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Buletin IKAUM diterbitkan berkala oleh Pengurus Pusat IKAUM sebagai media komunikasi alumni Universitas Negeri Malang
(SK Rektor Universitas Negeri Malang No. 359 Tahun 2012 Tanggal 4 Mei 2012).

Redaksi menerima kiriman tulisan (gagasan, pengumuman, berita alumni, profil alumni, dll.) beserta foto dari para alumni di seluruh Indonesia.
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Reuni IKA UM Jakarta
Sebagai program kerja Pengurus 

Wilayah IKA UM Jakarta & 
Sekitarnya, diselenggarakan acara 

Reuni Alumni UM pada tanggal 24 
Juni 2012. Pertemuan ini juga untuk 
menjawab keinginan sebagian besar 
alumni UM di Jakarta untuk kembali 
bertemu dan bersilaturahim.

Reuni Alumni UM bertempat di 
komplek Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Insan Cendekia, Serpong. 
Sekolah unggulan ini berlokasi di Bumi 
Serpong Damai Sektor XI, Serpong - 
Tangerang Selatan. Saat ini sekolah ini 
dipimpin oleh Suwardi, alumni Jurusan 
Pendidikan Seni Rupa angkatan 1988.  
Sekolah yang awalnya didirikan oleh 
Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) ini tidak lepas dari 
‘sentuhan’ alumni IKIP Malang. 

Gagasan mengadakan pertemuan 
reuni ini muncul dari Dono Winarto, 
alumni Fisika 1987 yang tinggal 
di Tangerang. Setelah melakukan 
pertemuan, Pengurus IKAUM Jakarta 
menetapkan tanggal 24 Juni 2012 
dan MAN Insan Cendekia Serpong,  

Tangerang sebagai lokasi reuni. 
Selanjutnya reuni di’woro-woro’kan 
melalui milis IKAUM Jakarta, Facebook 
Group IKIP Malang, dll. Tanggapan 
positif datang dari alumni baik yang di 
Jakarta maupun di luar Jakarta. Bahkan 
menarik antusias alumni IKIP Malang 
yang belum pernah menghadiri reuni 
alumni UM.

Sekitar 100 orang alumni mnghadiri 
reuni, terutama alumni-alumni UM 
yang berdomisili di wilayah Tangerang. 
Suwardi (Kepala MAN Insan Cendekia 
Serpong) gembira menjadi tuan rumah 
reuni kali ini. Beliau menjelaskan, 
fasilitas-fasilitas yang ada tidak 
hanya untuk MAN Insan Cendekia 
Serpong, tapi juga terbuka untuk 
kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. 
Beliau juga sangat bersyukur bisa 
bersilaturrahim dengan alumni-alumni 
dari beragam profesi.

Reuni ini juga untuk mensosialisasikan 
pendirian Yayasan Alumni yang bertujuan 
untuk menjadi sarana bagi alumni 
dalam kegiatan sosial, pengembangan 
kebudayaan dan pendidikan. [Redaksi]

Panitia Pelaksana REUNI ALUMNI UM 2012 
menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada:
- Pimpinan & Staf MAN Insan Cendekia 

Serpong, Tangerang Selatan.
- MYERS Bakery.
-	 BEN	GELLIZ	Printing	&	Convection.
- Pengurus Wilayah Ikatan Alumni UM 

(IKA UM) Jakarta & Sekitarnya.
- Pembina IKA UM Jakarta & Sekitarnya.
- Para Alumni UM di Wilayah Jakarta & 

Sekitarnya.
- Para Alumni UM dimana saja berada.

Atas dukungan moril, materi, support 
melalui berbagai saluran media 
komunikasi, sehingga acara reuni sukses 
terlaksana pada tanggal 24 Juni 2012.  

Panitia pelaksana
Reuni Alumni UM 2012

Foto-foto: Dokumentasi IKA UM Jakarta
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Reuni  A lumn i  UM yang 
berlangsung di MAN Insan 
Cendekia Serpong berhasil 

mempertemukan alumni-alumni 
dari berbagai generasi. Dilihat dari 
domisili peserta reuni, kebanyakan 
mereka adalah alumni-alumni UM 
yang tinggal di sekitar Tangerang dan 
Tangerang Selatan.

Dari generasi FKIP Unair, IKIP 
Malang hingga Universitas Negeri 
Malang terlihat antusias untuk 
mengikuti rangkaian acara reuni. 
Acara reuni menjadi ‘oase’ untuk 
berkomunikasi para alumni, ditengah 
kesibukan-kesibukan rutin di Jakarta 
dan sekitarnya. “Meski resminya acara 
berakhir pukul 14.00, tapi hingga 

pukul 16.00 kami belum beranjak 
dari lokasi. Kami melanjutkan ngobrol 
karena kesempatan ini jarang kami 
dapati,” kata Dono Winarto, alumni 
jurusan Fisika angkatan 1987 yang 
tinggal di Cikupa, Tangerang. 

Latar belakang profesi alumni 
juga beragam. Selain berprofesi 
sebagai guru (pendidik), hadir juga 
para alumni yang berprofesi sebagi 
wartawan, pengusaha, profesional, 
militer, social worker, dll. Pak Sucipto 
(alumni Administrasi Pendididikan 
angkatan 1963) mantan Rektor IKIP 
Jakarta juga turut hadir. Dari kalangan 
jurnalis, ada Hadi Mustofa (alumni 
Bahasa Arab angkatan 1985). Beliau 
adalah Pemimpin Redaksi Majalah 

BUMN Track. Hadir juga Supradaka 
(alumni Jurusan Seni Rupa angkatan 
1987) yang berkarir di MNCTV 
sebagai Senior Visual Editing. 

Dari kalangan pengusaha ada Imam 
Wahyudi (alumni Pendidikan Luar 
Sekolah angkatan 1983) dan Setyo 
Mukaryadji (alumni Pendidikan Teknik 
Bangunan angkatan 1984). Imam 
Wahyudi menjalankan bisnis bakery 
(roti, cake, dll) dan Setyo Mukaryaji 
adalah pengusaha bidang kontraktor 
bangunan. Selain itu, hadir juga Subagyo 
Ahmad (alumni Jurusan Kurikulum & 
Teknologi Pendidikan angkatan 1981) 
yang menjalankan perusahaan konveksi 
dan percetakan. Acara reuni kali ini 
juga dihadiri pembina IKAUM, yaitu 
Syamsul Arifin (alumni Bahasa Inggris 
angkatan 1971) yang menjadi salah 
satu pimpinan di Bank Indonesia.

Di tengah kegembiraan pelaksanaan 
Reuni Alumni UM, terbetik berita 
duka. Haryono (alumni Jurusan 
Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 
1984) meninggal dunia, seminggu 
sebelum acara reuni. “Beliau (Haryono 
alm.) sangat antusias untuk hadir pada 
acara reuni, tapi Tuhan berkehendak 
lain,” kata Dono Winarto, koordinator 
Alumni UM di Tangerang.

Masih banyak potensi-potensi 
alumni UM yang belum termunculkan. 
Melalui ajang reuni ini, diharapkan 
terjadi networking yang lebih luas dan 
berkualitas di antara para alumni UM 
yang tersebar di penjuru negeri ini. 
Majulah alumni UM! [GMS] 

Kampus MAN Insan Cendekia Serpong.

Aula MAN Insan Cendekia Serpong, beberapa saat sebelum acara reuni dimulai.

Catatan Kecil dari Reuni
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GALERI FOTO REUNI ALUMNI UM 2012

Ki-ka: Bambang Mujiono, Suwardi (Kepala 
MAN Insan Cendekia Serpong), Hadi Mustofa, 
Subagyo Amad, Palogo Balianto

Sutjipto (mantan Rektor IKIP Jakarta, kedua 
dari kanan) hadir dalam acara reuni alumni 
UM 2012.

Pemandu acara Reuni Alumni UM, 
Rum Hera Ria (kiri) dan Palogo 
Balianto (kanan).

Rama dan Dede, alumni UM 
angkatan 2000an yang turut 
berperan aktif dalam reuni.

Acara reuni Alumni UM 2012 diakhiri dengan nyanyi bersama, pembacaan puisi, makan siang serta ramah tamah diantara para alumni 
dari berbagai generasi.

Bambang Mujiono melaporkan kegiatan-kegiatan 
IKAUM Jakarta & Sekitarnya kepada peserta reuni.

Kegiatan diskusi kealumnian.

Ketua Pelaksana Reuni Alumni UM 2012, Gatot M Sutejo 
menyampaikan sambutan.

Presentasi pendirian yayasan 
alumni oleh Rini Poeloeng. 

Ki-ka: Subagyo Ahmad, Nasrudin, Imam 
Wahyudi.

Sebagian dari alumni-alumni UM yang 
berdomisili di Tangerang.

Sjamsul Arifin (kiri) berbincang hangat bersama 
Suwardi (tengah) dan Bambang Mujiono (kanan). 

Ki-ka: Rini Poeloeng, Bambang Mujiono, 
Kastolan (mantan Kepala MAN Insan 
Cendekia Serpong).
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GRAHA CAKRAWALA
Fasilitas Megah Milik UM

Graha Cakrawala bermakna 
tempat tinggal terhormat 
(graha) yang di dalamnya 

tumbuh subur serta berkembang 
wawasan dan cita-cita pengkajian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni seluas cakrawala 
yang memiliki dimensi tanpa batas. 
Kandungan nilai filosofis tersebut 
membuat Graha Cakrawala menjadi 
salah satu aset UM yang memiliki 
kekuatan dan sumber inspirasi.

Graha Cakrawala: Aset & Fasilitas
Graha Cakrawala sejauh ini bukan 

hanya sebagai wadah apresiasi, 
melainkan juga sebagai aset utama 
bagi UM. Graha Cakrawala bukan 
hanya untuk kepentingan warga UM 
saja, gedung ini juga bisa dimanfaatkan 
pihak luar untuk berbagai keperluan. 
Dengan luas sekitar 4.356 m2 dan 
segala fasilitasnya, aset yang satu ini 

telah memberikan banyak kontribusi 
bagi pendapatan kampus.

Graha Cakrawala  d ike lo la 
secara sistematis pada Juli 2011. 
Gedung tersebut banyak digunakan 
dalam berbagai acara besar berskala 
nasional. Program roadshow Opera 
Van Java (program TV terkenal yang 
memiliki rating cukup tinggi), juga 
disiarkan secara live dari gedung ini.       
Berkat kerja sama berbagai pihak, 
acara tersebut berlangsung sukses 
menjadi episentrum warga Malang 
dan sekitarnya untuk menyaksikan 
acara TV yang menghibur dan 
merakyat secara langsung.

Berbagai  acara besar  yang 
diadakan di Graha Cakrawala 
tentunya tidak membuat UM lupa 
untuk menempatkan kepentingan 
warga UM di atas pihak luar. Dengan 
keringanan biaya sewa hingga 50%, 
gedung ini juga bisa difungsikan 

oleh warga UM untuk berbagai 
kepentingan. Kegiatan intern kampus 
juga tetap menjadi prioritas utama. 
Kegiatan-kegiatan akademik berbagai 
jurusan, wisuda, seminar, dan lain-
lain bisa diselenggarakan di Graha 
Cakrawala sehingga kegiatan dapat 
terlaksana dengan baik.

G r a h a  C a k r a w a l a  l a y a k 
dikategorikan prestisius. Kapasitas  
gedung mampu menampung hingga 
8.000 orang. Fasilitas seperti area 
parkir basement dan area parkir 
central park (± 500 mobil), loket, 
toilet, dapur (pantry) yang luas, 
ruang rias, ruang transit, dan gudang. 
Fasilitas gedung lainnya seperti AC, 
genset, lighting, smoke, sound system, 
WIFI, CCTV, dan masih banyak 
lagi. Oleh karena itu, tidak heran 
jika banyak pihak yang menjadikan 
Graha Cakrawala sebagai prioritas 
utama dalam menggunakan gedung 
pertemuan.

Graha Cakrawala dikelola dan 
dipimpin oleh Manager Operasional 
yang saat ini dijabat oleh Agus Sunandar, 

Puluhan tahun lalu, mahasiswa UM mengadakan kegiatan di gedung 
sederhana. Saat ini, UM telah memiliki gedung megah yang diberi nama 
Graha Cakrawala. 

Tampak depan Graha Cakrawala.
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S.Pd., M.Sn. Beliau dibantu oleh kurang 
lebih 30 orang (tenaga administrasi, 
teknisi, cleaning service, dan security 
service) siap memberikan pelayanan 
profesional mensukseskan acara yang 
berlangsung di Graha Cakrawala.

Graha Cakrawala yang “berbeda”
“Berangkat dari ide beyond the 

normal, Graha Cakrawala menjadi 
gedung yang memiliki daya tarik 
luar biasa. Extraordinary building,” 
demikian rektor UM, Prof. Dr. 
Suparno, Rektor UM menjelaskan 
sekilas mengenai Graha Cakrawala.

Graha Cakrawala dibangun pada 
tahun 2007, dengan harapan dapat 
menjadi simbol kebanggaan UM dan 
masyarakat kota Malang. Keunikan 
lain dari gedung berlantai empat ini 
adalah konsep dasar arsitektural yang 
disesuaikan dengan prinsip form follow 
function. Hal ini dapat dilihat dari 
bentuk segi delapan yang merupakan 
gabungan dari fungsi sebagai gedung 
serbaguna yang berbentuk lingkaran 
dengan bentuk persegi yang berpadu 
dengan gedung-gedung lain di UM. Pola 
tribun dan balkon yang mengelilingi aula 
utama Graha Cakrawala adalah bentuk 
fungsional pada bangunan serbaguna. 
Dengan bentuk ini, Graha Cakrawala 
memiliki daya tampung audience yang 
besar sebagai tempat pertemuan dan 
pertunjukan. Bentuk amphitheater pada 
balkon juga mendukung kenyamanan 
visual bagi penonton.

Bentuk kolom bundar berukuran 
besar pada Graha Cakrawala 
mengesankan kekokohan bangunan 
yang berpadu secara fleksibel dengan 
komponen lain di dalam gedung. 
Dengan bahan smartruss metalroof 
yang ringan, atap gedung dibuat 
dengan bentuk atap joglo seperti 
bangunan-bangunan lain di UM. 
Rangka atap dibuat dengan model 
rangka ruang, yaitu sistem rangka 
struktur yang menunjang dimensi 
bentangan bangunan yang sangat 
lebar untuk menginformasikan kepada 
pengunjung tentang penggunaan 
teknologi yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu konstruksi 
bangunan. Dinding bangunan pun 
dibuat dengan dinding akustik untuk 
meredam suara dengan bahan dari 
limbah kertas ramah lingkungan 
sebagai penyerap bunyi yang dilapisi 
dengan penutup kain serat khusus.

Penutup lantai (flooring) Graha 
Cakrawala menggunakan material 
kayu jati kelas hara yang merupakan 

bahan lantai yang sesuai dengan 
aktivitas beberapa cabang olahraga. 
Selain lantai, kayu jati kelas hara juga 
dipakai untuk pegangan pagar pada 
balkon dan panggung serta material 
pintu masuk. Pemilihan material ini 
merupakan penghargaan atas warisan 
nenek moyang yang berupa tanaman 
kayu jati. “Apa yang terpikir oleh 
nenek moyang kita ketika menanam 
kayu jati, selain menyiapkan bekal 
untuk anak cucunya? Dari proses 
menanam, tumbuh dan siap dipakai 
membutuhkan waktu lama. Mereka 
menanam tidak untuk dirinya sendiri. 
Oleh sebab itu kita harus menghormati 

menulis di daun lontar. Pohon lontar 
yang ditanam merupakan salah satu 
gambaran bahwa gedung ini dibangun 
dengan mempertahankan kultur 
tanpa meninggalkan unsur-unsur 
modern. Graha Cakrawala dibangun 
berdekatan dengan fasilitas kegiatan 
potensial UM lain seperti stadion, 
lapangan tennis indoor dan outdoor, 
Sasana Krida, dan Guest House. 
Di samping itu, akses paling dekat 
dengan gedung ini adalah gerbang 
Jalan Veteran yang berseberangan 
dengan salah satu fasilitas bisnis 
terkenal di kota Malang. [Ris/Yas 
Komunikasi/Nida]

Halaman depan Graha Cakrawala.

Salah satu sudut taman Graha Cakrawala.

mereka,” ujar Pak Parno 
tentang makna filosofi 
material kayu jati.

Terdapat tiga pintu 
masuk (entry) ruang 
utama Graha Cakrawala 
dari arah yang berbeda. 
Hal ini dimaksudkan 
untuk memecah sirkulasi 
sesuai dengan standar 
keamanan  s ebuah 
bangunan. 

S e s u a i  d e n g a n 
prinsip pembangunan 
kampus di  taman, 
Graha Cakrawala pun 
dikelilingi oleh taman 
yang indah. Di sekitar 
gedung ini terdapat 
berbagai jenis tanaman 
pilihan seperti tanaman 
l o n t a r.  P e m i l i h a n 
tanaman lontar ternyata 
tidak sembarangan, 
f i losof inya adalah 
m e n g h a r g a i  d a n 
mengenang  nenek 
moyang yang dahulu 
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Sirna Ilang Kertaning Bumi
Widiyatna

Manusia akan bertahan hidup bila memiliki 
modal yang dapat digunakan sesuai dengan 
lingkungan dimana dia berada. Modal itu 

bisa berupa uang, ketrampilan maupun keahlian yang 
dia miliki. Begitu pula dengan negara, bila negara 
ingin bertahan maka negara juga harus memiliki 
modal. Modal yang mesti dimiliki oleh negara adalah 
sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi 
dan finansial (sistem moneter yang kuat).

Manusia dan negara adalah dua contoh di 
samping hewan yang berusaha mempertahankan 
eskistensinya dengan cara bertahan hidup. 
Hanya saja manusia dan hewan dalam 
bertahan hidup tidak sampai seabad, 
sementara negara berusaha untuk 
mempertahankan kedaulatannya 
sampai berabad-abad. Negara dalam 
terminology sosiologi ekonomi 
merupakan sebuah entitas yang 
dapat memenuhi dan memberikan 
segala macam kebutuhan hidup 
bagi rakyatnya. Bila tidak ada 
kemampuan dalam mengelola 
kebutuhan hidup tersebut akan 
menimbulkan gejolak dan konflik 
yang berujung pada ancaman 
terhadap stabilitas nasional serta 
meruntuhkan sistem ketahanan negara.

Menyadari betapa pentingnya 
keberlangsungan sebuah negara maka 
penyelenggara negara sepatutnya 
dapat mengontrol dan mengelola serta 
mengendalikan proses bernegara 
berdasarkan aturan main yang 
tertera di dalam konstitusi. 
Sementara  pembuat 
konstitusi merupakan 
para wakil rakyat 
y a n g  w a j i b 
mendengarkan 
a s p i r a s i  d a n 
keinginan rakyat 
serta menjalankan 

amanah rakyat tersebut dengan penuh tanggungjawab. 
Sehingga konstitusi tersebut merupakan wujud 
dari suara rakyat serta keinginan semua lapisan 
masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang ingin 
dicapai. 

Dalam bernegara tidak sepenuhnya apa yang 
terkandung di dalam konstitusi dapat terpenuhi, 
bahkan menimbulkan das sein dan das sollen yaitu 
dimana antara harapan dan kenyataan berbeda, 
tidak sama alias tidak nyambung. Antara das sein 
dan das sollen inilah yang disebut dengan masalah. 
Konstitusi mengamanatkan negara kesejahteraan 
tetapi yang terjadi distribusi ekonomi tidak 
merata, masih ada sebagian besar masyarakat yang 
terpinggirkan, hidup serba kekurangan bahkan ada 
yang sampai bunuh diri karena himpitan ekonomi. 

Konstitusi mengamanatkan negara berdasarkan 
hukum tetapi kenyataannya hukum hanya 
dijadikan alat kekuasaan, penegakan hukum 
hanya demi pencitraan penguasa sehingga 
negara berdasarkan kekuasaan. Konstitusi 
mengamanatkan agar segala kekayaan 
sumber daya alam dapat dikelola oleh negara 
untuk kesejahteraan rakyatnya tetapi pada 

prakteknya industri-industri strategis dalam 
bidang pertambangan dan migas dikuasai 
oleh asing, kekayaan yang terkandung di 
dalam bumi dikeruk habis oleh perusahaan-

perusahaan asing. Konstitusi mengamanatkan 
bahwa negara memiliki ideologi yang ideologi 
tersebut merupakan hasil dari pikiran-
pikiran serta warisan yang terkandung di 

dalam masyarakat tetapi ideologi 
yang dijalankan berdasarkan 

ideologi liberal yang 
berk ib la t  pada 

negara barat. 
K o n s t i t u s i 
mengamanat-
kan demi untuk 

m e n c e r d a s k a n 
b a n g s a  m a k a 
n e g a r a  w a j i b 

Bertahan hidup merupakan bagian untuk mempertahankan eksistensi diri. 
Bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk sebuah negara.
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Widiyatna
Alumni Sejarah Angkatan 1992
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menyelenggarakan pendidikan untuk semua 
masyarakat tetapi didalamya terjadi pendidikan 
berdasarkan kasta, ada sekolah biasa-biasa saja, ada 
sekolah berstandar nasional, dan ada rintisan sekolah 
standar internasional, jadi sekolah persis dengan 
angkutan umum ada yang kelas ekonomi, kelas bisnis 
dan kelas eksekutif  semua bergantung berdasarkan 
berapa uang yang kita miliki.

Tidak ada kesesuaian antara konstitusi dengan 
perbuatan dapat menyebabkan negara masuk dalam 
kategori negara gagal. Gagal dalam menerapkan 
konstitusi sehingga negara gagal dalam memenuhi 
kewajibannya terhadap rakyat. Negara gagal dalam 
melindungi rakyatnya dari kemiskinan, gagal 
memberikan pendidikan yang berkualitas bagi 
rakyatnya terutama rakyat yang tidak memiliki uang, 
gagal dalam melindungi harta kekayaan berupa 
sumber daya alam karena dikuasai oleh asing, gagal 
dalam melindungi ideologi negara dari ancaman 
ideologi asing malah menerapkan ideologi liberal, 
serta gagal dalam menerapkan ekonomi rakyat karena 
lebih senang memakai ekonomi pasar bebas.

Kategori negara gagal merupakan warning 
atau peringatan bagi penyelenggara negara agar 
segera sadar dan kembali ke konstitusi. Walaupun 
penyelenggara negara mempunyai hak dan dapat 
mengklarifikasi bahwa negara belum gagal. Bisa 
saja penyelenggara negara mengatakan bahwa 
negara ini sedang membangun dan berkembang, 
negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang 
signifikan, negara ini ikut bergabung dan dipercaya 
oleh negara maju dalam G20, bahkan negara ini 
akan memberikan modal kepada lembaga pemberi 
hutang dunia, jadi penyelenggara negara dengan tegas 
mengatakan apanya yang gagal.

Bila melihat dari terminologi politik maka negara 
sarat dengan berbagai kepentingan, begitupula 
dengan penyelenggara negara sudah pasti akan 
mempertahankan kepentingannya. Gagal atau 
tidak gagal dalam mengelola negara ini bisa saja 
di perdebatkan tergantung dari sudut kepentingan 
masing-masing tetapi rakyat keci yang merasakan 
yang mengalami betapa sulitnya hidup di negara ini. 

Gagal harus segera diakhiri dan kegagalan harus 
segera diwujudkan dengan keberhasilan, dengan 
tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan konstitusi. 
Bila kategori negara gagal ini tetap konsisten bahkan 
menjadi permanen dengan menyandang predikat 
negara gagal maka pesimis negara ini akan terus 
berdiri kokoh, seperti saat Keprabuan Majapahit 
dengan gagahnya menguasai Kepulauan Nusantara 
namun kelemahan dan kehancuran menghampiri 
negara Majapahit. Negara yang tadinya kokoh, kuat, 
sejahtera akhirnya menjadi negara gagal. Sinarnya 
hilang ditelan bumi seperti apa yang terdapat di 
dalam candrasangkala Sirna ilang Kertaning Bumi 
yang menandakan bahwa Negara Majapahit telah 
berakhir. Mudah-mudahan mimpi buruk tentang 
Negara Majapahit tidak terjadi di negara ini. * []

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg



8 Edisi 2  2012

B E R I T A  A L U M N I

Perkembangan PW dan Rencana Rakornas IKA UM

Rekan-rekan alumni yang berbahagia, kami akan menyampaikan beberapa 
hal terkait dengan perkembangan Pengurus Wilayah (PW) dan rencana 
Rakornas IKA UM. Tahun 2012 Pengurus Wilayah Ikatan Alumni 

Universitas Negeri Malang (PP IKA UM) sudah berkembang menjadi 21 wilayah. 
Cita-cita PP IKA untuk melebarkan sayap semakin kuat karena Ketua Umum, 
Ketua I, dan Sekretaris PP IKA UM yang telah mengadakan koordinasi dengan 
alumni yang ada di Madiun, Magetan, dan Jombang. Dalam waktu dekat 
kepengurusan di tiga daerah tersebut akan dibentuk dan disahkan. 

Dengan adanya tambahan tiga PW tersebut, jumlah PW IKA UM menjadi 
24 yaitu Jakarta, Balikpapan, Bontang, Gorontalo, Manado, Kabupaten Seram 
Bagian Timur, Sulawesi Selatan Barat, Bali, Lumajang, Pasuruan, Jember, Sumenep, 
Pamekasan, Sampang, Bojonegoro, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Kota Malang, 
Kabupaten Malang, dan Batu, dan yang akan dibentuk Madiun, Magetan, dan 
Jombang. Selain itu,  koordinasi alumni di Gresik, Surabaya, Probolinggo, dan 
Banyuwangi serta beberapa PW di luar Jawa Timur akan dilaksankan. 

Tahun ini, PP IKA UM akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas).  Agar ‘gaung’ dari para alumni di berbagai wilayah bergema, kami  
berharap agar diadakan kegiatan yang dirancang dan dikelola oleh masing-masing 
PW, dengan adanya PW yakni pengurus yang mempunyai legitimasi, diharapkan 
kegiatan yang diadakan PW sesuai dengan keadaan setempat. 

Berkenaan dengan hal tersebut, momentum lebaran merupakan waktu yang 
tepat untuk dijadikan sarana silaturrahim di masing-masing wilayah.  Agar 
kepengurusan PP dan PW semakin solid, setelah lebaran PP akan mengadakan 
Rakornas yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PW seluruh Indonesia. 
Rakornas tersebut akan diadakan di kampus UM pada tanggal 22 September 
2012. Semoga komunikasi dan silaturrahim di antara alumni semakin akrab 
dan hangat. Terima kasih. 

Ketua Umum IKA UM,
Drs. Murdibjono, MA.

Komunikasi Antar Alumni
Dengan semakin maju teknologi, diharapkan 

akan lebih memudahkan komunikasi 
dan informasi yang bisa kita lakukan 

atau kita dapatkan.  Berkaitan dengan kegiatan 
alumni UM (IKIP Malang, FKIP Unair dan PTPG), 
Pengurus IKA UM, baik di pusat yang dipimpin 
oleh Murdibjono dan Pengurus Wilayah, yang 
jumlahnya sudah lebih dari 20, terus berusaha 
untuk meningkatkan dan mengembangkan 
Ikatan Alumni UM (IKA UM) melalui berbagai 
cara. Melalui internet (website IKA UM:  http://
ika.um.ac.id/, milis, buletin, dan juga Facebook  
Group supaya hubungan antar alumni, hubungan 
antara alumni dan kampus serta dengan adik-adik 
mahasiswa yang lagi kuliah di UM bisa terjalin 
dengan baik. Kami yakin hubungan yang terjalin 
dengan baik akan memberikan nilai tambah buat 
kita semua.

Silakan kunjungi website IKA UM dan mari 
bergabung di milis IKA UM ataupun di Facebook 
Group alumni IKIP Malang/UM untuk mempererat 
dan menyambung tali silaturahmi kita sesama 
alumni dan dengan kampus UM tercinta. [BM]
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Heru Suseno - (Pendidikan Fisika - 2005)

Guru Fisika Jadi Berita
Menjadi narasumber pada 
sebuah program talkshow TV 
nasional tentunya bukan orang 
sembarangan. Apalagi profilnya 
dimuat di harian nasional yang 
banyak dibaca para pengambil 
keputusan. Dia pasti punya 
‘sesuatu’ untuk negeri ini.

Sosok itu adalah Heru Suseno. 
Alumni Universitas Negeri 
Malang Jurusan Pendidikan Fisika 

angkatan 2005. Pria asli Sumenep, 
Madura ini membetot perhatian publik 
setelah tampil sebagai narasumber 
acara KickAndy, talkshow ‘cerdas’ di 
MetroTV. Pada edisi 11 Mei 2012, Heru 
Suseno diwawancarai Andi F. Noya 
(host KickAndy) dalam talkshow yang 
bertajuk GURU GAPTEK, NO WAY!  

Andy Noya tentu tidak ‘asal tunjuk’ 
narasumber-narasumber di acaranya. 
Team produksi KickAndy melakukan 
riset dan seleksi yang cukup ketat 
untuk menentukan narasumber. 
Narasumber harus memiliki karakter 
yang ‘kuat’ dan inspiratif. Heru Suseno 
terpilih berkat bahan ajar multimedia 
yang diciptakan, sehingga pelajaran 
Fisika lebih  atraktif, mudah dipahami 
dan menyenangkan. Hal itulah yang 
menjadi ‘prestasi’ Heru, dan menarik 
minat Andy Noya mendudukkannya 
di kursi narasumber KickAndy.

Lho, bukankah sebagai guru sudah 
sewajarnya menyiapkan bahan ajar 
bagi murid-muridnya? Rupanya Heru 
Suseno, guru Fisika di SMA Negeri 2 
Madiun, Jawa Timur melakukan ‘sesuatu 

yang lebih’ dibanding guru-guru Fisika 
pada umumnya. Heru menuturkan, 
beberapa kali muridnya mengeluh 
karena tidak bisa menangkap pelajaran 
yang disampaikannya. Terutama untuk 
bahasan-bahasan yang tidak bisa 
dijelaskan secara verbal di kelas atau 
dipraktekkan di laboratoirium. Heru 
berusaha untuk memecahkan masalah 
itu. Maka jadilah bahan ajar multimedia 
pelajaran Fisika yang memudahkan 
siswanya memahami pelajaran yang 
disampaikannya.

Kreatifitas Heru tidak untuk dirinya 
sendiri. Hasil karyanya diunggah di 

website pribadinya. Siapa pun boleh 
mengunduh dan menggunakannya 
sebagai bahan ajar. Heru tidak segan 
berdiskusi mengenai bahan ajar itu 
dengan guru-guru Fisika yang lain. Jiwa 
kepemimpinan juga membuat Heru 
dipercaya menjadi Ketua MGMP Fisika 
Kota Madiun.

Heru juga terus mengembangkan 
bahan ajar untuk materi-materi yang 
lain berbasis Teknologi Informasi 
dan Komunikasi. Tujuannya supaya 
pembelajaran Fisika menjadi lebih 
mudah dan menyenangkan. Atas 
prestasinya itu, Heru diganjar berbagai 
penghargaan. Dia juga dipercaya 
menjadi narasumber pembuatan bahan 
ajar berbasis TIK tingkat nasional. 
Heru juga digandeng oleh PT Microsoft 
Indonesia untuk menjadi trainer dalam 
pelatihan-pelatihan bagi guru-guru di 
Indonesia dalam memanfaatkan TIK 
dalam pembelajaran.

Perhatian media massa tidak 
berhenti. Harian KOMPAS edisi 
nasional menulis sosok Heru Suseno 
pada tanggal 30 Mei 2012. Tidak 
tanggung-tanggung, KOMPAS menulis, 
“Heru dinilai telah menginspirasi 
dunia pendidikan modern”. [GMS]

Menjadi pemberitaan KOMPAS edisi 30 Mei 2012.

Menjadi salah satu narasumber KickAndy 11 Mei 2012. 
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Suwardi - (Pendidikan Seni Rupa - 1988)

Mengelola Madrasah 
dengan Sentuhan Kreatif
Banyak yang heran ketika seorang alumni jurusan Seni Rupa 
menjadi pimpinan Madrasah. Bahkan madrasah itu mencapai 
prestasi tinggi di bidang akademik maupun kompetisi-
kompetisi nasional dan internasional. Ternyata bisa juga ya!

Kenyataan itu ada pada seorang 
Suwardi. Putera asli Blitar 
ini sejak bulan Maret 2012 

dipercaya menjadi Kepala Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia 
Serpong, Tangerang Selatan - Banten. 
Sekolah unggulan Kementerian Agama 
RI ini banyak menghasilkan prestasi dari 
ajang kompetisi sains dalam maupun 
luar negeri. Dari sisi akademik, prestasi 
siswa-siswi MAN Insan Cendekia lulus 
grade A dan diterima di PTN-PTN 
ternama di dalam dan luar negeri. 

Suwardi adalah alumni jurusan 
Pendidikan Seni Rupa angkatan 1988. 
Pada waktu itu, mahasiswa Seni Rupa 
identik dengan mahasiswa ‘cuek dan 
dekil’. Buku dan diktat bagi mahasiswa 
identik dengan kertas gambar, kanvas, 
pensil, cat minyak, cat acrylic, cat 
air bagi mahasiswa seni rupa. Ruang 
kuliah adalah studio lukis, patung, 
keramik, yang kondisinya mirip ‘kapal 
pecah’ ditingkahi gelak tawa dan canda 
para mahasiswa. Jam kuliah sangat 
panjang hingga larut malam.

Image mahasiswa seni rupa yang 
cuek dan dekil tidak tergambar pada diri 
Suwardi. Masa kuliah Suwardi biasa-
biasa saja. Aktifitas ekstrakurikuler 
dijalani dengan menjadi bendahara 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
Seni Rupa waktu ini. Bekal kepribadian 
yang kuat semasa menjadi mahasiswa 
Seni Rupa IKIP Malang dibawa untuk 
menjadi guru yang berkarakter hingga 
saat ini.

Antara Serpong dan Gorontalo
Berawal dari penerimaan guru 

untuk sekolah unggulan di Serpong 
dan Gorontalo tahun 1996. Setelah 
menjalani serangkaian tes, Suwardi 
memulai karirnya sebagai guru. Sekolah 
itu adalah SMA Insan Cendekia, 
sekolah yang digagas oleh B.J. Habibie 
(Menristek/Kepala BPPT waktu itu) 
berlokasi di Serpong dan Gorontalo. 
Visi Habibie adalah ingin memadukan 
Imtak (Iman & Takwa) dengan Iptek 
(Ilmu Pengetahuan) untuk menyiapkan 
manusia-manusia Indonesia unggul 
untuk menjadi pemimpin Indonesia 
masa depan. Dalam perjalanannya, 
sekolah Insan Cendekia dikelola oleh 
Kementerian Agama RI dan berubah 
namanya menjadi Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Insan Cendekia.

Tahun pertama Suwardi meng-
ajar di Sekolah Insan Cendekia 
Serpong. Tahun berikutnya, Suwardi 
ditempatkan di Gorontalo. Perjalanan 
hidup membawa pria berkumis tebal 
ini menemukan jodoh, menetap dan 
menata hidupnya bersama keluarga di 
Gorontalo. Hingga ia menjalani tour 
of duty, menjadi Kepala MAN Insan 

Cendekia Serpong. “Sebagai perantau 
meninggalkan daerah asal, kita harus 
sungguh-sungguh dan siap menghadapi 
berbagai resiko,” kata Suwardi.

Suksesor IKIP Malang
Sebelum menjabat sebagai Kepala 

MAN Insan Cendekia Serpong, 
Suwardi adalah Kepala MAN Insan 
Cendekia Gorontalo. Suwardi meng-
gantikan Ahmad Hidayatullah (alumni 
Pendidikan Bahasa Indonesia, 1988). 
Sebelumnya, dijabat Kastolan (alumni 
Pendidikan Matematika, 1989). Bisa 
dikatakan Suwardi menjadi suksesor 
kepemimpinan dari  IKIP Malang yang 
memberi warna pendidikan di Insan 
Cendikia.

Ketika ditanya bagaimana Suwardi 
dipercaya menjadi pimpinan MAN 
Insan Cendekia, jawaban intinya 
adalah KREATIF. “Saya memberikan 
kebebasan untuk berkreatifitas sesuai 
kapasitas masing-masing untuk 
mengembangkan model pendidikan, 
pengelolaan sekolah, sebagaimana 
dulu kita belajar di jurusan Pendidikan 
Seni Rupa”. Prinsip ini pula yang 
dikembangkan di MAN Insan Cendekia 
Serpong. Sekolahnya menjadi lebih 
terbuka untuk berinteraksi dengan 
pihak luar. Kunjungan-kunjungan 
studi banding, lembaga pemerintah, 
swasta, maupun luar negeri diterima 
dengan senang hati untuk berbagi ide 
dan pengalaman. [GMS]  

Ahmad Hidayatullah (kiri) dan Suwardi 
(kanan) bersama B.J. Habibie (tengah).

Mengobarkan semangat siswa MAN Insan Cendekia.
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