proyektor, 
gudang, ruang diskusi terbuka yang terdapat 
di lantai dasar, musala, area parkir yang luas, 
hingga koneksi wifi yang tergolong cepat. Selain 
itu terdapat pula ruang sidang, ruang rapat, 
mabeler, dan ruang luas yang terdapat di 
lantai tiga, Ini akan memudahkan mereka untuk 
saling berkoordinasi satu sama lain.

Dalam rangka memudahkan proses 
penataan barang dari gedung lama ke gedung 
baru, pihak Universitas menyediakan kendaraan 
angkut yang dapat digunakan oleh mahasiswa. 
Kendaraan ini telah disiapkan sejak sehari 
setelah diresmikannya gedung sekretariat baru. 
Tujuannya agar barang-barang milik pengurus 
ormawa di gedung lama dapat terangkut 
dengan rapi dan tidak mengganggu kegiatan 
mahasiswa lainnya.

“Semua sudah kami fasilitasi, bahkan 
sampai kendaraan untuk proses pindahan juga 
kami sediakan loh.” Terang Dr. Mu’arifin selaku 
WR III UM.

Selain masalah kelayakan, gedung 
ini didirikan dengan tujuan sebagai bentuk 
peningkatan mutu pelayanan kepada 
mahasiswa UM. Harapanya, setelah diberi 
fasilitas berupa gedung baru tersebut, 
diharapkan mahasiswa dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan untuk almamater 
tercinta UM serta dapat mewujudkan visi dan 

misi organisasi mereka.
Adanya Gedung Sekretariat Ormawa 

yang baru, WR III UM, Dr. Mu’arifin, M.Pd., berharap 
agar sarana prasarana tersebut dapat dirawat 
dengan baik.

“Saya sangat mengimbau kepada 
mahasiswa ormawa agar nantinya setelah 
menempati gedung baru ini dapat dijaga, 
dirawat, agar fasilitasnya dapat bertahan lama. 
Jangan sampai terdapat fasilitas yang rusak 
karena ketidakcermatan mahasiswa. Saya 
harap semua membaca dan paham tentang 
SOPnya.” Ujarnya.

Hadirnya gedung baru ini pun telah 
disambut baik oleh mahasiswa UM terutama 
mahasiswa ormawa. Mulai dari BEM, DPM, DMF, 
HMJ, hingga UKM. Hal ini dibuktikan dengan 
aktifnya kegiatan kemahasiswaan yang digelar 
di gedung ini sejak diresmikan.

Reporter: Mega Tri Utami

SEPUTAR KAMPUS
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BEM UM Turut Andil dalam 
Pembangunan Kebijakan Universitas

Sudah selayaknya bagi Perguruan 
Tinggi Negeri  Badan Hukum (PTNBH), setiap 
penyusunan kebijakan Universitas Negeri 
Malang (UM) harus mengikuti prosedur baku 
yang telah ditetapkan oleh pimpinan PT 
(Rektor). Prosedur baku ini lazimnya diatur 
dalam peraturan rektor. Salah satunya yaitu 
pelibatan stakeholder internal - dalam hal ini 
yaitu mahasiswa. Stakeholder berperan untuk 
membantu menyusun suatu kebijakan di 
universitas.

Tidak semua mahasiswa yang terlibat 
aktif dalam membantu menyusun kebijakan 
kampus, namun hanya perwakilannya saja. 
Perwakilan mahasiswa UM diwadahi dalam 
organisasi yang disebut dengan Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM. BEM UM adalah 
organisasi intra kampus yang merupakan 
lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi di 
lingkup Universitas Negeri Malang.

BEM UM berfungsi sebagai lembaga tinggi 
mahasiswa yang akan mengakomodir seluruh 
kepentingan mahasiswa di kampus.  Selain 
itu, BEM juga berfungsi sebagai sarana atau 
jembatan penghubung mahasiswa dalam 
menyalurkan sumbang saran dan aspirasi 
kepada pihak lembaga untuk mewujudkan 
kesejahteraan di lingkungan kampus. 
Anggotanya berasal dari berbagai program 
studi yang memiliki semangat tinggi dalam 
berkontribusi untuk membangun citra kampus.

Dalam menjalankan tugasnya BEM UM 
dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa 
(Presma) yaitu Naufal Taufiqur Rochman dan 
Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) yaitu 
Arya Wahyu Pratama. BEM UM 2022 mengusung 
kabinet yang bernama “Inovasi Berdikari” 
yang menaungi tujuh kementerian antara 
lain: Kementerian dalam Negeri; Kementerian 
Luar Negeri; Kementerian Advokasi dan 
Kesejahteraan Mahasiswa; Kementerian Sosial 
Masyarakat; Kementerian Pengembangan 
Sumber Daya Masyarakat; Kementerian 
Komunikasi dan Informasi; dan Kementerian 
Ekonomi Kreatif

Sebagai organisasi pemerintahan 

kampus, BEM UM pastinya memiliki visi dan 
misi organisasi.  Misi BEM UM antara lain: 
Menciptakan sistem kerja BEM UM yang 
mandiri, dinamis dan inovatif sebagai upaya 
optimalisasi peran fungsi dan sumber daya 
organisasi; Membangun transparansi dan 
pelayanan kepada civitas akademika UM demi 
meningkatkan kesejahteraan; Memperluas 
relasi BEM UM di tingkat regional dan nasional; 
Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam 
kegiatan kemahasiswaan baik akademik 
maupun non  akademik secara sinergis dan 
berkelanjutan; menyelenggarakan kegiatan 
berbasis riset dan penelitian sebagai upaya 
mewujudkan upaya Tri Dharma Perguruan 
Tinggi; dan mengoptimalkan peran 
mahasiswa dengan berbagai kegiatan dalam 
meningkatkan kepekaan sosial, budaya, politik 
dan lingkungan.

Dalam menjalankan misi 
dan tugasnya BEM UM 
tidak bekerja 
sendi r i . 
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BEM UM juga bekerja sama dengan Dewan 
Perwakilan Mahasiswa (DPM) untuk mengawal 
kebijakan-kebijakan yang ada di Universitas 
Negeri Malang. Meskipun kebijakan tersebut 
berasal dari pimpinan di rektorat, BEM UM juga 
bertugas untuk membantu dalam memberi 
kritik masukan dan saran.

Prosedur pemberian kritik, masukan, dan 
saran tersebut salah satunya adalah dengan 
diadakannya Forum antara lembaga dan BEM 
UM. Dalam forum tersebut BEM akan mewakili 
ormawa UM yang terdiri dari organisasi 
pemerintahan (DMF, HMJ, dll) dan organisasi 
non pemerintahan (UKM).

Begitu pula dengan peranan BEM UM juga 
tak luput dari misinya. Peranan BEM UM yakni 
sebagai jalan untuk menjembatani informasi 
dari pihak lembaga (rektorat UM) kepada 
mahasiswa maupun sebaliknya. Prosedur 
penyampaian informasi ini biasa dilakukan 
melalui Forum Ormawa, diskusi, ataupun 
evaluasi. Selain itu, mahasiswa juga dapat 
menyampaikan saran atau kritik atas kebijakan 
Universitas melalui media sosial BEM UM yaitu 

melalui akun instagram @bemum_
official dan akun twitter @

BEMUMOfficial. 

Mahasiswa UM juga dapat mengirimkan surel 
ke alamat email BEM UM melalui bem@um.ac.
id. 

Tidak hanya itu, Naufal menjelaskan 
bahwa BEM UM akan membuat suatu wadah 
sebagai media penyalur saran mahasiswa 
untuk BEM yang kemudian akan diteruskan ke 
pihak kampus.

“Kedepan, kami (BEM) berencana untuk 
membuat wadah sebagai penyalur saran dari 
mahasiswa untuk BEM”. Ujarnya

Setelah mahasiswa menyampaikan 
kritik dan saran terhadap kebijakan-kebijakan 
yang ada, selanjutnya BEM akan mengkaji 
aspirasi yang mereka terima untuk kemudian 
disampaikan kepada pihak Rektorat.

“Pertama dari aspirasi kemudian kami 
dari BEM akan mengkaji aspirasi yang masuk 
kemudian akan kami sampaikan kepada 
pihak rektorat terkait dengan permasalahan 
yang ada di kalangan mahasiswa kemudian 
kami kawal bersama permasalahan tersebut 
sampai tuntas” ujar Naufal Taufiqur Rochman 
selaku Presiden Mahasiswa UM 2022.

Selain sebagai fasilitator, dalam situasi 
lain BEM UM juga berfungsi sebaga penengah 
atau mediasi. Misalnya ketika terjadi konflik 
antara lembaga perguruan tinggi dengan 
mahasiswanya. Hal yang demikian acap kali 
terjadi. Dalam situasi seperti itulah BEM berperan 
sebagai penengah. BEM UM juga sekaligus 
berperan sebagai pihak yang membantu 
menyamakan persepsi agar tidak terjadi 
multitafsir, sehingga masalah yang besar 
dapat disederhanakan dan tidak berakhir pada 
permasalahan yang berlarut.

Sebagai mediator tentunya BEM juga akan 
mendapatkan dampak dari adanya kebijakan 
yang telah diputuskan. Hal ini dikarenakan, 
kebijakan akan berdampak bagi seluruh 
sivitas akademik baik dampak positif maupun 
sebaliknya. 

 
Reporter: Mega Tri Utami
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Dari UM untuk Indonesia : Produk 
Unggulan Inovasi Pembelajaran

Fun Learning Digital
Center of Excellence Disruptive 

Learning Innovation (DLI) merupakan Pusat 
Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUIPT) yang 
berapa di bawah naungan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek) sejak tahun 2019. Dalam 
bidang kelembagaan, DLI mendapat dukungan 
penuh dari Universitas Negeri Malang (UM) 
untuk mengembangkan berbagai inovasi 
produk pembelajaran yang sesuai dengan 
perkembangan zaman. Seluruh kegiatan 

PUI DLI dipusatkan di Gedung Lembaga 
Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 
(LP3), tepatnya pada gedung B15 UM dengan 
diketuai oleh Dr.Eng Muhammad Ashar, S.T., 
M.T.. Secara umum, DLI membuka program 
internship bagi mahasiswa UM dan luar UM 
selama 3-6 bulan yang untuk terlibat dalam 
kegiatan. Dalam satu tahun, terdapat lebih 
dari 600 pendaftar yang kemudian diseleksi 
sebanyak 40 mahasiswa terbaik yang akan 
berkolaborasi secara daring dan luring. Selain 
memberi pengalaman yang menarik, DLI juga 
membimbing mahasiswa di bidang startup 
AdTech dengan sistem inkubasi. 

Pada tahun keempat ini, DLI memiliki target 
untuk meluncurkan produk-produk learning 
innovation yang strategis untuk dikomersilkan. 
Produk-produk ini akan disesuaikan dengan 
trend yang saat ini sedang berkembang, 
yakni menggunakan immersive technology. 
Immersive technology merupakan salah satu 
teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran 
dihubungkan dengan dunia maya, yaitu melalui 
penggunaan game, augmented reality (AR), 
dan virtual reality (VR). 

Salah satu produk yang diluncurkan 
dengan menggunakan immersive technology 
adalah DLI-Fun Learning Digital (FLD). Sasaran 
dari FLD sendiri merupakan anak-anak sekolah, 

guru-guru, dan orang tua memiliki anak 
dalam tahap perkembangan 

dengan menyajikan produk 
pembelajaran yang 

menyenangkan dan 
digandrungi anak-
anak. FLD sendiri 
telah menggelar 

webinar yang 
dihadiri oleh 200 
tenaga pengajar 
anak-anak untuk 
m e l a k u k a n 
diskusi dan 
sharing. Dalam 
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webinar ini, sebanyak 95% peserta webinar 
memberikan respon positif dengan memberikan 
pendapat bahwa produk FLD sangatlah inovatif 
dan cocok dalam perkembangan anak-anak. 
Kedepannya, FLD juga memiliki target untuk 
memperluas sasaran pasar kepada mahasiswa 
untuk menerapkan ilmu dalam perkuliahan.

Sebelum dikomersilkan, FLD 
membangun awareness produk dengan 
tujuan untuk menguatkan kehadiran produk 
sebelum dilucurkan ke masyarakat. Waktu 
pengembangan FLD sendiri mencapai 2 
tahun dan berhasil didigitalisasi sejak 6 bulan 
yang lalu. Menurut Ketua Center of Excellence 
DLI, Bapak Ashar, FLD telah melakukan testing 
kepada anak-anak dengan respon yang baik 
dan positif. Selain itu, FLD telah melakukan 
workshop, mengembangkan Youtube, dan 
podcast sebagai sarana memperoleh feedback 
dari masyarakat.

FLD menghasilkan produk game edukasi 
yang dapat dimainkan secara daring dan 
luring. Secara daring, anak-anak akan diberikan 
sebuah permainan yang dapat mereka desain 
dan disusun sedemikian rupa. Secara luring, 
mereka akan disuguhkan dengan produk yang 
sama persis dengan yang berada dalam 
gadget mereka untuk disusun berdasarkan 
design yang telah mereka tentukan. Hal ini akan 
melatih design thinking sekaligus psikomotorik 
anak-anak. FLD menyajikan produk dengan 
berbagai bidang, diantaranya yaitu science, 
matematika, sosial, dan karakter pada anak-
anak.  

FLD berkolaborasi  dengan Fun Learning 
ID yang juga bergerak di bidang permainan 
edukasi anak. Kedepannya, FLD juga akan 
melakukan program kemitraan dengan 

berbagai industri, salah satunya yaitu industri di 
Singapura dalam hal pengembangan produk. 
FLD memiliki prospek untuk dikembangkan 
dalam bentuk metaverse sehingga target 
dapat mengoptimalkan virtual reality dalam 
melakukan pembelajaran.

Tantangan yang dihadapi oleh FLD 
dalam perkembangannya yaitu bagaimana 
FLD menghadapi fakta bahwa permainan 
konvensional yang sering dilupakan di era 
digital ini. Permainan ini sendiri terinspirasi 
dari cara belajar anak-anak di Jepang 
yang memanfaatkan media digital untuk 
mendesain projek lalu menerapkannya 
pada permainan konvensional yang nyata. 
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana FLD 
memberikan pemahaman kepada pengguna 
terkait produknya serta merubah persepsi 
masyarakat mengenai pembelajaran digital 
melalui gadget. Selama ini, pembelajaran 
melalui gadget menimbulkan stereotype di 
kalangan masyarakat, padahal pembelajaran 
dengan metode ini mampu mengoptimalkan 
cara belajar anak-anak dengan cara yang 
menyenangkan.

“Fun learning digital sudah diperkenalkan 
dalam konferensi internasional pada tahun 
2021 di Yogyakarta yang digelar oleh Universitas 
Gadjah Mada (UGM) dengan melibatkan Dosen, 
Mahasiswa, praktisi, serta anak-anak sebagai 
target sasaran produk. Harapan selanjutnya, 
fun learning digital akan diarahkan pada 
pembelajaran yang adaptif dengan metaverse. 
Salah satu bentuk pembelajarannya adalah 
photography education berbasis fun learning 
dan masih banyak lagi” ujar bapak Ashar.

Reporter: Rani Destia Wahyuningsih

Source: pexels.com
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KKN Mahasiswa UM
Aksi Peduli Korban Semeru:

Beberapa waktu lalu Indonesia sempat 
digemparkan kabar duka bahwa terjadinya 
bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, 
Jawa Timur, pada tanggal 4 Desember 2021 lalu 
menimbulkan beberapa kerusakan gedung 
dan sejumlah bangunan rumah milik warga di 
dekat kawasan bencana. Tentunya bencana 
ini turut menyebabkan luka fisik pada tubuh 
beberapa korban jiwa, dan tidak dipungkiri 
hingga berdampak pada melayangnya nyawa 
korban. Atas tanggapan terhadap peristiwa 
ini, sejumlah mahasiswa UM tidak tinggal diam 
dengan menyalurkan beberapa bantuan layak 
kepada korban. 

Tentunya inisiatif dari beberapa 
mahasiswa tersebut didukung sepenuhnya oleh 
UM, lantaran di sisi lain pun secara bersamaan 
pihak Paguyuban LP2M (red: Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat) Perguruan Tinggi 

Jawa Timur juga memiliki gagasan untuk 
digalakkannya aksi peduli Semeru secara 
kolaboratif, dikatakan oleh Dr. H. Agung Winarno, 
M.M. selaku Kepala Pusat Sumberdaya Wilayah 
dan KKN (PSW-KKN) LP2M UM. Tidak semata-
mata wujud kolaborasi dengan perguruan 
tinggi negeri se-Jawa Timur, UM juga menggaet 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Malang dalam perihal kerja 
sama. 

Kompleksitas kolaborasi aksi ini cukup 
mempengaruhi persebaran aksi bantuan yang 
dilancarkan. Dr. Agung menjelaskan bahwa 
dalam pengkoordinasian kegiatan ini, terdapat 
dua bagian: bagian Barat dan bagian Timur. 
Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan 
tinggi di luar Malang tergolong pada bagian 
Barat, sedangkan bagian Timur merujuk pada 
mahasiswa dari Malang, termasuk UM dan 

Sebuah Wujud Kontribusi Kolaboratif Kepada Masyarakat yang 
Efektif dan Efisien
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UB (red: Universitas Brawijaya). Sementara itu 
UM masih perlu menyesuaikan pembagian 
persebaran bantuannya lagi sehubungan 
dengan kerjasama dengan BPBD Kabupaten 
Malang.

“Itu hampir seluruh perguruan tinggi 
negeri se-Jawa Timur mengirim mahasiswa 
untuk ikut aksi peduli Semeru ini,” ungkap sosok 
dosen Manajemen tersebut. 

Sejak dibukanya pendaftaran 
pendelegasian, sangat tampak betapa 
tingginya semangat mahasiswa untuk turut 
berkontribusi pada program ini, terbukti dengan 
adanya sekitar 70 bahkan lebih mahasiswa 
berpartisipasi untuk mendaftar. “Kita sepakat 
bahwa mahasiswa UM ditempatkan di Range 2, 
yaitu Desa Argoyuwono dan Desa Lebakharjo,” 
tutur Dr. Agung menjelaskan.

Sosok yang menjadi salah satu petinggi 
LP2M UM tersebut menerangkan pula bahwa 
penargetan pada dua desa tersebut tidak serta-
merta terbagi secara acak. Masih berkaitan 
dengan kurikulum pendidikan mahasiswa 
berupa KKN, pembagian sebaran aksi 
mahasiswa disusun atas dasar penyesuaian 
program kerja mahasiswa sehingga kontribusi 
mahasiswa dapat disalurkan secara efektif dan 

efisien.
“Mahasiswa programnya berkaitan 

dengan bagaimana melakukan pendidikan 
mitigasi bencana, seperti bagaimana 
masyarakat itu memiliki kesiapan, baik mental, 
fisik, dan teknis tentang bagaimana mengatasi 
jika ada bencana kembali.” Jelas beliau.

Karena kegiatan ini bersifat kolaboratif, 
maka terdapat tujuan ganda pada kegiatan 
peduli Semeru ini: mahasiswa melakukan 
susunan kegiatan untuk  pemenuhan syarat 
kelulusan KKN dan pengabdian kepada 
masyarakat yang didasarkan pada aksi peduli 
korban Semeru itu sendiri. Kegiatan mahasiswa 
atas dasar tujuan KKN dalam hal ini juga 
mencakup pada edukasi terkait bagaimana 
melakukan evakuasi diri ketika bencana terjadi, 
dalam hal ini dapat digambarkan seperti 
pembuatan instruksi rambu-rambu untuk titik 
kumpul dan sejenisnya dan inilah mengapa 
peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk 
turut terjun ke lapangan. Sedangkan aksi 
yang didasarkan pada tujuan kepedulian 
sosial untuk para korban digambarkan 
dengan pemberdayaan masyarakat tentang 
bagaimana menghadapi kesulitan secara 
ekonomi dan cara menemukan sumber 
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pendapatan alternatif selain dari mata 
pencaharian utama.

“Ada pelatihan UMKM, kemudian 
pengolahan sampah, dan juga (red: tips 
menjaga) kesehatan, masih banyak lagi yang 
lainnya,” terang sosok salah satu pejabat LP2M 
UM tersebut.

Seperti pada kegiatan peduli sosial pada 
umumnya, mahasiswa dan masyarakat di 
sana bersama-sama berupaya menggalang 
dana dan dana yang terkumpul tidak hanya 
diperuntukkan bagi kawasan Range 2, akan 
tetapi juga turut dibagikan kepada korban 
kawasan Range 1, bahkan meskipun UM 
termasuk pada pembagian range 2. Hal ini 
bukan berarti membatasi mahasiswa UM untuk 
sesekali beraktivitas di kawasan Range 1 juga.

Yang menarik adalah, bahwa sebenarnya 
program ini tidak direncanakan sebelumnya 
sehingga dari segi persiapan sangat bersifat 
spontanitas. Namun kendati demikian, 
beruntungnya inisiatif baik dari Paguyuban 
LP2M perguruan tinggi negeri se-Jawa Timur ini 
diiringi dengan partisipasi mahasiswa yang luar 
biasa tinggi sehingga meskipun pada program 
ini tidak terlalu banyak yang dipersiapkan, 
tujuan utama dari aksi ini tetap dapat dicapai 
lantaran begitu mendapati kabar erupsi 
Semeru, dengan tanggap tanpa ragu pun 
para kelompok KKN di perguruan tinggi negeri 
Jawa Timur tersebut bermobilisasi dengan 
caranya masing-masing. Untuk UM sendiri yang 
notabene dari awal menyediakan pendaftaran, 
maka beberapa partisipasi mahasiswa untuk 
kegiatan sosial ini tidak hanya merupakan 
mahasiswa yang sedang KKN saja, akan tetapi 
juga meliputi mahasiswa yang memang ingin 
berkontribusi sebagai relawan. Dalam hal ini, 
keberangkatan relawan menuju lokasi bencana 
masih dinaungi oleh Paguyuban LP2M itu sendiri.

“Sebelum yang dari KKN berangkat kita 
sudah ada beberapa mahasiswa yang siap 
kita berangkatkan ke sana bergiliran dua hari, 
tiga hari,” ucap Agung menjelaskan. “Begitu kita 
sudah mengirim mahasiswa KKN, yang ini (red: 
mahasiswa yang mendaftar sebagai relawan) 
kita hentikan dalam artian kita integrasikan 
dengan kegiatan KKN.”

Meskipun bencana cukup berdampak 
pada perubahan rencana awal kegiatan KKN 
mahasiswa, hal ini bukan berarti menjadi 
batasan dan halangan bahwa mahasiswa 

itu sendiri tidak dapat menyiapkan produk 
yang akan dibuat. Oleh karenanya, seperti 
yang dikatakan oleh Dr. Agung bahwa 
mahasiswa yang berpartisipasi pada aksi 
sosial ini diintegrasikan sehingga hal ini 
secara tidak langsung berdampak pula 
pada pengintegrasian produk dari beberapa 
kelompok KKN menjadi satu program utama, 
di satu sisi hal tersebut sejalan dengan prinsip 
utama KKN Tematik. Beliau juga memaparkan 
bahwa program ini dilaksanakan dengan 
tujuan meringankan beban masyarakat yang 
terdampak bencana erupsi Semeru sekaligus 
mendidik masyarakat untuk memiliki wawasan 
dan kemampuan dalam mengevakuasi diri 
ketika sewaktu-waktu bencana kembali terjadi.

“Sehingga keluaran (red: produk) 
mahasiswa ya ada sih beberapa buku mitigasi 
bencana, buku terkait dengan bagaimana 
anak-anak itu dilatih untuk bisa memahami 
rambu-rambu yang sudah saya sebutkan tadi,” 
lanjut beliau menerangkan.

Namun kreativitas mahasiswa tidak cukup 
sampai di situ, beberapa dari mereka pun ada 
juga yang sempat menciptakan produk inovasi 
berupa teh dari kulit buah salak sehingga 
karena inovasi ini dinilai dapat membawa 
keuntungan ekonomis maka produk teh ini 
sekaligus dijadikan sebagai produk UMKM. 
Bahkan para mahasiswa menyiapkannya 
dalam bentuk sudah terkemasi dengan baik 
dan siap dipasarkan. Berkaitan dengan buku 
panduan yang diterbitkan mahasiswa seperti 
penjelasan Agung sebelumnya, wawasan 
tentang kebaikan produk penciptaan teh dari 
kulit salak juga disisipkan pada buku tersebut 
sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh 
produk jadinya, akan tetapi juga mendapatkan 
edukasi cara pengolahannya. Dalam buku 
tersebut juga disediakan beberapa tips tentang 
cara mengolah sampah agar bisa menjadi 
produk bernilai ekonomis.

Dari sekian banyaknya tujuan kegiatan aksi 
peduli korban Semeru yang telah disebutkan, 
Dr. Agung menekankan bahwa tentunya 
tetap ada salah satu yang dijadikan fokus 
utama. Beliau menilai bahwa selain kebutuhan 
pangan, sandang, dan papan, masyarakat 
juga membutuhkan pemberdayaan ekonomi, 
sehingga nantinya hal ini menjadi acuan bagi 
beliau bahwa program ini kembali diintegrasikan 
pada salah satu program MBKM (red: Merdeka 



MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM) 20

BERKARYA

Belajar-Kampus Merdeka) yaitu Membangun 
Desa supaya tujuan pemberdayaan ekonomi 
yang sudah sempat diupayakan dalam 
kegiatan ini dapat disalurkan dengan lebih 
terstruktur.

Beliau juga menyampaikan sudah 
mengirimkan sejumlah kisaran 400 mahasiswa 
untuk mengikuti kegiatan MBKM Membangun 
Desa tersebut akan tetapi belum ditempatkan 
di lokasi terjadi bencana erupsi Semeru 
lantaran masih diperlukan beberapa diskusi 

dan evaluasi tentang hal-hal yang sekiranya 
dinilai belum maksimal pada program ini atau 
beberapa hal yang urgensinya tinggi dan 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana 
dengan harapan bahwa permasalahan yang 
ditimbulkan dari bencana erupsi Semeru ini 
dapat dituntaskan dan masyarakat dapat 
menjalani kesehariannya dengan normal 
kembali.

Reporter: Afica Dela Vega
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Pembelajaran di Universitas Negeri 
Malang Sebagai PTN-BH Apa Yang 

Berbeda?
Sejak 15 November 2021, Universitas Negeri 

Malang telah dikukuhkan sebagai perguruan 
Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan 
peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 
115 tahun 2021. Peningkatan status universitas 
akan berdampak pada peningkatan tanggung 
jawabnya kepada masyarakat, seperti misalnya 
pada kerja keras dan kerja cerdas yang lebih 
optimal bagi semua sivitas akademika UM. 
Dalam konteks pembelajaran, sebagai kegiatan 
inti (core activities) dari suatu perguruan tinggi 
adalah peningkatan kualitas pendidikan dan 
pembelajaran. Dharma pendidikan mengolah 
keterampilan, sikap, dan kognitif mahasiswa 
baru menjadi lulusan yang berketerimaan 
tinggi di masyarakat baik nasional maupun 
internasional. Perguruan tinggi dinyatakan 
unggul jika, salah satu diantaranya, lulusannya 
mempunyai masa tunggu kerja singkat, bekerja 
sesuai dengan keilmuannya, dan gaji pertama 
yang diperoleh minimal lebih besar dari UMR. 
Setelah peningkatan status menjadi PTN-BH, 
bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan 
dan pembelajaran di UM?

Keberhasilan UM sebagai PTN-BH 
ditentukan dengan banyak indikator, salah 

satu diantaranya adalah menjadi kampus 
yang mendunia (internasionalisasi) yang 
ditunjukkan dengan peringkat UM di dunia 

berdasarkan institusi pemeringkatan tertentu. 
Pembelajaran yang telah dilakukan selama ini 
perlu ditingkatkan dari standar nasional menuju 
standar internasional. Berbagai upaya telah 
dilakukan, antara lain melakukan akreditasi 
internasional beberapa prodi dari masing-
masing fakultas, namun yang lebih penting 
adalah bagaimana meningkatkan kualitas 
pembelajaran agar perkuliahan di UM dikenal 
dunia. Salah satu indikatornya, banyaknya 
mahasiswa asing yang kuliah di UM, sebagian 
mahasiswa UM yang belajar di perguruan tinggi 
bereputasi di dunia (transfer kredit atau double 
degree), dan matakuliah yang ditawarkan di 
UM dapat disetarakan oleh perguruan tinggi 
lain. Untuk mencapai hal itu, berbagai unsur 
pembelajaran harus dikuatkan. Keempat unsur 
tersebut yaitu kurikulum, fasilitas belajar, layanan 
belajar, dosen dan proses pembelajaran 
(Gambar 1) yang merupakan kunci penting 
peningkatan kualitas pembelajaran di UM.

Kurikulum dan kelengkapannya, fasilitas 
belajar, dan layanan belajar merupakan 
komponen input pembelajaran yang harus stabil 
dan terus dioptimalkan. Kurikulum Outcome-
based education (OBE) yang dikemas dengan 
pendekatan kapabilitas dan transdisiplin telah 
dimiliki UM sejak tahun 2018 dan dikembangkan 
atas dukungan mitra, yaitu IsDB. Pada saat 
ini, semua program studi di UM telah memiliki 
kurikulum yang ajeg, baik dokumen kurikulum 
maupun instruksionalnya. Jabaran visi dan 
misi UM ke dalam visi keilmuan prodi dan profil 
lulusan masing-masing prodi telah sinergis 
(walau masih ada peningkatan relevansi 
pada beberapa standar capaian lulusan/
SCPL karena perubahan model pembelajaran 
program MBKM). Oleh sebab itu, berbagai mata 
kuliah yang disajikan oleh masing-masing 
prodi harus dilengkapi dengan instruksional 
(RPS, SAP), referensi yang terkini, sumber belajar 
berbasis riset. Perhatian pengambil kebijakan 
seyogyanya lebih kuat untuk penyediaan 
referensi terbaru baik digital maupun printed 
dan melengkapi peralatan laboratorium untuk 
meningkatkan relevansi konten peruliahan 
dengan perkembangan IPTEK. 

Layanan pengelolaan pembelajaran 
(Sipejar), MOOC, dan belajar di luar kampus 
juga telah dilakukan UM. Ketersediaan 
Sipejar merupakan modal besar untuk 
mengembangkan perkuliahan pada masa 

Drs. I Wayan Dasna , M.Si, M.Ed., Ph.D.
Ketua Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
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kini baik dalam kondisi daring maupun luring. 
Perkuliahan di UM dapat dilaksanakan secara 
blended dimana akses konten disediakan 
pada Sipejar atau MOOC sehingga kelas akan 
menjadi tempat penyamaan persepsi antara 
mahasiswa dan dosen. Kelas menjadi hidup 
dengan diskusi yang produktif. Oleh sebab itu, 
peran dosen bergeser dari sumber belajar 
menjadi fasilitator dan inspirator dengan 
keluasan dan kedalaman pembahasan pada 
saat diskusi. Motivator dan konselor untuk 
mengarahkan mahasiswa untuk terus belajar. 
Sebagai inovator, mahasiswa harus fokus pada 
tujuan belajar serta mampu berperan dalam 

pemecahan masalah. Untuk membelajarkan 
mahasiswa generasi Z saat ini, para pembelajar 
harus bergeser peran dari sumber belajar ke FIMKI 
(fasilitator, inspirator, motivator, konselor, dan 
inovator) pembelajaran. Peran itu dapat dicapai 
jika para pengajar terus mengembangkan 
ilmunya melalui kegiatan tridarma baik di 
dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka 
itu, UM telah mendukung pengembangan diri 
para dosen melalui kegiatan penelitian dan 
pengabdian, pelatihan in-service training 
baik di LP2M maupun LP3. Peran dosen dalam 
pembelajaran masa kini sangat penting untuk 
menyediakan pembelajaran yang berkualitas.

Apa implikasinya terhadap pembelajaran 
mahasiswa? Mahasiswa saat ini merupakan 
generasi multitasking sehingga harus sadar 
dengan tujuan belajarnya (bukan tujuan 
penampilan). Di era serba digital, mahasiswa 
tidak lagi kesulitan mengakses sumber 
belajar karena tersedia melimpah di Internet. 
Pembelajaran dengan model project-based 
learning, case method, dan pemecahan 
masalah sebagaimana telah dikemas oleh UM 
dalam pendekatan belajar berbasis kehidupan 
mengambil porsi lebih dari 50% pada 
pembelajaran di kelas. Pada model tersebut 
mahasiswa dilatih untuk mengembangkan 
keterampilan 4C’s (critical thinking, creativity 
and problem solving, collaboration, dan 
communication) yang dibutuhkan di dunia 
kerja masa depan. Pembelajaran di kelas 
harus berkeseimbangan antara teoritik dan 
praktik pemecahan masalah nyata. Dengan 
demikian, evaluasi perkuliahan akan bergeser 
dari paper and pencil test ke arah performance 
seperti proyek dan studi kasus. Perkuliahan 
akan menjadi diskusi aktif antar mahasiswa, 
maupun mahasiswa-dosen untuk melengkapi 
pengetahuan kognitif dan keterampilan. Pada 
konteks ini, pembentukan karakter mahasiswa 
antara lain sebagai pribadi yang bekerja keras, 

mandiri, jujur, multikultur, dan toleran sangat 
penting dilakukan pada setiap perkuliahan dan 
kegiatan kemahasiswaan. 

Untuk meningkatkan kompetensi 
mahasiswa, kegiatan pembelajaran tidak hanya 
di dalam kampus namun juga di luar kampus. 
UM telah mengakomodasi merdeka belajar 
kampus merdeka (MBKM) dengan memfasilitasi 
mahasiswa mengambil 20 SKS di luar kampus 
dalam 8 scope Bentuk Kegiatan Pembelajaran 
(BKP). Selain mengambil salah satu BKP pada 
program kementerian, mahasiswa (D4 dan S1) 
di fasilitasi dengan program MBKM mandiri UM 
melalui asistensi mengajar (AM), membangun 
desa (MD), dan magang (MG). 

Pembelajaran dengan standar 
internasional menjadi fokus sivitas akademika 
UM dengan status sebagai PTNBH. Jajaran 
pimpinan, dosen, dan mahasiswa harus satu 
visi untuk melaksanakan pembelajaran yang 
berkualitas unggul. Berbagai upaya telah 
dilakukan dan dioptimalkan agar bisa mencapai 
tujuan tersebut. UM harus berkarya dan terus 
berkarya secara inovatif dan produktif.

Penulis: I Wayan Dasna

Gambar 1. Pengembangan pembelajaran pada era UM sebagai PTN-BH
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Universitas Negeri Malang (UM) sebagai 
salah satu universitas unggul di bidang inovasi 
pendidikan mendapatkan kesempatan emas 
untuk meningkatkan infrastruktur berupa 
gedung perkuliahan dan peningkatan kualitas 
pembelajaran dalam upaya menunjang mutu 
pendidikan bersama Islamic Development 
Bank atau biasa disebut IsDB. IsDB adalah 
lembaga keuangan multilateral yang didirikan 
pada tahun 1975 oleh Organisasi Konferensi 
Islam atau OKI. Indonesia adalah salah satu 
anggota dari 57 negara yang tergabung dalam 
lembaga tersebut. Penandatanganan kontrak 
pendanaan atau pembangunan Gedung 
Kuliah Bersama serta pembiayaan pelatihan 
pada pendidik di UM dilakukan sejak tahun 2016 
oleh pihak IsDB bersama dengan Kementerian 
Keuangan, Bappenas (Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional) dan Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku 
executing agency.

 Pihak IsDB melihat bahwa UM berpotensi 
menjadi tujuan masyarakat melakukan inovasi 
pembelajaran. Dengan menyandang nama 
besar dalam dunia pendidikan dan keguruan di 
Indonesia dan sejarah yang dulunya merupakan 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), 
pihak IsDB menilai bahwa UM memiliki potensi 
besar di bidang pembelajaran. Sejalan dengan 

misi UM dalam menciptakan civitas akademika 
yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
dan kesejahteraan masyarakat. UM sendiri 
memiliki tujuan untuk menghasilkan karya ilmiah, 
kreatif, dan pengabdian kepada masyarakat 
yang nantinya akan dapat memiliki andil 
dalam mengembangkan kualitas pendidikan di 
masyarakat. 

  Sekretaris eksekutif dari proyek ini, Apif 
Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc, Ph.D. menyatakan 
bahwa tujuan utama dari proyek tersebut adalah 
untuk menjadikan UM sebagai pusat unggulan 
dan rujukan bidang inovasi pembelajaran. Salah 
satu capaian utama dari proyek ini adalah UM 
memiliki satu Pusat Unggulan Iptek Perguruan 
Tinggi Disruptive Learning Innovation (PUI-PT DLI) 
yang merupakan salah satu pusat unggulan 
iptek yang ada di Indonesia. Diresmikan pada 
4 Maret 2019 oleh Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek), PUI-PT 
DIL di UM dinantikan menjadi pusat inovasi 
pembelajaran yang kelak diharapkan akan 
menjadi salah satu tujuan masyarakat yang 
ingin mempelajari inovasi pembelajaran.

 ”Ibaratnya kalau ada orang yang ingin 
tahu atau hendak mempelajari bagaimana 
inovasi pembelajaran, mereka bisa datang ke 
pusat unggulan iptek milik UM ini,” ujarnya.

 Secara keseluruhan, proyek hibah IsDB 

Wujudkan Learning Inovation 
dengan Proyek Pengembangan

UM dan IsDB
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ini memiliki dua bagian, yakni Hard Program 
dan Soft Program. Hard Program adalah bagian 
dari proyek yang lebih berfokus terhadap 
infrastruktur fisik UM, seperti membangun dua 
Gedung Kuliah Bersama (GKB) yang terdiri 
dari sembilan lantai. Kedua gedung yang 
dibangun di atas lahan UM yang memiliki luas 
kurang lebih 39.640 m² tersebut mencakup 
ruang kelas, laboratorium, ruang seminar, 
ruang auditorium, ruang baca, ruang dosen, 
perpustakaan, dan ruang bersama. Tak 
hanya itu, dilakukan modernisasi peralatan 
laboratorium yang kini sudah dapat digunakan 
oleh seluruh sivitas akademika UM.  Alat-alat 
laboratorium yang sudah didatangkan akan 
dapat digunakan setelah pemasangan dan 
pelatihan penggunaan alat laboratorium 
selesai dilakukan. Hal ini sejalan dengan misi 
UM dalam mengoptimalkan teknologi mutakhir 
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

 Soft Program dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan belajar 
mengajar, baik dari sistem pembelajaran 
yang dilakukan hingga peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. Contohnya dilakukan 
pengembangan kurikulum dan peningkatan 
kualitas tenaga kependidikan dengan mengirim 
beberapa dosen yang memenuhi kriteria untuk 
melanjutkan pendidikan doktor atau S3 serta 
memberikan pelatihan non-gelar pada ratusan 
tenaga kependidikan di Indonesia maupun 
luar negeri. Tak hanya itu, pendanaan dari 
IsDB ini juga membantu UM memberikan dana 
hibah penelitian yang mendukung inovasi 
pembelajaran hingga program pertukaran 
mahasiswa.

 ”Sekarang kita tinggal menunggu 
beberapa dosen menyelesaikan pendidikannya 
dari 19 dosen yang kami kirim ke beberapa 
negara di luar negeri, seperti di Asia, Eropa, dan 
Oceania untuk mendapatkan gelar S3 atau 
gelar doktor,” tambahnya.

 Meskipun seluruh kegiatan proyek hibah 
ini selesai tanggal 10 Desember 2022, tidak 
semua program akan ikut berhenti. Beberapa 
program yang memiliki potensi baik bagi UM 
akan terus dilanjutkan dan dikembangkan agar 
terus berkesinambungan dari waktu ke waktu. 
Misalnya program pemberian dana penelitian 
yang mendukung inovasi pembelajaran UM 
melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LP2M). LP2M akan 
konsisten memberikan dukungan pendanaan 
penelitian ilmiah dan publikasi pembelajaran. 
Hal ini sejalan dengan misi UM dalam 
menyelenggarakan penelitian dalam ilmu 
pendidikan, ilmu pengetahuan,   tekno logi, ilmu 
sosial budaya, seni, dan/atau olahraga yang 
temuannya bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, segala sarana prasarana 
yang sudah dilengkapi akan terus dirawat dan 
dikembangkan seiring dengan berkembangnya 
teknologi. Segala upaya ini diharapkan dapat 
memfasilitasi mahasiswa agar dapat lulus 
dalam jangka waktu lebih pendek dengan nilai 
akhir yang jauh lebih memuaskan sehingga 
UM dapat menciptakan prestasi-prestasi 
yang dapat berkontribusi dalam kemajuan 
pendidikan di Indonesia.

Reporter:  Nawal Kamilah Ismail
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Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (PJOK) Mata Pelajaran 

Sampingan di Sekolah?

Mata Pelajaran PJOK tentu merupakan 
salah satu mata pelajaran wajib yang disajikan 
di sekolah. Jenjang yang sudah memberikan 
mata pelajaran tersebut di antaranya mulai 
jenjang SD sampai dengan SMA. Dalam satu 
minggu terdapat 2-3 jam pelajaran untuk 
Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani sendiri 
secara harfiah merupakan proses pendidikan 
dan pembelajaran yang mengedepankan 
aktivitas gerak sebagai medianya. Pendidikan 
jasmani adalah studi, praktik, dan apresiasi 
seni dan ilmu gerak insani. Pendidikan jasmani 
adalah bagian dari sistem pendidikan secara 
keseluruhan, serta Proses/Usaha untuk 

merubah perilaku peserta didik melalui aktivitas 
Jasmaniah. Tentu tujuan dari proses pendidikan 
ini memiliki perbedaan dengan mata pelajaran 
lain. Perbedaan dalam arti secara proporsi 
capaian pembelajarannya di mana didominasi 
oleh aspek psikomotor (keterampilan) maupun 
fisik tanpa meninggalkan aspek sikap maupun 
pengetahuan. Hanya saja memang proses 
pemberian materinya yang berbeda dan 
menekankan pada pemahaman akan aktivitas 
gerak sebagai penunjang dalam menjalani 
proses kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan paparan tersebut tentunya 
dapat diartikan bahwa dengan adanya 

Penulis: Dona Sandy Yudasmara S.Pd., M.Or 
Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan UM

BUGAR



MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM) 26

pendidikan jasmani ini maka dapat dijadikan 
sarana untuk merubah perilaku, yang dalam hal 
ini adalah perilaku yang berhubungan dengan 
aktivitas gerak tubuh manusia. Perilaku aktivitas 
gerak tubuh manusia yang mengarah pada 
perbaikan pola gerak, peningkatan kapasitas 
kebugaran dan pemahaman penerapan gaya 
hidup aktif. Hal ini sangat penting 
untuk diterapkan dan dikelola 
dengan baik melalui jenjang 
pendidikan di sekolah sejak 
usia dini. Namun seringkali 
dijumpai bahwa mata 
pelajaran ini cenderung 
menjadi “sampingan” 
di mana terkadang jam 
pelajarannya “dikurangi” 
untuk mata pelajaran 
yang lain. Selain itu ketika 
pada saat masih berlakunya 
sistem ujian nasional, maka 
cenderung jam mata pelajaran 
ini “digantikan” untuk pemantapan 
mata pelajaran yang masuk pada ujian 
nasional. Selain itu ada asumsi bahwa aktivitas 
fisik yang dilakukan akan menghambat 
proses penguasaan materi pembelajaran 
yang lain. Stigma yang makin memperkuat 
bahwa pembelajaran PJOK merupakan materi 
pelajaran “sampingan” di sekolah, sehingga 
cenderung dikurangi dan bahkan dihilangkan 
pada jenjang tertentu (di kelompok SMK 
pada kelas 12 meniadakan mata pelajaran 
pendidikan jasmani). 

Sebuah hal yang menarik dikaji kembali 
apakah memang wajar dan harus dilakukan 
atau justru sebaliknya. Beberapa fakta riset 
yang ditemukan justru menemukan sebaliknya. 
Hasil riset yang dilakukan oleh (Mavilidi et 
al, 2020; Coster L, 2017; Fritz, 2017; Chaddock, 
2010) menyatakan bahwa  aktivitas fisik dapat 
meningkatkan kapasitas kognitif anak sehingga 
mampu dan siap untuk mengikuti jenjang 
pendidikan lebih tinggi hal ini bermanfaat 
terkait dengan Peningkatan Volume Otak pada 
bagian (hippocampus dan Ganglia). Dari 
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
aktivitas fisik terprogram mampu memberikan 
sumbangsih signifikan bagi kemampuan 
akademik. Studi lain dari (Colcombe et al, 2006; 
Cotman et al, 2006; Coster, 2017) menyatakan 
bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan 

kapasitas volume susunan saraf pusat maupun 
tepi, memperlancar aliran pembuluh darah 
menuju otak yang memungkinkan bekerjanya 
pemrosesan informasi secara baik ketika 
melakukan aktivitas belajar dan pada saat 
memasuki usia dewasa sehingga menurunkan 
resiko kehilangan daya ingat. Sehingga dapat 

diartikan bahwa kinerja akademik akan 
meningkat. Berdasarkan fakta 

tersebut sebenarnya bukan 
alasan yan cukup kuat untuk 

mengurangi aktivitas fisik 
yang dalam praktiknya 
untuk jenjang sekolah 
mampu diperankan oleh 
mata pelajaran PJOK. 
Kelas Pendidikan Jasmani 

merupakan wadah 
pembentuk budaya hidup 

sehat yang dapat dimulai 
sejak usia dini serta penerapan 

program yang komprehensif 
dalam aktivitas gerak dapat 

menciptakan lingkungan yang sadar aktivitas 
gerak dapat mempengaruhi segala aspek 
kehidupan anak (Castelli et al., 2014; Castelli, 
Barcelona and Bryant, 2015). Oleh karena itu, 
penting kiranya untuk memprogram secara 
baik dan terstruktur tentang mata pelajaran 
PJOK di sekolah serta menerapkan secara 
baik bukan justru malah dikurangi proporsinya. 
Fakta riset yang lain yang juga cukup menarik 
dari (Mavilidi et al, 2020) menyebutkan bahwa 
Sebuah riset yang dilakukan dengan mecoba 
membandingkan antara aktivitas fisik dengan 
tanpa tambahan konten materi pelajaran 
matematika di dalamnya, terbukti efektif dapat 
meningkatkan kebiasaan penyelesaian tugas 
lebih baik dan meningkatnya pencapaian 
prestasi akademik. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa aktivitas fisik yang terprogram dalam 
kemasan mata pelajaran PJOK di sekolah justru 
memiliki sumbangsih yang sangat positif bagi 
bidang yang lain. Oleh karena itu, masihkah 
PJOK akan tetap menjadi sampingan di sekolah? 
Tentunya perlu kita pahami secara benar 
karena sebenarnya PJOK memiliki manfaat 
yang sangat besar bagi siswa khususnya dan 
semua orang pada umumnya.

BUGAR



MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM)27

Mengenal Lebih Dekat
Andreas Syah Pahlevi

Andreas Syah Pahlevi S.Sn, M.Sn., atau 
yang lebih akrab disapa dengan Pak Andreas 
adalah seorang pemimpin, pendidik, dan juga 
rekan kerja yang sangat disegani. Beliau saat 
ini menjabat sebagai ketua Tim Branding 
Universitas Negeri Malang (UM) sejak tahun 2020. 
Dedikasinya untuk UM tidak berhenti sampai di 
situ, beliau juga merupakan salah satu pengajar 
di Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra 
UM sebagai wujud pengabdiannya untuk 
berbagi ilmu di bidang yang sudah menjadi 
keahliannya yakni desain. Seperti tidak hanya 
puas berkecimpung dalam dunia desain, beliau 
juga menjadi tim pengembang Kewirausahaan 
di Kemahasiswaan UM. 

Prestasi yang ditorehkan kian banyak 
seiring dengan bertambahnya kegiatan yang 
Pak Andreas geluti. Dalam wawancara yang 
dilaksanakan secara daring, Pak Andreas 
menyebutkan beberapa kesibukan yang saat ini 
tengah beliau jalani. Tak tanggung-tanggung, 
beberapa di antaranya adalah kegiatan 
bertaraf internasional. Kegiatan-kegiatan 
tersebut antara lain menjadi ketua Asosiasi 
Desainer Grafis Indonesia chapter Malang, 
anggota tim dalam program KaTa Kreatif yang 
dikembangkan oleh Kemenparekraf, tergabung 
di asosiasi desainer internasional–China Europe 
International Design Association, dan Asean 
South East Digital Art Association serta aktif 
dalam berbagai kegiatan kreatif khususnya 
konferensi dan eksibisi seni dan desain pada 
tingkat Nasional dan Internasional. 

 
Kebermanfaatan sebagai Motivasi Utama

Ketika ditanya perihal motivasi yang terus 
menguatkan langkah beliau hingga sampai di 
titik saat ini, kebermanfaatan adalah motivasi 
utamanya. “Motivasi terbesar saya adalah 
kebermanfaatan. Segala sesuatu yang kita 
kerjakan merupakan investasi yang bermanfaat 
bagi lembaga serta akan berlanjut pencapaian 
berikutnya. Begitu juga yang terjadi dalam 
aktivitas Tim branding, kami berkomitmen 

bersama untuk merawat citra universitas yang 
harapannya dapat meningkatkan loyalitas 
sivitas, memberikan impresi positif bagi mitra-
mitra universitas serta berimplikasi terhadap 
prestasi-prestasi universitas,” jelas Pak Andreas. 

Tentang Tim Branding UM
Bagi beberapa sivitas UM, Tim Branding 

UM mungkin masih asing terdengar di telinga 
mereka meski keberadaannya banyak 
memberikan dampak penting bagi almamater. 
Dalam kesempatan wawancara tersebut, Pak 
Andreas dengan gamblang menceritakan 
tentang latar belakang Tim Branding UM beserta 
tugasnya. Tentu saja hal ini akan semakin 
menambah wawasan kita dan memberikan 
gambaran jelas tentang apa itu Tim Branding 
UM. 

“Tim Branding UM awalnya merupakan 
inisiasi dari Bapak WR 4 yang 
menugaskan kami pada 
t a h u n 2020 untuk 

Ketua Tim Branding UM dengan Segala Prestasi dan Inovasi

PROFIL
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mengevaluasi bagaimana promosi dan 
branding universitas. Upaya ini merupakan 
optimalisasi program kerja kehumasan yang 
kala itu sedang sangat diperhatikan oleh 
pimpinan. Awal mulanya kami melakukan studi 
benchmarking ke beberapa referensi branding 
strategy yang dilakukan oleh beberapa kampus 
dalam dan luar negeri. Temuan kami di Tim, 
bahwa UM sebenarnya memiliki peluang yang 
sangat tinggi untuk mengoptimalkan citra 
positifnya,” tutur beliau. 

“Pandemi COVID-19 membuat beberapa 
program di awal 2020 menjadi sulit dilakukan. 
Namun berkat kekompakan tim dan dukungan 
dari pimpinan, aktivitas branding yang saat 
itu memilih untuk memperkuat di lini digital 
berjalan cukup efektif dalam mengangkat citra 
positif UM,” lanjutnya lagi. 

Lebih jelas diterangkan pula tentang 
definisi Tim Branding UM yang merupakan 
bagian dari kehumasan Universitas Negeri 
Malang yang dibentuk untuk mendukung 
segala aktivitas promosi dan maintenance 
branding universitas. Termasuk salah satunya 
adalah penguatan identitas lembaga secara 
visual. Secara kelembagaan, Tim Branding 
berada dalam kebijakan Bidang IV universitas 
(Bidang perencanaan, pemeringkatan, humas 
dan kemitraan). Tim Branding saat ini memiliki 
4 sub divisi yakni :
1. Ambassador and Event division, tugas 

utamanya mengatur manajemen 
ambassador dan event utama yang 
prioritas untuk kanal promosi.

2. Hub-relation division, bertugas mengatur 
relasi mitra promosi internal maupun 
eksternal.

3. Research, licensing, & content division, 
bertugas mengatur riset terkait promosi, HKI 
dan perencanaan konten promosi. 

4. Creative Design division, bertugas mengatur 
produksi desain. 

Kemudian seluruh anggota tim berfokus 
dalam grand design yang disusun untuk 
periode 2020-2024 dengan rincian program 
kerja strategis tiap tahunnya.

Ragam Inovasi untuk Citra Baru UM sebagai 
PTN-BH

Universitas Negeri Malang pada tahun 
2021 telah resmi berganti status Perubahan 
status UM dari Badan Layanan Umum (BLU) 

menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan 
Hukum (PTNBH). Hal tersebut juga tak luput dari 
perhatian Pak Andreas. Perubahan tersebut 
dalam perspektif Pak Andreas beserta tim 
sangat memperkuat UM untuk menjadi “Top of 
mind” sebagai universitas terbaik di Indonesia, 
serta makin banyaknya peluang kemitraan ke 
depannya juga menjadi salah satu keuntungan 
perubahan status ini. Di samping itu, perubahan 
status ini juga menjadi tantangan bagi Tim 
Branding untuk memperluas peranan mereka 
dari fungsi penguatan identitas di internal 
menuju ke eksternal baik secara nasional 
maupun internasional.

“Inovasi yang sedang kami siapkan 
adalah menciptakan strategy branding dan 
promosi masif yang relevan untuk era milenial. 
Salah satunya melalui pengembangan 
platform event virtual, merchandise asset 
dan konten-konten kreatif yang memadukan 
konsep edutainment. Kami berharap setiap 
aktivitas promosi UM selalu ada sisi edukasinya, 
salah satu contoh, ketika keputusan mencipta 
kreasi theme song Cakrawala dengan 
berbagai variasi bahasa, kami mendasarinya 
dengan edukasi tentang motivasi untuk 
berprestasi bagi para mahasiswa. Kami selalu 
mencoba menyediakan kreasi baru dalam 
rangka menciptakan impresi positif bagi 
civitas universitas dan pihak mitra universitas. 
UM memiliki banyak sumber daya kreatif 
yang potensial untuk diangkat, hal ini menjadi 
optimisme kami dalam menyiapkan ‘kejutan-
kejutan’ berikutnya,” ungkap Pak Andreas ketika 
ditanya perihal inovasi kedepannya. 

Sepetik Harapan
Di penghujung wawancara, tak lupa Pak 

Andreas menyelipkan harapannya untuk UM 
sebagai penutup wawancara singkat kami. 
“Saya sangat berharap dengan peralihan 
menjadi PTN-BH ini dapat menjadi motivasi 
besar untuk makin memperkuat citra positif 
dengan brand statement “Excellence in Learning 
Innovation” secara konsisten yang diwujudkan 
dalam produk-produk unggul berdaya 
saing tinggi dan memiliki kebermanfaatan. 
Dengan konsistensi tersebut, kami rasa akan 
berdampak organik dan masif terhadap citra 
positif Universitas Negeri Malang,” pungkasnya. 

Reporter : Malichatus Sa`diyah
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Peringatan Hari Kartini: Momentum 
Memaknai dan Mengenal Jati Diri

Sudah tidak asing bagi kita bahwa 
tanggal 21 April adalah tanggal diperingatinya 
hari Kartini. Sosok RA Kartini yang berperan 
dalam memperjuangkan emansipasi wanita 
membawa perubahan besar bagi wanita 
saat ini. Sosoknya yang menginspirasi dengan 
perjuangannya untuk memaksimalkan potensi 
diri berhasil mematahkan stereotip bahwa 
wanita tidak perlu mempunyai cita-cita yang 
tinggi.

Membicarakan R.A. Kartini, Dr. Tri 
Wahyuningtyas , S.Pd, M.Si atau yang biasa 
dikenal dengan sapaan Bu Tri, mengungkapkan 
bahwa RA Kartini adalah sosok wanita yang 
dapat menjadi teladan bagi setiap wanita di 
Indonesia. Baik sebagai seorang istri, ibu bagi 
anak, dan ibu bagi semua wanita. Keinginannya 
dalam mendirikan sekolah wanita pada 
akhirnya terwujud dan menjadi pelopor 
berdirinya Sekolah Kartini.

Emansipasi Wanita di Era Sekarang
Menurut pandangan Bu Tri emansipasi 

wanita pada masa sekarang tidak semata-mata 
berfokus pada kesetaraan antara hak laki-laki 
dan wanita untuk mendapatkan kesempatan 
yang sama dalam beragam bidang. Makna 
emansipasi lebih dari itu. “Makna sebenarnya 
dari emansipasi wanita yaitu bagaimana 
wanita dapat berkembang dan maju dari waktu 
ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya. 
Dengan memahami makna emansipasi wanita 
seutuhnya, wanita turut serta memberikan 
emansipasi bagi masyarakat dan negara,” 
jelas Bu Tri.

Sosok Kartini di Masa Kini
Ketika ditanya mengenai sosok Kartini 

masa kini, Bu Tri berpendapat bahwa penerus 
Kartini masa kini adalah sosok Kartini yang 
bisa memberikan inspirasi bagi lingkungan 

sekitarnya, bertanggung jawab, dan berdikari 
tinggi untuk selalu berusaha mewujudkan 
persamaan hak wanita baik di sektor publik 
maupun sektor domestik. “Seorang wanita harus 
menjadi dirinya sendiri dengan kekuatan yang 
dimilikinya. Kartini sekarang ini sudah sangat 
jauh berbeda dengan Kartini pada masa lalu, 
yang menjadikannya selalu eksis hingga saat 
ini adalah perjuangan yang selalu ada untuk 
bisa meraih cita dan asa dalam kehidupan 
yang lebih egaliter,” tutur Bu Tri.

Mahasiswi dalam Memperingati Hari Kartini
Peringatan hari Kartini seharusnya tidak 

untuk mengingat jasa dan perjuangan RA 
Kartini saja. Akan tetapi dapat dijadikan sebagai 
refleksi untuk meneladani sifat-sifat teladan RA 
Kartini. “Mahasiswi harus mengutamakan apa 
yang sekarang ini dijalani dengan pandangan 
jauh ke depan. Peran mahasiswi, misalnya 
melalui pendidikan yang diemban sekarang 
ini bahwa dengan pendidikan seorang wanita 
akan menaikkan nilai, memperluas pola pikir, 
serta memberikan peluang bagi wanita untuk 
berjuang dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara,” ucap Bu Tri.

Bu Tri juga memaparkan bahwa 
mahasiswi harus memiliki pandangan maju 
jauh ke depan dengan pemikiran-pemikiran 
kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Apabila 
dihadapkan suatu tantangan mahasiswi dapat 
menghadapinya dengan kuat, berpikir positif, 
dan semangat pantang menyerah. Apalagi di 
era sekarang, di mana degradasi moral yang 
semakin menjadi-jadi, membuat mahasiswi 
harus mempunyai tameng untuk menghadapi 
era tersebut. Dalam hal ini Bu Tri mempunyai 
kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh mahasiswi 
untuk menghadapi era sekarang ini di 
antaranya:

• Harus berpikir positif dalam 

Makna sebenarnya dari emansipasi wanita yaitu 
bagaimana wanita dapat berkembang dan maju dari 

waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya.

PENA
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menghadapi masa pandemi dan 
dalam era degradasi moral.

• Harus bisa memilahkan antara 
informasi negatif dan positif.

• Memiliki self control.

Pentingnya Mempelajari Budaya
Sebagai pencipta Tari Gayuh Kalpalvalli 

UM, Bu Tri berpendapat dalam peringatan hari 
Kartini ini dapat dijadikan sebagai momentum 
untuk mengenal dan mempelajari budaya. 
Mempelajari budaya adalah sebagai bentuk 
dari mempelajari memaknai diri sendiri 
dan memaknai hidup sebagai seorang 
wanita. Dengan mempelajari budaya, kita 
tahu betapa pentingnya mengenal jati diri 
bangsa melalui keanekaragaman budaya 
yang ada di Indonesia. Di era sekarang ini 
penting mempelajari budaya karena dengan 
mempelajari budaya kita akan menjadi 
orang yang lebih menghargai dan menerima 
perbedaan. Di mana yang kita tahu bahwa 
di setiap daerah atau suku bahkan negara 
memiliki budaya yang berbeda. Di sanalah kita 
akan menjadi orang yang lebih terbuka dalam 
setiap perbedaan yang ada. 

“Pentingnya mempelajari budaya adalah 
agar generasi muda selalu dapat belajar 
mempertahankan dan melestarikan jati diri 
bangsa melalui budaya. Keanekaragaman 
budaya menjadi penguat dalam usaha 
perdamaian dan persatuan bangsa. Salah 
satu caranya yaitu melalui belajar tari-tari di 
sekitar lingkungan keberadaan kita, dengan 
belajar budaya di sekitar kita. Kita sudah 
dapat mempertahankan identitas kita yang 
sesungguhnya,” terang Bu Tri.

Harapan Bu Tri Untuk Mahasiswi UM
“Untuk mahasiswi UM jadilah menjadi 

sosok wanita yang bisa mengenal jati dirinya 
sendiri,  wanita yang bisa menjadi siapa pun 
dan seperti apa pun dalam pilihan perjalanan 
hidup, wanita adalah makhluk yang independen 
baik tubuh maupun pemikirannya. Tumbuh 
dan berkembang sesuai keinginan kalian. 
Semakin maju dalam  peradaban dan menjadi 
lebih gemilang dalam menginspirasi, inovasi, 
dan visioner, tanpa meninggalkan kodratinya 
sebagai wanita,” harap Bu Tri.

Reporter: Novita Eka Andriyana
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Perjuangan RA Kartini
Dilanjutkan oleh Kita,

Para Perempuan Indonesia
Saya rasa, RA Kartini pasti akan tersenyum bungah melihat 
perjuangannya benar-benar berdampak bagi perempuan.

Sosok RA Kartini telah berhasil mengubah 
stigma perempuan tidak perlu berpendidikan 
tinggi dan meraih prestasi. Hal ini diwujudkan 
pada saat ini telah banyak perempuan inspiratif 
yang meneruskan perjuangan RA Kartini dalam 
mewujudkan mimpi. Noviachri Imroatul Sa’diyah 
salah satunya. Novia adalah salah satu contoh 
sosok RA Kartini masa kini. Mahasiswa berprestasi 
(Mawapres) 1 UM 2021 ini mempunyai prestasi 
dan impact yang memberikan kebaikan pada 
sekitar. Beberapa perannya ketika menjadi 
relawan di suatu kegiatan pengabdian dan 
kegiatan internasional yang diikutinya sungguh 
begitu menginspirasi dan bisa menjadi sosok 
teladan untuk perempuan masa kini.

RA Kartini di Era Saat Ini
Novia berpendapat bahwa sekarang 

telah banyak sosok-sosok RA Kartini di masa 
kini. “Saya rasa, RA Kartini pasti akan tersenyum 
bungah melihat perjuangannya benar-
benar berdampak bagi perempuan. Banyak 
sekali perempuan-perempuan bertalenta, 
berprestasi, namun bijaksana yang dapat kita 
jumpai di Indonesia saat ini. Banyak suara-
suara perempuan yang kini lebih didengar. 
Bahkan, kita sudah melihat banyak perempuan 
menempati posisi strategis dalam berbagai 
lembaga dan pemerintahan. Tidak sedikit pula 
para perempuan yang memberikan kontribusi 
terbaiknya untuk Indonesia melalui bidang 
yang digelutinya. Bagi saya, perjuangan RA 
Kartini akan terus dilanjutkan oleh kita, para 
perempuan Indonesia saat ini,” terangnya.

Memaknai dan Meneladani Sifat RA Kartini
Novia menjelaskan bahwa sebagai 

mahasiswa dapat menjadi mahasiswa yang 
aktif. “Menjadi mahasiswi yang aktif di dalam 
dan di luar kelas menjadi contoh paling 

sederhana dalam memaknai dan meneladani 
sifat RA Kartini. Menyelesaikan tanggung jawab 
sebagai mahasiswa, namun tetap memberikan 
diri sendiri kesempatan untuk terus menjadi 
manusia dan perempuan yang lebih baik. 
Karena pengalaman lebih luas daripada ruang 
kelas dan tiap mahasiswi seharusnya mampu 
untuk berkembang sesuai dengan minat dan 
bakatnya. Dunia ini memang tempatnya belajar. 
Harapannya, hal ini juga dapat memberikan 
manfaat bagi orang-orang di sekitarnya,” 
harapnya.

Emansipasi di Masa Kini
Ketika ditanya mengenai emansipasi 

di masa kini, Novia menjelaskan bahwa 
emansipasi berarti pemberian hak-hak 
perempuan secara optimal. Perempuan diberi 
ruang untuk bertumbuh dalam berbagai 
bidang tanpa ada diskriminasi dan seksisme. 
“Maka dari itu penting mempunyai sifat percaya 
diri dan tidak mudah menyerah. Ini mungkin 
terdengar klise, akan tetapi dengan memiliki 
sifat tidak mudah menyerah dan dibekali 
dengan kepercayaan diri yang tinggi sebagai 
perempuan adalah sebuah poin esensial. It is 
best to act with confidence, no matter how little 
right you have to it. Hal terbaik adalah bertindak 
dengan percaya diri, tidak peduli seberapa kecil 
hak kita untuk itu. Kita memiliki suara dan suara 
kita pasti akan terdengar. Tidak perlu minder, 
karena hakikatnya kita beruntung terlahir 
sebagai perempuan,” jelasnya.

Menghadapi Era Degradasi Moral
Degradasi moral yang terjadi saat ini 

memang tidak bisa dianggap sepele. Perlu 
adanya sikap-sikap yang dapat menjadikan 
seseorang kuat dalam menghadapi segala 
tantangan yang ada.  “Dibesarkan dengan 
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budaya timur menjadikan kita lebih mempunyai 
mental dan mampu memposisikan diri. Saya 
rasa, budaya Indonesia pun memiliki batas 
hal-hal yang sebaiknya dan tidak seharusnya 
dilakukan oleh perempuan. Sehingga, era 
degradasi moral menjadi tantangan yang 
kita juga telah memiliki jawabannya. Dimulai 
dengan hal paling dasar, yakni pendidikan. 
Hal ini menjadi faktor penting dalam 
melatih integritas mental dan moral menuju 
terbentuknya ketahanan pribadi dan sosial 
untuk menghadapi benturan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat. Lingkungan 
keluarga maupun pertemanan juga memiliki 
pengaruh signifikan. Sehingga, akan jauh lebih 
baik jika kita memiliki bekal pengetahuan dan 
pemahaman yang cukup dalam memilih 
lingkungan/circle. Jika kita telah memiliki pola 
pikir ini, kita akan mudah dalam menghadapi 
berbagai situasi (termasuk pandemi) 
dan tantangan-tantangan lain ke 
depan,” tutur Novia.

Fenomena Insecure dan 
Overthinking 

Fenomena insecure dan 
overthinking bisa jadi dialami 
oleh banyak orang saat ini. 
Begitu juga Novia yang 
juga mengaku sering 
mengalami insecure 
dan overthinking. 
“Tidak dapat 
d i p u n g k i r i , 
barangkali saya 
juga sering 
m e n g a l a m i 
insecure (krisis 
kepercayaan 

diri) dan berpikir berlebihan. Kita punya mimpi 
dan harapan yang begitu tinggi. Tapi, kira-kira 
bisa tercapai nggak ya? Well, saya rasa yang 
perlu kita lakukan saat ini adalah ‘hidup di hari 
ini’. Jangan terlalu bersedih mengingat yang 
sudah lewat dan jangan terlalu memikirkan 
apa yang akan terjadi. Berikan yang terbaik 
yang kita bisa dan selanjutnya biarkan Tuhan 
menunjukkan jalan-Nya. Karena pada dasarnya, 
hidup memaksa kita untuk terus berjalan. Tak 
peduli seberapa banyak kita menangisi diri 
yang sedang sibuk membandingkan satu sama 
lain, yang sedang meragukan diri sendiri, yang 
sedang dalam mode insecure dan overthinking 
ini. Waktu akan terus berjalan tanpa memberi 
jeda. Kini tinggal kita yang harus mampu 
mengendalikan diri dan menemukan makna,” 
ungkapnya.

Pesan dan Motivasi 
“Just do something you love to do. 

Proses mengenal diri adalah petualangan 
seumur hidup. Lakukan yang menurutmu 
baik, yang memberikanmu kesempatan 
bertumbuh. Just grow as much as you 
can grow. Harga untuk kesuksesan dan 

kebahagiaan tidak memiliki standar 
dan setiap orang memiliki lini masa 

yang berbeda-beda. Perluas 
jaringan, tinggikan value diri, dan 
‘hiduplah di hari ini,” pesan Novia 
kepada seluruh mahasiswa UM.

Reporter: Novita Eka Andriyana
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1. Kunjungan Menkopolhukam ke UM

2. Potrait UM di Malam Hari 

3. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid 
Al-Hikmah UM

4. Pergelaran Pertunjukan Seni Tahunan Prodi 
Pendidikan Seni Tari dan Musik UM

5. Suasana Pelaksanaan Wisuda ke-112 UM 
Pasca Pandemi Covid-19

1 2
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6. Penyerahan Piala Juara Umum Pomprov 
Jatim 2022 (Pekan Olahraga Mahasiswa 
Provinsi Jawa Timur 2022)

7. Penganugerahan Diktiristek 2021

8. Pemotongan Pita Peresmian Masjid
   Al-Himah UM 

9. Pengukuhan Guru Besar

3

9

6

MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM) 36





MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM) 38MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM) 38




