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MEDIA KOMUNIKASI ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(d/h IKIP MALANG / FKIP UNAIR / PTPG MALANG)

B E R I T A  U T A M A

Pembina Prof. Dr. H. Suparno (Rektor UM) Pimpinan Umum Murdibjono Pimpinan Redaksi Gatot M. Sutejo 
Dewan Redaksi Bambang Mudjiono, Fatmawati, Nida Anisatus Sholihah, Widiyatna

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.
Tulisan dan foto dikirim melalui email ke ikatanalumni.um@gmail.com 

Buletin IKAUM reborn!
Rekan-rekan alumni Universitas Negeri Malang 

(termasuk teman-teman alumni PTPG, FKIP Unair, 
dan IKIP Malang) yang saya hormati. Selamat 

berjumpa dengan Buletin IKAUM. Buletin yang menjadi 
sarana silaturahmi alumni Universitas Negeri Malang 
dimana saja berada.

Saya menyambut baik diterbit kannya Buletin IKAUM 
ini. Buletin IKAUM hadir sebagai pengembangan dari 
Buletin IKAUM yang diterbitkan oleh rekan-rekan Pengurus 
Wilayah IKAUM Jakarta. Sebagai ketua PP IKAUM, saya 
sangat mengapresiasi usaha menerbitkan media komunikasi 
bagi alumni UM di Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena 
itu, pada forum Musyawarah Nasional IKAUM bulan Juli 
2011, kita telah menyepakati bahwa Buletin IKAUM akan 
menjadi media komunikasi dan informasi tidak hanya untuk 
alumni di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi dikembangkan 
menjadi media komunikasi bagi seluruh alumni UM dimana 
pun mereka berada.

Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Tidak 
dipungkiri, alumni-alumni Universitas Negeri Malang (IKIP 
Malang, FKIP Unair, PTPG) telah mewarnai kehidupan 
sosial masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai 
profesi dan pengabdian yang ditekuni para alumni, terbukti 
telah menghasilkan karya yang dinikmati dan bermanfaat 
bagi masyarakat di negeri ini.  

Untuk itu, Buletin IKAUM ini hadir menjadi media 
komunikasi dan informasi bagi seluruh alumni Universitas 

Negeri Malang. Berita-berita menarik dari kampus, berita 
dari PP IKAUM, dan juga berita-berita dari berbagai 
Pengurus Wilayah (PW) IKA UM dari seluruh pelosok 
negeri. Redaksi sangat berharap agar rekan-rekan alumni 
mengirim naskah yang berisi aktifitas alumni, profil-profil 
alumni, serta gagasan/ide menarik dari Anda semuanya. 

Kami yakin Buletin IKAUM yang cukup sederhana ini, 
bisa menjadi ‘salah satu’ perekat ikatan antar alumni yang 
tersebar di seluruh pelosok negeri. Buletin IKAUM ini pun 
bisa meningkatkan tali silaturahmi dan net-working baik 
antar alumni maupun antara alumni dan kampus kita tercinta. 
Ikatan alumni yang terjalin dengan baik dan efektif akan 
bisa meningkatkan citra almamater kita yang tercinta dan 
menimbulkan rasa bangga bagi adik-adik mahasiswa yang 
sedang belajar di bangku kuliah. Net-working antar alumni 
yang terjalin dengan baik akan dapat memudahkan hubungan 
baik kedinasan maupun non-kedinasan antar alumni, UM dan 
juga adik-adik mahasiswa yang sedang belajar.

Terima kasih atas dukungan Anda semua. Kirimkan 
materi tulisan maupun foto, langsung melalui email ke 
ikatanalumni.um@gmail.com. ()

Murdibjono
Ketua Umum Pengurus Pusat IKAUM
Pimpinan Umum Buletin IKAUM
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Kemeriahan dan Keakraban 
Reuni Akbar UM

Seluruh alumni dari semua jurusan 
di UM yang berasal dari seluruh 
wilayah di Indonesia berbondong-

bondong mendatangi kampus mereka 
terdahulu dan saling mengakrabkan 
diri dalam acara reuni akbar ini.  
Dahulu, mungkin mereka belajar di 
tempat dan fasilitas yang sederhana, 
tetapi saat ini, mereka dipertemukan 
dengan bangunan-bangunan baru 
dan fasilitas yang sangat menawan. 
Maklum saja, tampilan segi fisik UM 
telah banyak berbenah ke arah yang 
lebih maju dan lebih baik.

Reuni akbar ini terbagi dalam dua 
bagian, yakni, Sabtu, seluruh alumni 
bersatu padu dalam gemerlap dan 
keindahan Graha Cakrawala. Di sinilah 
alumni kampus eks. IKIP ini berdansa 

dengan nuansa keakraban. Hiburan 
yang disajikan beragam, baik dari 
panitia yang menyajikan paduan suara 
dan fashion show kreasi mahasiswa UM, 
maupun dari para alumni. Tidak hanya 
itu, Rektor UM juga turut memeriahkan 
acara dengan mempersembahkan 
lagu yang diiringi oleh alunan musik 
menawan dari Ketua Umum IKA UM 
terpilih 2011-2015, Bapak Murdibjono.

Tidak selesai di malam itu saja, 
keesokan harinya, reuni diselenggara-
kan serentak di jurusan-jurusan di 
UM. Kemeriahan tidak kalah menarik, 
variasi-variasi yang beragam dari 
masing-masing jurusan sangat mewarnai 
acara ini. Di Fakultas Sastra (FS), digelar 
panggung besar yang menampilkan 
beragam kesenian, mulai dari nyanyian, 

tarian, wayang, musik-musik tradisional, 
dan bahkan pantomim yang sempat 
mengagetkan peserta tampil hangat di 
tengah-tengah keramaian.

Di Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (MIPA) acara 
digelar di luar ruangan dengan 
persembahan lagu-lagu indah. Untuk 
lebih mengakrabkan suasana, acara 
dilanjutkan di aula FMIPA. Sekitar 450 
alumni FMIPA ini menikmati suguhan 
yang disajikan panitia. Tidak kalah 
ramai, di Fakultas Teknik (FT), acara 
juga mengesankan yang diawali dengan 
sambutan Dekan FT dan dilanjutkan 
dengan penjelasan mengenai potensi FT 
dan program studinya saat ini. Fashion 
show ditampilkan oleh mahasiswa-
mahasiswa Teknologi Industri. Dalam 
kesempatan tersebut, sekitar 121 
alumni juga disosialisasikan mengenai 
jejaring sosial alumni yang masih 
dalam tahap perkembangan. Ada 
pula sesi dialog dengan alumni. Para 
alumni disilakan untuk menceritakan 
pengalaman semasa kuliah di FT 
UM, baik suka duka maupun jalan 
yang dilalui hingga dapat berhasil 
seperti saat ini. Para dosen, undangan, 
dan mahasiswa dari ormawa juga 
dilibatkan dalam acara akbar ini. 
Dengan adanya reuni akbar FT UM ini 
dapat meningkatkan komunikasi, kerja 

Kemeriahan, keakraban, dan nuansa hangat yang menyelemuti rasa 
kangen para alumni UM terbayar sudah saat diadakan reuni akbar 
oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UM pada Sabtu-Minggu (09-10/07/11).
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sama, dan mutu pendidikan di FT UM. 
Selain itu, untuk memperluas jaringan 
penyaluran alumni FT UM.

Fakul tas  I lmu Pend id ikan 
(FIP) dan Fakultas Ekonomi (FE) 
juga menghadirkan suguhan yang 
dirindukan oleh para alumninya, 
suasana kampus, dan menu makanan 
khas Malang disajikan dalam nuansa 
kekeluargaan ini. Di Jurusan PLS, 
para alumni ini sengaja disetting 
untuk menikmati sajian menu khas 
Malang dengan lesehan. Terpancarlah 
nuansa akrab diselingi canda tawa 
dan cerita-cerita masa lalu dan masa 
kini. Di FE  para alumni berkumpul 
menghangatkan suasana ditambah 
dengan sajian tarian-tarian tradisional 
yang menarik simpati peserta yang 
hadir. Di samping itu, sumbangan lagu 

juga turut memeriahkan suasana.
Meskipun tergolong fakultas baru, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) dan 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) tidak mau 
ketinggalan moment akbar ini. FIK 
juga menggelar reuni meskipun masih 
sedikit meluluskan alumni. Sementara 
itu, FIS menggelar reuni akbar ini di 
aula utama UM, gedung A3  lantai II. 
Setelah itu, dilanjutkan ke gedung FIS 
dengan lesehan. Meskipun acara tergelar 
sederhana, tapi nuansa keakraban juga 
terpancar dari para alumni.

Sementara itu, Program Pasca-
sarjana (PPs) juga menggelar acara 
yang sama. Tidak sedikit alumni yang 
hadir di acara ini. Rektor UM turut 
menghadiri dan memberikan suasana 
hangat di momen akbar ini. Lantunan 
lagu-lagu indah juga disajikan oleh 

panitia untuk menambah suasana 
hangat dan akrab di antara alumni 
PPs UM ini.

Pada acara pembubaran panitia 
Munas dan Reuni Akbar UM, 
Prof.  Dr. Suparno mengungkapkan 
rasa  bangganya kepada para 
hadirin. “Saya bangga IKA UM 
mampu menyelenggarakan seluruh 
rangkaian kegiatan IKA ini dengan 
sukses dan tentunya akan sangat 
bermanfaat,” ungkapnya. Rektor juga 
mengucapkan selamat kepada Bapak 
Murdibjono selaku Ketua Umum IKA 
UM yang memiliki peran tinggi serta 
multiperan. “Selamat kepada Pak 
Murdib. Beliau tidak hanya sebagai 
ketua umum dalam acara kemarin 
(reuni akbar-red.), tetapi juga sebagai 
player di atas panggung yang tak 
kenal lelah,” kelakarnya disambut 
tepukan tangan para undangan. 
Kesuksesannya ini, lanjut Rektor, 
terbukti dengan terpilihnya kembali 
Pak Murdib sebagai Ketua Umum 
IKA UM periode 2011-2015. (Nida)

Dalam Munas IKA UM yang dilaksanakan pada hari 
Sabtu 9 Juli 2011 di Graha Cakrawala UM, telah 
terpilih Drs. Murdibjono, M.A. sebagai Ketua Umum 

Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang (PP 
IKA UM) periode 2011-2015. Ini adalah jabatan periode yang 
ke dua karena yang bersangkutan  adalah Ketua Umum PP 
IKA UM periode 2007-2011.

Munas IKA UM kali ini sangat 
meriah. Dihadiri oleh utusan dari 22 
PW IKA UM yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Munas juga dirangkai 
dengan kegiatan Reuni Akbar pada 
malam harinya. Keesokan harinya reuni 
juga digelar di setiap jurusan yang ada 
di kampus UM/IKIP Malang.

Sidang Pemilihan Ketua PP IKA UM 

ini dipimpin oleh Drs. Bambang Parianom, Ketua PW IKA 
UM Batu. Pemilihan Ketua Umum ini berlangsung santai dan 
penuh dengan keakraban.

Dalam munas ini semua peserta secara aklamasi menyetujui 
Drs. Murdibjono, M.A. sebagai Ketua Umum PP IKA UM 
periode 2011-2015. Berikutnya ketua terpilih menyusun 

kabinetnya sehingga susunan pengurus 
PP IKA UM 2011-2015 adalah sebagai 
berikut:  Drs. Murdibjono, M.A. 
(Ketua Umum), Prof. Dr. Bambang 
Banu Siswoyo, M.M., (Ketua I), Drs. 
Mahmud Yunus, M.Kes., (Ketua II), 
Dra. Fatmawati (Sekretaris IKA),  dan 
Drs. Akhmad Zunaedi (Bendahara). 
(Humas UM)

Pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Alumni
(PP IKA) UM 2011-2015
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IKA UM Berikan Bantuan Biaya Pendidikan 
kepada Mahasiswa

UM Lahirkan Fakultas
Pendidikan Psikologi (FPPsi)

Sebagai wujud kepedulian terhadap 
mahasiswa UM dalam pemerataan 
pendidikan, Pengurus Pusat Ikatan 

Alumni Universitas Negeri Malang 
(PP IKA UM)  memberikan bantuan 
biaya pendidikan kepada mahasiswa 
UM yang kurang mampu Kamis 
(01/12/11). Ketua Umum IKA, Drs. 
Murdibjono, M.A., Pembantu Rektor  
Bidang Kemahasiswaan, Bapak Kadim 
Masjkur, dan Sekretaris IKA, Dra. 
Fatmawati mengadakan pertemuan 
khusus dengan mahasiswa tersebut 
untuk memberikan informasi terkait 
dengan bantuan biaya yang diberikan. 

Bantuan ini diberikan kepada 
tujuhbelas mahasiswa dari berbagai 
fakultas dan jurusan yang sebelumnya 
telah dilakukan seleksi. Proses seleksi 
dilakukan melalui kerja sama IKA dengan 

bagian Keuangan UM untuk 
mendapatkan data mahasiswa 
yang kurang mampu. Masing-
masing mahasiswa mendapat 
bantuan biaya pembayaran SPP 
sejumlah Rp 1.500.000,- yang 
diperoleh dari dana IKA UM. 

Pertemuan ini dilangsungkan 
di ruang rapat Kemahasiswaan, 
gedung A3 lt3 UM. Setelah 
menerima wejangan dan 
informasi dari Ketua Umum 
IKA, ketujuh belas mahasiswa 
tersebut langsung mencairkan 
uangnya di loket Kesejahteraan 
Mahasiswa (Kesma). “Bantuan ini akan 
sangat membantu biaya perkuliahan 
saya. Terima kasih kepada IKA UM,” 
ujar salah satu mahasiswa penerima 
beasiswa dari FMIPA. (Nida)

Ketua PP IKA UM, Murdibjono saat 
memberikan bantuan biaya pendidikan 
kepada salah satu mahasiswa UM.

Kirab dengan membawa spanduk 
bertuliskan “Boyongan Pindah 
Omah Rek” dilakukan  oleh 

beberapa mahasiswa dan dosen diiringi 
para penari dari gedung E1 Fakultas 
Ilmu Pendidikan (FIP)  menuju  gedung 
C1 Fakultas Pendidikan Psikologi 
(FPPsi) yang menandakan dilepasnya 
Jurusan Psikologi dari FIP menjadi 
Fakultas baru di UM. Arak-arakan 
kirab ini tergabung dalam rangkaian 
acara peluncuran FPPsi di UM. Acara 
pembukaan FPPsi dibagi menjadi dua 
tahap, yaitu peresmian FPPsi di gedung 

C1 dan dilanjutkan dengan diskusi 
panel di aula A3 lantai II.

Setelah melalui prosesi peresmian di 
gedung C1, para tamu dan undangan  
menuju ke aula utama gedung A3 lantai 
II untuk mengikuti kegiatan diskusi 
panel. Diskusi yang berjudul “Terapan 
Psikologi di Berbagai Bidang: Prospek 
dan Tantangannya” dimulai pada pukul 
10.00 dan dihadiri sekitar 250 orang 
yang terdiri dari kalangan mahasiswa, 
dosen, guru-guru SD hingga SMA/SMK 
serta SLB di kota Malang, perwakilan 
dari universitas terdekat di kota Malang, 

serta beberapa psikolog. 
FPPsi merupakan embrio dari 

Prodi Psikologi Jurusan Bimbingan 
dan Konseling (BKP). Pengesahan 
fakultas baru ini seiring dengan surat 
yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti No. 
58/E/C/2012 pada 24 Januari 2012. 
Dimasukkannya nama Pendidikan 
dalam FPPsi merupakaan permintaan 
dari Dikti dan sebagai wujud citra UM 
yang merupakan kampus pendidikan. 
Nama Fakultas Pendidikan Psikologi 
merupakan satu-satunya nama baru 
yang belum pernah digunakan oleh 
fakultas-fakultas lain di kota Malang.

Fakultas ini terdiri dari satu jurusan, 
yaitu Psikologi dengan lima konsentrasi 
ilmu yang meliputi Psikologi Industri, 
Psikologi Pendidikan, Psikologi 
Perkembangan, Psikologi Sosial, dan 
Psikologi Klinis. Pendidik dalam prodi 
ini berjumlah 22 orang dengan satu guru 
besar, tiga doktor, dan tiga orang sedang 
menyelesaikan program doktoral.

Dibukanya FPPsi menjadikan FIP 
sebagai fakultas yang menghantarkan 
tiga jurusan menjadi tiga fakultas baru, 
yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS), yang 
salah satu jurusannya Pendidikan dan 
Kewarganegaraan berasal dari FIP, 
kemudian Fakultas Ilmu Keolahragaan 
(FIK) dari Jurusan Keolahragaan, dan 
yang terbaru Fakultas Pendidikan 
Psikologi (FPPsi) dari Jurusan Psikologi. 
(Komunikasi Ardi/Nida)

Satu Fakultas baru kembali dilahirkan oleh Universitas Negeri 
Malang (UM) yakni Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi). Fakultas 
ini merupakan mozaik kedelapan dari UM. Peresmian FPPsi ini 
dilaksanakan pada hari selasa (07/02) di gedung C1 FPPsi UM.
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Wisuda Lulusan Semester Gasal 
2011/2012 Universitas Negeri Malang 
dilangsungkan tanggal 10 Maret 
2012 di Graha Cakrawala, sebuah 
convention hall megah yang dimiliki 
oleh Universitas Negeri Malang. Pada 
acara ini, Universitas Negeri Malang 
mewisuda sebanyak 1.301 orang.

Orasi Ilmiah dari alumni nampak-
nya menjadi suatu tradisi bagi UM 
untuk memberikan motivasi bagi para 
wisudawan/wisudawati. Sebelumnya, 
wisuda semester Genap 2010/2011 
yang dilaksanakan 2 hari tampil 
menyampaikan pidato adalah Sukesti 
Martono (Deputi Gubernur DKI Jakarta 
Bidang Budaya dan Pariwisata). Pada 
hari kedua, yang menyampaikan pidato 
adalah Agus Gazali Rahman (Runner 
Up Program TV Master Chef Indonesia 
2011). Pada wisuda semester Gasal 
2009/2010 pidato disampaikan oleh 
Awang Faroek Ishak (Gubernur Provinsi 
Kalimantan Timur). (GMS)

ORASI ILMIAH

ORASI ILMIAH KETUA IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI JAKARTA & SEKITARNYA
PADA WISUDA SEMESTER GASAL 2011/2012 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

“Begin with the end in mind” yang dikutip dari buku The Seven Habits 
of Highly Effective People (Stephen R Covey) menjadi tema pokok 
pidato ilmiah Bambang Mudjiono dalam Wisuda Semester Gasal 
2011/2012 Universitas Negeri Malang, 10 Maret 2012 yang lalu.

Bambang Mudjiono (alumni 
Jurusan Bahasa Inggris angkatan 
1971) diundang oleh rektor 

dalam rangka memberikan motivasi 
kepada wisudawan-wisudawati 
yang segera terjun berkarir di tengah 
masyarakat. Dalam pidatonya 
Bambang Mudjiono menjelaskan, 
untuk mencapai kesuksesan, seseorang 
harus bisa ‘mimpi’, menvisualisasikan 
seperti apa kesuksesan yang ingin 
diraihnya nanti (begin with the end in 
mind).  Selanjutnya ‘mimpi’ itu terus 
dibangun dengan bekerja sambil belajar 
dan belajar sambil bekerja (continuous 
learning).  

Pak Bambang dipandang sebagai 
profil alumni sukses, sehingga diminta 
memberikan kiat suksesnya kepada 
para wisudawan/

wisudawati. Setelah menyelesaikan 
kuliah, pada tahun 1976 beliau memulai 
karirnya sebagai Language Instructor 
di perusahaan minyak asing UNOCAL 
di Balikpapan. Pada tahun 1995 beliau 
mencapai posisi sebagai Vice President 
Human Resources UNOCAL Indonesian 
Company. Pada tahun  2005, UNOCAL 
diakuisisi oleh CHEVRON, termasuk 
subsidieriesnya di Indonesia. Setelah 
pensiun dari CHEVRON, beliau menjadi 
Staf Ahli Direktur SDM Pertamina 
serta menjadi pembimbing di Program 
Pengembangan Eksekutif Pertamina di 
Pertamina  Learning Center (PLC).

Begin with the end in mind
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Saat ini telah terbentuk PP yang 
berkedudukan di UM yang terdiri 
dari PP Universitas, PP Fakultas/

PPs dan PP Jurusan. Sedangkan PW 
telah terbentuk lebih dari 20 wilayah di 
Indonesia. Target di tahun ini, pengurus 
di 10 wilayah terbentuk. Wilayah 
yang telah memiliki kepengurusan 
meliputi; 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. Sedangkan wilayah 
yang kepengurusannya ditargetkan 
terbentuk tahun ini meliputi Samarinda, 
Ponorogo, Mataram, Surabaya, Blitar, 

Pare Kediri, Jombang, Probolinggo, 
Banyuwangi, Magetan, Madiun, 
Gresik, Banjarmasin, dan Trenggalek.

Pada tahun 2012 ini, agenda yang 
akan diselenggarakan adalah Rapat 
Koordinasi (Rakor) dengan tujuan 
me mantapkan kinerja masing-masing 
PW, membantu membuat program 
kerja, dan mendorong PW supaya 
dapat konsolidasi di masing-masing 
wilayah. Kegiatan ini diagendakan 
setelah Hari Raya Idul Fitri.

Untuk memudahkan koordinasi 
dan mempercepat informasi di antara 
Pengurus Pusat dan Wilayah serta 
komunikasi antar wilayah, telah dibuat 
milis Ikatan Alumni UM dengan alamat 
ikatanalumnium@yahoogroups.com. 
Keanggotaan milis ini bersifat terbatas 

untuk pengurus (penasihat sampai 
anggota), dan saat ini telah bergabung 
43 pengurus. Moderator milis ini adalah  
Fatmawati dan Bambang Mudjiono 
(IKA Jakarta). Alamat Sekre tariat IKA 
UM adalah Bagian Kemahasiswaan, 
gedung A3, lantai III. Telepon (0341) 
551312, ekstensi 136, Fax. (0341) 
556775. E-mail: ikatanalumni.um@
gmail.com. Laman: ika.um.ac.id. 
Para alumni juga bisa secara langsung 
melakukan pendaftaran online sekaligus 
memasukkan info lowongan pekerjaan, 
serta menulis artikel atau berita tentang 
kegiatan alumni di masing-masing 
wilayah dalam website IKA ini. ()

Pasca dilaksanakan musyawarah nasional (Munas) bulan Juli 2011, 
Pengurus Pusat Ikatan Alumni (PP IKA UM) bekerja keras memantapkan 
organisasi di lingkungan internal kampus (PP Fakultas dan PPs) 
serta di lingkungan eksternal (Pengurus Wilayah).

PP IKA UM Mantapkan Kinerja Organisasi

Laman IKA UM Berubah Tampilan dan Konten

Setelah sukses menggelar Reuni 
Akbar, kini Ikatan Alumni (IKA) UM 
berhasil menyempurnakan laman IKA. 

Penyempurnaan ini meliputi tampilan dan 
konten-konten baru diantaranya:
1. Dunia Kerja. Menu ini disediakan untuk 

para alumni UM yang memberikan informasi 
dunia kerja sehingga bermanfaat bagi 
alumni UM yang membutuhkan.

2. Beasiswa. Alumni S1 UM dapat mencari 
informasi seputar beasiswa S2 dan S3 
melalui menu ini.

3. Data Alumnus. Disamping disediakan 
pendaftaran online yang sudah berjalan, 
laman ini juga menyediakan tempat 
bagi alumni untuk mengedit sendiri data 
pribadinya, misalnya; profesi, tempat kerja 
atau jabatan terbaru saat ini. Hal ini juga 
bermanfaat bagi Jurusan dan Prodi di UM 
untuk keperluan akreditasi.
Selain beberapa konten di atas, terdapat 

banyak konten menarik lain yang disajikan 
dalam laman ini. Namun karena perubahan dan 
pemindahan konten ini merupakan hal baru, 
masih ada konten yang belum diisi. Oleh karena 
itu, admin mengharap para alumni di seluruh 
nusantara untuk berpartisipasi memberikan 
informasi berupa lowongan kerja dan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh PW beserta foto-
fotonya ke surel: ikatanalumni.um@gmail.com.

Berikut tampilan dan daftar konten terbaru 
laman IKA UM. http://ika.um.ac.id

Fatmawati
Sekretaris PP IKAUM
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Yayasan Alumni Segera Berdiri

Persiapan Reuni IKAUM Jakarta

Hadir dalam pertemuan itu antara 
lain; Bambang Mudjiono, Yusuf 
Budi Sartono, Widiyatna, Gatot 

M. Sutejo, Hamid Muhammad dan 
Rini Poeloeng.

Bambang Mudjiono, selaku Ketua 
IKAUM Jakarta menyampaikan laporan 
kegiatan yang telah dilakukan IKAUM 
Jakarta selama tahun 2011. Kegiatan 
yang telah dilakukan diantaranya 
adalah Pelestarian Keroncong II. 
Digelar pada bulan Agustus 2011, 
Pelestarian Keroncong II telah 
menggalang dana untuk disumbangkan 
bagi peningkatan pendidikan dan 
ketrampilan masyarakat di Atambua 
NTT (wilayah NKRI yang berbatasan 
dengan Timor Leste).

Kegiatan alumni yang lain adalah 
Orasi Ilmiah Sukesti Martono pada 
Wisuda Semester Genap 2010/2011 

Universitas Negeri Malang. Pada 
Semester Ganjil 2011/2012 bulan Maret 
2012 yang menyampaikan Orasi Ilmiah 
adalah Bambang Mudjiono. Orasi 
Ilmiah yang disampaikan oleh alumni 
dimaksudkan untuk memberikan 
motivasi kepada wisudawan-wisudawati 
yang akan terjun di masyarakat.

Buletin IKAUM Jakarta yang terbit 
secara berkala direspon bagus. Oleh 
Pengurus Pusat IKAUM, buletin ini 
akan dijadikan buletin IKAUM secara 
nasional. Buletin ini akan menjadi 
media komunikasi bagi seluruh alumni 
UM dimana pun berada. Pada tahun 
2012 ini, pengurus IKAUM Jakarta 
berencana menggelar Reuni Alumni 
Universitas Negeri Malang di MAN 
Insan Cendekia Serpong, Tangerang.

Selaku inisiator acara Pelestarian 
Keroncong, Rini Poeloeng melaporkan 

k e g i a t a n 
P e l e s t a r i a n 
Keroncong yang 
sangat diapresiasi 
banyak pihak. 
Sebagai tindak 
lan jut ,  be l iau 
sangat disarankan 
untuk mendirikan 
yayasan sebagai  
l e m b a g a 

berbadan hukum untuk pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan selanjutnya. Hamid 
Muhammad, selaku Pembina IKAUM 
menyambut baik kegiatan-kegiatan yang 
telah dilaksanakan maupun program-
program yang akan dilaksanakan. 
Beliau juga mendukung usulan pendirian 
yayasan oleh alumni-alumni Universitas 
Negeri Malang.

Yayasan Alumni
Gayung pun bersambut. Tidak 

mem  buang waktu terlalu lama, 
diadakan pertemuan lanjutan untuk 
memantapkan pendirian yayasan 
alumni. Pertemuan berlangsung pada 
tanggal 17 April 2012 bertempat di 
Griya Astika. Pertemuan dihadiri oleh 
Bambang Mudjiono, Rini Poeloeng, 
Elly Tjan, Widiyatna, Gatot M. Sutejo, 
dan Setiawan Ambardy (Yayasan 
Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial 
Jakarta).

Pertemuan menyepakati pendirian  
yayasan alumni yang akan bergerak di 
bidang pendidikan, sosial dan budaya. 
Susunan pengurus antara lain; Rini 
Poeloeng (Ketua), Bambang Mudjiono 
(Wakil Ketua), Gatot M. Sutejo 
(Sekretaris), Yusuf Budi S. (Bendahara), 
Widiyatna (Ketua Bidang Pendidikan), 
Sugiharto (Ketua Bidang Sosial), Elly 
Tjan (Ketua Bidang Budaya). Dalam 
waktu yang tidak terlalu lama, yayasan 
alumni segera diurus pengesahannya di 
hadapan notaris. (GMS)

Pertemuan pengurus IKAUM Jakarta berlangsung di Gedung H Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 4 April 2012. Poin penting 
pertemuan itu adalah gagasan untuk mendirikan Yayasan alumni.

Pengurus IKAUM Jakarta berkunjung ke kampus 
MAN Insan Cendekia Serpong, Tangerang pada hari 
Sabtu, 21 April 2012. Kunjungan ini bermaksud 

untuk menjajaki kampus MAN Insan Cendekia Serpong 
sebagai tempat yang dipilih untuk lokasi Reuni Alumni UM 
di Jakarta dan Sekitarnya.

Suwardi (Kepala MAN Insan Cendekia Serpong) 
menyambut dengan hangat kunjungan pengurus IKAUM 
Jakarta. Beliau adalah alumni Universitas Negeri Malang/IKIP 
Malang jurusan Seni Rupa angkatan 1988. Dengan senang 
hati, beliau bersedia untuk menjadi ‘tuan rumah’ pelaksanaan 
reuni alumni UM di Jakarta dan sekitarnya. Pertemuan 
dilanjutkan dengan peninjauan ke berbagai fasilitas yang 
tersedia untuk pelaksanaan acara reuni. Direncanakan reuni 
akan berlangsung tangal 24 Juni 2012.

MAN Insan Cendekia Serpong merupakan sekolah 
unggulan dibawah pembinaan kementerian Agama RI. 
Sekolah ini memiliki fasilitas aula, guest house, area parkir 
luas, serta akses yang mudah dijangkau. (BM) 
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Yayasan Keluarga SeMuT

Upaya Menyiapkan ‘Sekolah Keluarga’
Tidak banyak yang menyadari, problem yang muncul 
dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak 
disebabkan karena kurangnya persiapan mental 
sebelum memasuki gerbang rumah tangga.

Pada tanggal 17 Maret 2012 di Jakarta berdiri sebuah 
yayasan yang diberi nama Yayasan Keluarga SeMuT. 
Yayasan ini didirikan untuk mendidik dan menyiapkan 

calon-calon orang tua (ayah dan ibu) sesuai tuntunan 
Rosullullah SAW, sehingga mencapai tujuan pembentukan 
keluarga sejahtera (sakinah mawaddah wa rahmah).

Yayasan Keluarga SeMuT merupa kan akronim dari 
Sejahtera, Musyawarah dan Terpimpin. Sejahtera menjadi 
harapan setiap keluarga. Bukan semata kekuatan ekonomi 

saja yang dapat 
membuat keluarga 
d i k a t a k a n 
sejahtera, tetapi 
justru kekuatan 
mental individu-
individu anggota 
keluarga yang 
dapat menciptakan 
keluarga menjadi 

sejahtera. Musyawarah pada setiap pengambilan keputusan, 
dimana masing-masing individu dalam keluarga merasa 
dihargai. Terpimpin dengan menempatkan suami/ayah sebagai 
pemimpin dan pengambil keputusan di dalam keluarga.

Peresmian Yayasan Keluarga SeMuT ditandai dengan 
digelarnya Diskusi Interaktif dengan mengambil tema 
“Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status 
Anak Di Luar Nikah”. Diskusi Interaktif menghadirkan 
narasumber Dr. H. Iman Lukmanul Hakim, SH., MHum. 
(Hakim Pengadilan Negeri Depok), Dra Hj. Raudhatul 
Munawaroh (Psikolog BP4 DKI Jakarta) serta Ustadz H. 
Abu Ubaidah, MSi. (Ulama).

Yayasan Keluarga SeMuT bergerak di bidang edukasi, 
konsultasi dan advokasi keluarga. Kegiatan awal adalah 
menyelenggarakan Kursus Manajemen Cinta Keluarga. 
Materi-materi yang diberikan dalam kursus ini antara 
lain; Pandangan Hidup Berumah Tangga, Fiqh Keluarga, 
manajemen Keuangan rumah Tangga, Kesehatan Reproduksi, 
Psikologi Keluarga, dan Pola Asuh Anak Secara Islam. 

Yayasan Keluarga SeMuT didirikan oleh para aktifis Studi 
Islam di Masjid Agung Al Azhar. ()

Gatot M. Sutejo (Seni Rupa 1987)
Anggota Dewan Pembina Yayasan Keluarga SeMuT

Imam Wahyudi - (Pendidikan Luar Sekolah - 1983)

Menikmati Manisnya Bisnis Roti

Alumni IKIP Malang/Universitas 
Negeri Malang di Jakarta 
yang menekuni bisnis boga 

adalah Imam Wahyudi. Beliau adalah 
alumni jurusan Pendidikan Luar 
Sekolah angkatan 1983. Pilihan profesi 
yang ditekuni saat ini sejalan dengan 
jurusan pendidikan yang diambilnya. 
Ketrampilan yang dimiliki dikombinasi-
kan dengan kemampu an marketing yang 
baik sehingga bisnis roti yang dijalani 

terus ber kembang hingga 
sekarang.

Imam meng  awa l i 
karirnya dengan menjadi 
sales & marketing sebuah 

perusahaan roti ter-
kenal di Jakarta. 
Setelah ‘magang’ 
di  perusahaan 
roti tersebut di-
r a s a  c u k u p , 
Imam beran i 

sukses dengan 
mendirikan 
perusahaan 

roti sendiri. Imam merasa 
lebih puas menjadi sales 
untuk bisnisnya sendiri dari 
pada menjadi sales untuk 
perusahaan orang lain.

Usaha rot i  yang 
dibangun Imam meng-
usung brand MYERS 
Bakery. Produk-produk 
roti diantaranya adalah; 
roti manis, kue-kue 
basah ,  cake  dan 
cookies. Sedangkan 
u n t u k  s e g m e n 
menengah ke bawah, 
Imam memproduksi 
roti dengan merek 
KARASA. Selain 
itu, perusahaan roti 
Imam juga menjadi 
supplier snack bagi Mabes Polri, 
Sekolah Atlet Ragunan, Panasonic, serta 
beberapa perusahaan lainnya.

Dimana ada kemauan disitu ada 
jalan. Problem klasik berupa permodalan 
bagi Usaha Kecil & Menengah 

(UKM) tidak menjadi 
kendala yang berarti 
bagi Imam. Beliau 
mendapat dukungan 
sebagai Mitra Binaan PT 
Telkom. Bersama mitra 
binaan PT Telkom yang 
lain, produk usaha roti 
Imam ditampilkan dalam 
ajang Indonesia Halal 
Business & Food Expo 
(IHB&F Expo) di Jakarta 

Convention Center Jakarta 
pada bulan Agustus 2011. 
Ditemui pada ajang pameran 
tersebut, Imam dengan bangga 
memperkenalkan produk-
produk rotinya kepada setiap 
pengunjung pameran tersebut.

Ditanya tentang suka 
duka menjalankan bisnis 

roti, Imam lebih banyak bercerita 
tentang optimisnya. Satu hal tentang 
dukanya yaitu ketika ditipu oleh 
rekan bisnisnya. Tetap semangat Mas 
Imam dan sukses selalu! (GMS) 
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REUNI JURUSAN BAHASA INGGRIS 1971

Silaturahmi di Sekar Gemati
Alumni Jurusan Bahasa Inggris 

Angkatan 71 (Bahsing 71) 
kembali mengadakan acara 

Reuni pada tanggal 14-15 April 2012 
di Sekar Gemati, Cidahu Sukabumi. 
Reuni pertama diselenggarakan pada 
bulan Maret 2011 di Malang.

Reuni kali ini dihadir 19 alumni 
Bahsing 71 dari berbagai kota; Jakarta, 
Semarang, Surabaya, Malang dan 
Kediri. Empat diantaranya adalah 
angkatan 1970, salah satunya 
Murdibyono (Ketua PP IKA UM).

Dengan menumpang bis carteran, 
rombongan berangkat dari Jakarta hari 
Sabtu pagi tanggal 14 April. Sekitar 
pukul 09.30, rombongan tiba di Sekar 
Gemati dan langsung disambut dengan 
hangat oleh tuan rumah, Didiet Graito 
Usodo. Sekar Gemati merupakan 
lokasi pertemuan dengan panorama 
pegunungan. Disini juga tersedia fasilitas 
untuk pertemuan, akomodasi serta 
tempat rekreasinya sangat memadai.

Acara diawali dengan kunjungan  
ke TK Tunas Binangkit yang berlokasi 
di wilayah Sekar Gemati. TK Tunas 
Binangkit adalah TK Teladan dengan 

jumlah murid sekitar 40 anak, 3 orang 
guru dan satu petugas perpustakaan.   
Didiet menjelaskan sejarah maupun  
suka duka mengelola TK tersebut. 
Acara dimeriahkan dengan atraksi-
atraksi yang menarik dari para siswa.
Acara dilanjutkan Garden Tour Sekar 
Gemati yang indah dan terawat rapi.

Malam harinya, acara barbeque 
dan acara kebersamaan yang dipimpin 
oleh Liliek Prajuwati. Berbagai acara 
digelar mulai dari polonaise, nyanyi 
bersama, games, slide show sambil 
bernostalgia dan musik. Iringan 
musik oleh Murdibyono yang piawai 
memainkan nada. 

Keesokan harinya, acara rekreasi 
bersama ke kedung. Acara ini sangat 
menarik. Peserta berjalan melewati 
pematang  sawah,  menikmat i 
pemandangan alam yang indah. Selesai 
acara di kedung, peserta kembali untuk 
mandi dan makan bersama. Acara 
diakhiri dengan foto-foto bersama, 
kesan serta pesan, dan ditutup doa 
bersama. Peserta reuni meninggalkan 
Sekar Gemati sekitar pukul 10.00 
dengan penuh kenangan. (BM)
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Pendidikan Nasional
Tanpa Ideologi

Widiyatna

Judul diatas untuk mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya ideologi negara. 
Sekedar catatan, sepanjang tahun 2011 banyak sekali peristiwa yang menyangkut 
kehidupan kebangsaan kita yang jauh dari norma dan nilai-nilai Pancasila. Sebagai 
resolusi tahun 2012 kita berharap di dalam program legislasi nasional para wakil 

rakyat dapat segera melakukan revisi Undang-Undang No 20 tahun 2003. Revisi 
undang-undang ini sangat penting mengingat pendidikan merupakan aspek yang 
sangat penting dalam mencerahkan masyarakat mengenai ideologi Pancasila.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru membawa 
berbagai perubahan yang fundamental. Angin 
perubahan yang diusung dengan nama reformasi 

telah menggantikan tatanan kehidupan yang telah 
berlangsung selama 32 tahun baik politik maupun 
ekonomi. Liberalisasi politik menjelma dalam wujud 
‘demokrasi’, semua orang bebas mengeluarkan 
pendapatnya tanpa rasa takut, sedangkan liberalisasi 
ekonomi diwujudkan dalam bentuk ‘pasar bebas’.

Pendobrakan terhadap nilai-nilai Orde Baru 
yang dianggap tidak sesuai 
dengan arus reformasi 
menjadi suatu keharusan, 
tidak terkecuali Pancasila. 
Pancasila yang selama 
Orde Baru disakralkan dan 
disaktikan sebagai Ideologi 
Negara, kini seakan-akan 
telah kehilangan rohnya 
sebagai sebuah ideologi negara. 
Reformasi telah membebaskan 
berbagai organisasi maupun partai 
politik memilih azasnya sesuai 
dengan seleranya. Tidak lagi 
memakai azas tunggal Pancasila 
seperti  era Orde Baru.

Konsekuensi yang dihadapi dari realitas 
kehidupan tersebut yang sangat fundamental adalah 
tercerabutnya eksistensi Pancasila dari Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. 
Padahal pendidikan merupakan media yang sangat 
penting untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai 
sebuah ideologi negara, sekaligus sebagai pengikat dan 
pemersatu bangsa.

Dengan ketiadaan Pancasila dalam UU No. 20 Tahun 
2003 menunjukkan bahwa arah dan tujuan pendidikan 
bangsa Indonesia semakin tidak jelas, mau dibawa kemana 

sistem pendidikan Indonesia. Padahal dalam pembukaan 
UUD 1945 dijelaskan tujuan bangsa Indonesia termasuk 
di dalamnya terdapat rumusan Pancasila.

Makna Ideologi Pancasila
Ideologi dilihat dari kata yang tersimpul di dalamnya 

yaitu ide berarti pikiran. Kata ini dapat pula secara 
sederhana diartikan yaitu, apa yang dipikirkan, 
diinginkan atau dicita-citakan. Pada umumnya yang 
dimaksudkan dengan ideologi adalah suatu gagasan 

dasar ataupun juga ‘guiding 
principles’. Gagasan dasar 
ini merupakan pedoman. 
Sering pula ideologi itu 
disebut cita-cita. Cita-cita 
ini merupakan kebulatan 

ajaran. Bila cita-cita itu 
tersusun dalam suatu 

kebulatan ajaran (doktrin) 
maka cita-cita itu disebut 

ideologi.
Ideologi sebagai suatu ajaran 

berfungsi: pertama, mengikat 
kelompok atau bangsa menjadi satu 

kesatuan untuk mengejar cita-cita 
bersama; kedua, memberikan pedoman 

untuk bertindak; ketiga, mendorong bangsa 
itu untuk berjuang di dalam mengejar tujuan bersama. 

Pada dasarnya ideologi itu bersumber kepada suatu 
filsafat atau pandangan hidup. Kemudian dirumuskan 
menjadi cita-cita dengan suatu program untuk pencapaian 
tujuan itu. Dengan kata lain ideologi adalah filsafat atau 
pandangan hidup yang diprogramkan secara utuh.

Ideologi dapat berubah-ubah pada kehidupan suatu 
bangsa. Hal ini sangat ditentukan oleh peranan kekuatan 
dan kekuasaan politik yang sedang berkembang. 
Kekuatan dan kekuasaan politik yang berperan tersebut 
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Widiyatna
Alumni Sejarah Angkatan 1992

menanamkan ideologi itu kepada bangsanya. Dengan 
demikian bahwa kehidupan suatu bangsa dapat berubah 
ideologi yang dianutnya. Dengan adanya perubahan 
ideologi akan membawa pula dampak di dalam bidang-
bidang kehidupan nasional suatu bangsa.

Dalam kerangka ini dapat disebutkan bahwa 
kekuatan dan kekuasaan reformasi sebagai pengganti 
Orde Baru telah menghilangkan eksistensi Pancasila 
terutama di dalam UU No. 20 tahun 2003. Padahal 
pendidikan memiliki arti yang sangat strategis dalam 
rangka menyiapkan seluruh bangsa menjadi sumber daya 
yang handal. Sebab lewat pendidikan kita membentuk 
manusia bukan saja dalam ilmu, pengetahuan dan 
ketrampilan, tetapi juga dalam watak, sikap, kepribadian 
dan semangat yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai 
dasar yang kita dambakan.

UU No. 20 tahun 2003 lahir dalam suasana 
kehidupan yang dilingkupi oleh 
dunia yang kapitalistik, dari 
masyarakat yang mendunia 
(world village). Memang dalam 
proses globalisasi dengan 
ditunjang oleh kemajuan 
teknologi dan informasi yang 
semakin canggih membuat 
negara kebangsaan kurang 
dapat menjalankan perannya. 
Dalam konteks yang demikian 
seringkali orang menegasikan 
nilai-nilai ideologi. Kedudukan 
Pancasila sebagai ideologi 
bangsa dalam konstelasi dunia 
yang serba terbuka bukan 
berarti ikut menyurutkan 
eksistensi Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi secara de facto 
belum dan tidak berperan secara mondial, namun 
secara virtual memiliki visi, ciri dan kekuatan yang 
mampu memberikan sumbangan yang positif dalam 
menyongsong perkembangan zaman. Dalam konteks 
global itu pula maka secara kategoris perlu dinyatakan 
bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa 
Indonesia.

Pertama, karena melalui Pancasila bangsa Indonesia 
menegaskan orientasi nilainya (value orientation). 
Artinya harkat dan martabat bangsa bukan pertama 
diletakkan pada uang, materi atau kekayaan fisik, 
yaitu dimensi having yang berhasil dimiliki, tetapi 
pada perwujudan nilai-nilai yang didambakan sebagai 
ukuran hidup, yaitu dimensi being. Keberadaan negara 
Indonesia didasarkan pada lima sila sebagai nilai 
yang mendasar. Pembangunan nasional secara primer 
dilaksanakan demi terwujudnya nilai keadilan dan 
kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Orientasi 
demikian itu menjadi semakin relevan mengingat 
kemajuan peradaban yang ditunjang teknologi dan 
informasi yang semakin canggih, sehingga mudah 
muncul bahaya pragmatisme dan materialisme vulgar.

Dalam mengejar nilai-nilai pembangunan tentunya 

harus pula diterapkan prinsip prioritas, sehingga 
terlihat adanya perbedaan antara nilai dasar dan 
nilai instrumental. Dalam pembangunan demikian 
itu Pancasila menunjukkan bahwa dimensi moral 
merupakan implikasi dasar, sebagaimana dapat dibaca 
semangatnya dalam pembukaan UUD 1945, dalam 
arti bahwa politik pembangunan yang dilaksanakan 
pada dasarnya haruslah politik yang bermoral, dan 
pembangunan ekonomi haruslah ekonomi yang 
bermoral, artinya tidak boleh mengorbankan pribadi 
manusia itu sendiri, atau bertentangan dengan nilai-nilai 
dasar kemanusiaan. Oleh karena itu penjelasan UUD 
1945 mengingatkan bahwa negara wajib memelihara 
budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan memegang 
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Kedua, Pancasila tetap relevan, karena dirumuskan 
dengan tujuan untuk melawan ketidakadilan dan 

berbagai bentuk alienasi, 
s e p e r t i  k e m i s k i n a n , 
kesenjangan di berbagai 
bidang, keterbelakangan, 
kekerasan dan sebagainya. 
P a n c a s i l a  b e r u s a h a 
membebaskan masyarakat 
Indonesia dari kekangan yang 
membelenggu kehidupannya 
dan membuka peluang bagi 
berkembangnya bakat dan 
potensi  dalam berbagai 
dimensi.

Makna Ideologi Pancasila 
tersebut sangat mendalam 
n a m u n  s e c a r a  r e a l i t a s 
sistem pendidikan nasional 

Republik Indonesia tidak mencantumkan Pancasila. 
Konsekuensinya Pancasila tidak lagi diajarkan di 
sejumlah perguruan tinggi, bahkan di tingkat SLTA 
menjadi Kewarga Negaraan.

Oleh karena itu kewaspadaan perlu diarahkan 
kepada kondisi dalam masyarakat kita sendiri, kepada 
kelemahan dan kerawanan yang kita ciptakan, sadar 
ataupun tidak sadar. Pada dewasa ini kita memerlukan 
laku mawas diri. ()

Referensi: 
- Prof. DR. Nyoman Dekker. Pancasila sebagai Ideologi 

Bangsa. 1993. IKIP Malang.
- Letjen. Purn. Sayidiman Suryohadiprodjo. Pancasila, 

Islam dan ABRI. 1992. Sinar Harapan.
- Prof. DR. Surjanto Poespowardojo. Pancasila dan Era 

Globalisasi. 1997. Makalah Seminar ABRI.
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Perjalanan kami ke Atambua tidak 
mengalami hambatan yang berarti. 
Pada hari Jumat 9 Desember 2011, 

Ibu Rini Poeloeng, Ibu Elly Tjan, Bapak 
Bambang Mudjiono, (ikatan alumni 
FKIP Unair/IKIP Malang/Universitas 
Negi Malang di Jakarta) serta 
Bapak Setiawan Ambardy  (Yayasan 
Kesetiakawanan dan Kepedulian 
Sosial Jakarta) melakukan perjalanan 
ke Atambua, Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Perjalanan ini mengemban 
misi memyampaikan bantuan utuk 
peningkatan kualitas pendidikan di 
Atambua, NTT. Kunjungan ini sebagai 
tindak lanjut acara Malam Pelestarian 
Keroncong dan Pelestarian Budaya 
NTT yang telah sukses digelar di Hotel 
Mulia, Senayan – Jakarta, oleh Ikatan 
Alumni FKIP Unair/IKIP Malang di 
Jakarta, tanggal 13 Agustus 2011.

Acara yang digelar Ikatan Alumni 
FKIP Unair/IKIP Malang (Universitas 
Negeri Malang) di Jakarta berupa 
Pelestarian Musik Keroncong 
dan peragaan busana tenun NTT 

Pelestarian Keroncong untuk Atambua
mendapat apresiasi 
dari banyak pihak. 
Salah satu pendukung 
acara adalah PT 
P E R T A M I N A . 
Acara ini digelar 
s e b a g a i  b e n t u k 
keprihatinan atas 
kualitas pendidikan 
di NTT (khususnya di 
Atambua, wilayah NKRI yang 
berbatasan dengan Timor Leste 

). Dana yang dihimpun pada malam 
pagelaran keroncong dan peragaan 
busana tenun NTT ditujukan untuk 
membantu dalam upaya peningkatan 
kualitas pendidikan disana.   

 Penyerahan bantuan secara 
resmi diselenggarakan pada tanggal 
10 Desember 2011.  Bantuan yang 
diberikan oleh Ikatan Alumni FKIP 
Unair/IKIP Malang di Jakarta diterima 
oleh Bapak Kepala Sospol Kabupaten 
Atambua (mewakili Bupati Atambua). 
Acara penyerahan juga dihadiri oleh 
Bapak dan Ibu Camat Atambua, 
Kepala Koramil, beserta pejabat 
Muspika lainnya, serta tetua-tetua adat 
masyarakat setempat dan juga sekitar 
200 murid-murid SD,  guru-guru dan 
kepala sekolahnya.

Bantuan yang diberikan oleh Ikatan 
Alumni FKIP Unair/IKIP Malang 
di Jakarta dikemas dalam bentuk 
Rumah Kreatif sebanyak 2 unit. Lahan 
dan bangunan yang telah disediakan 
oleh masyarakat kami isi dengan 
berbagai perlengkapan pendidikan dan 

ketrampilan masyarakat, antara lain:
1. Perpustakaan untuk anak-anak 

usia sekolah (2 set). Bentuknya 
berupa rak-rak  buku dan beragam 
Buku Bacaan untuk siswa-siswa 
tingkat SD dan SMP.

2. Komputer dan perlengkapannya 
(2 set). Masing-masing berupa 
komputer (3 unit), printer (2 unit), 
serta modem untuk koneksi ke 
internet.

3. Peralatan Mesin jahit (2 unit).  
Masing-masing tiga buah lengkap 
dengan seperangkat bahan-bahan 
(kain dan benang).

4. Alat-alat Pemintal, beserta sejumlah 
bahan-bahan untuk membuat kain 
tenun (2 unit).

5. Kompor, oven, peralatan-peralatan 
memasak beserta sejumlah bahan 
untuk membuat kue /tata boga. (2 
unit).

6. Genset (2 unit).
Dalam hal pelaksanaan pengadaan 

bantuan  dan komunikasi dengan 
masyarakat Atambua, dilaksanakan 
bersama Yayasan Kesetiakawanan dan 

Kepedilian Sosial Jakarta. 
Dana yang diperguanakan 
untuk keperluan pengadaan 
barang-barang di Rumah 
Kreatif  tersebut senilai Rp 
140,000,000 (seratus empat 
puluh juta).

S a m b u t a n  y a n g 
diberikan oleh masyarakat 
setempat, khususnya ibu-
ibu dan anak-anak sangat 
ramah dan antusias. Rasa 

Laporan Perjalanan
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70 TAHUN IBU RINI POELOENG

Bahagia Bersama Sahabat dan Kerabat

Menginjak usia 70 tahun, Ibu Rini Poeloeng 
mengundang saudara, kerabat, sahabat-sahabatnya 
dalam sebuah pesta ualng tahun yang meriah. Acara 

itu diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2012, bertempat di 
Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta.

Ibu Rini Poeloeng bukanlah ‘orang asing’ bagi warga 
Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang (IKAUM) 
di Jakarta. Beliau adalah alumni Jurusan Sejarah FKIP 
Unair (cikal bakal IKIP Malang yang kemudian menjadi 
Universitas Negeri Malang) angkatan 1960. Beliau 
adalah penggagas acara pelestarian keroncong yang 
telah sukses dua kali digelar pada tahun 2009 dan 
2011. Melalui ‘tangan dingin’nya bersama Ibu Elly 
Tjan, acara keroncong berhasil mengumpulkan 
dana untuk disumbangkan bagi pengembangan 
pendidikan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

 Dalam sambutannya, Ibu Rini mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh keluarga, saudara, dan 
kerabat-kerabatnya yang telah hadir memenuhi 

terima kasih yang dalam disampaikan 
oleh mereka atas bantuan yang 
sangat bermanfaat serta kepedulian 
dan perhatian yang diberikan oleh 
keluarga besar alumni FKIP Unair/
IKIP Malang/Universitas Negeri 
Malang. Hal ini membuat kami 
terharu, mengingat begitu berartinya 
bantuan ini bagi mereka. 

Ungkapan terima kasih juga 
disampaikan oleh Bapak dan Ibu Camat 
Atambua. Bantuan yang diberi kan 
oleh Ikatan Alumni FKIP Unair/IKIP 
Malang di Jakarta dianggap langsung 
menyentuh kebutuhan anak-anak didik. 
Bantuan yang diterima setidaknya 
turut mengurangi kesenjangan dengan 
anak-anak di daerah lainnya. Sarana 
belajar dan sarana pengembangan 
ketrampilan masyarakat diharapkan 
mampu men jadi motivator bagi 
masyarakat.  Buku-buku bacaan dan 
buku-buku pelajaran di perpustakaan, 
serta komputer yang terhubung dengan 
internet akan meningkatkan semangat 
belajar anak-anak didik.  Demikian pula 

bantuan dalam bentuk modal dan sarana 
ketrampilan masyarakat diharapkan 
bisa memacu berkembangnya kegiatan-
kegiatan kreatif dalam hal kuliner, 
bertenun dan menjahit.  Kedepannya 
juga akan menghidupkan potensi 
perekonomian dan  penghasilan 
masyarakat setempat.

Sebelum kembali ke Jakarta kami 
bermalam di Kupang. Keesokan 
harinya, kami dijadwalkan bertemu 
dengan Ibu Walikota Kupang.  
Pertemuan berlangsung dengan hangat 
dan akrab. Dalam pertemuan itu, 
Ibu Elly dan Ibu Rini menyampaikan 
informasi tentang kegiatan Ikatan 
Alumni FKIP Unair/IKIP Malang di 
Jakarta. Disampaikan juga komitmen 
kami untuk melakukan kegiatan 
sosial kemasyarakatan sesuai dengan 
kemampuan yang ada. Terutama 
dalam bentuk pelestarian budaya 
dan peningkatan kualitas pendidikan. 
Dalam pertemuan itu, muncul gagasan 
untuk mengangkat citra Sasando 
(alat musik khas dari NTT) dengan 

undangannya. Pertemuan ini adalah hadiah terindah baginya, 
karena pada peringatan ulang tahun yang ke 70 ini beliau 
ingin berkumpul bersama saudara dan teman-temannya.

Sepanjang perjalanan hidupnya, Bu Rini dikenal sebagai 
sosok yang mempunyai pergaulan yang sangat luas. Masa kecil 

bersama orang tuanya harus berpindah-pindah di beberapa 
kota di Jawa Timur. Pada masa revolusi itu, ayah beliau 
adalah pejuang kemerdekaan. Menikah dengan Bapak 
Poeloeng Soehartono (almarhum), seorang perwira tinggi 
Polri, juga membuat Bu Rini juga harus berpindah-

pindah tempat tinggal mengikuti penugasan Pak 
Poeloeng. Ketika Pak Poeloeng menjabat Gubernur 
Akademi Kepolisian (Akpol), Bu Rini juga menjadi 

‘ibu asuh’ bagi para taruna Akpol. Saat ini, Ibu 
Rini juga menjadi ibu asuh bagi ratusan santri 
di sebuah pesantren salaf di Pekalongan, Jawa 

Tengah. Selamat ulang tahun Ibu Rini Poeloeng! 
(GMS)

mengemas penampilan alat musik 
Sasando dalam acara pelestarian 
keroncong ketiga yang rencananya  
akan diselenggarakan  pada tahun 
2012. Dari rumah dinas walikota, kami 
juga menikmati suguhan penampilan 
musik Sasando yang indah dan merdu.

Minggu sore 11 Desember 2011 
kami tiba di Jakarta. Niat tulus kami 
untuk membantu meningkatkan kualitas 
pendidikan saudara-saudara kami 
di Atambua, NTT telah tuntas kami 
laksanakan. Jerih payah sejak persiapan, 
penyelenggaraan hingga penyerahan 
bantuan hasil penyelenggaraan Malam 
Pelestarian Keroncong dan Pagelaran 
Busana Tenun NTT, terganti dengan 
perasaan puas dan bangga. Ucapan 
terima kasih kami sampaikan kepada 
pihak-pihak yang mendukung acara 
tersebut, Ucapan terima kasih khusus 
kami sampaikan kepada adik-adik 
alumni IKIP Malang (Universitas 
Negeri Malang) di Jakarta yang terlibat 
langsung dalam pelaksanaan acara 
tersebut. (Rini Poeloeng)

BERITA FKIP Unair  /  IKIP Malang


