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Pengembangan Media Sosial
dan Website IKA UM
Komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi kini menjadi
keniscayaan. Perkembangannya semakin pesat. Sudut-sudut informasi
terjangkau dengan mudahnya melalui gagdet, alat mengakses informasi.
melalui media sosial.
Grup-grup komunitas alumni UM
muncul di media sosial secara sporadis.
Tidak ada yang bisa memastikan jumlah
grup komunitas alumni UM. Grup itu
bisa berdasarkan jurusan, angkatan,
unit kegiatan mahasiswa, tempat
kos, dll. Bahkan grup berdasarkan

e.com

Website Ikatan
Alumni UM

dreamst
im

K

omunikasi yang memanfaatkan
media teknologi informasi lazim
disebut media sosial. Melalui
media sosial orang bisa saling
berkomunikasi dengan mudah meski
terpisah jarak. Facebook, Twitter dan
WhatsApp saat ini cukup populer
sebagai media sosial. Menjadi sarana
‘bercanda’ hingga ‘mengurus negara’.
Saat ini pengurus Ikatan Alumni
Universitas Negeri Malang (IKA
UM) memberi perhatian
terhadap pemanfaatan
media sosial sebagai
sarana komunikasi
antar alumni.
Kenapa tidak?
‘ Wis jamane’
kata orang
Malang. Seiring
perjalanan
waktu, faktanya
bahwa Alumni
Universitas
Negeri Malang
saat ini jumlahnya
lebih besar
dari alumni IKIP
Malang. Alumni UM
yang tumbuh dalam
masa perkembangan
tek nologi informasi
dipastikan tidak
asing lagi dengan media
sosial. Demik ian pula halnya
pengembangan organisasi yang
berupa pembentuk an Pengurus
Wilayah di beberapa daerah. Perlu pula
dibarengi dengan wadah komunikasi

kesamaan tempat nongkrong di
warung kopi pun bisa jadi juga ada.
Untuk itu perlu ada planning design
sarana komunikasi yang efektif sesuai
kebutuhan komunikasi alumni UM.
Komunikasi itu menghubungkan
alumni UM yang tersebar di berbagai
grup atau di berbagai wilayah. Selain
itu juga menghubungkan alumni
dengan pengurus wilayah, pengurus
pusat maupun pengurus di tingkat
jurusan atau fakultas masing-masing
pada waktu masih kuliah.
Pengurus Pusat IKA UM yakin
keberadaan alumni UM yang ahli
di bidang pengelolaan media
sosial cukup banyak. Jika ada
yang yang mengkoordinir,
mendesain sarana dan
membuat sistem media
sosial yang efektif
untuk IKA UM tentu
sangat bermanfaat
sekali.

W e b s i t e
ikatan alumni
UM telah eksis
dengan alamat
http://ika.um.ac.
id. Hadirnya websita
ini adalah sebagai
jawaban atas kemajuan
teknologi informasi dan untuk
memudahkan komunikasi dan
informasi antaralumni.
Pe n i n g k a t a n p e r a n we b s i t e
ikatan alumni UM dilakukan melalui
optimalisasi fitur-fitur yang ada
sehingga menunjang komunikasi antar
alumni. Di sisi lain peningkatan peran
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Pertemuan dan rapat
Pengurus Pusat IKA UM
membahas peningkatan
website dan media
sosial. Rapat telah
diadakan diadakan dua
kali yaitu tanggal 24 Mei
2016 dan 2 Juli 2016.

website ikatan alumni juga memberi
peran kontributif dalam peningkatan
kinerja jaringan website kampus UM.
Berkaitan dengan hal tersebut,
Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM
mengadakan pertemuan yang
membahas peningkatan kinerja website
ikatan alumni UM. Selain pengurus
ikatan alumni UM, pertemuan itu juga
dihadiri oleh beberapa alumni UM
yang mempunyai kapasitas di bidang
pengelolaan website. [tim redaksi]

Pengantar Redaksi
Rekan-rekan alumni UM yang budiman.
Semoga kesuksesan selalu mengiringi
setiap aktifitas, dan setiap karya Anda
memberi kemanfaatan untuk seluruh
anak bangsa di seluruh penjuru negeri.
Di tengah kesibukan rutinitas,
pengelola/redaktur Buletin IKAUM terus
berupaya untuk menghadirkan Buletin
IKAUM sebagai media komunikasi kita,
alumni Universitas Negeri Malang. Buletin
IKAUM edisi 10/2016 ini banyak diwarnai
oleh suasana silaturahmi sekaligus reuni
karena momen/suasana Idul Fitri 1437H.
Tak lupa redaksi Buletin IKAUM juga
mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon
maaf lahir dan batin.
Di tengah mempersiapkan Buletin
ini, kita juga bersyukur bahwa Bpk
Muhadjir Effendi, Alumni IKIP Malang/UM
dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 27 Juli 2016. Harapan
kita semoga semakin nyata peran dan

kontribusi para alumni UM dalam dunia
pendidikan di Indonesia.
Dalam suasana Hari Pendidikan
Nasional 2016, di gedung Kemendikbud
berlangsung Pameran Karya Guru Seni
Budaya yang diselenggarakan oleh
Galeri Nasional Indonesia. Beberapa
alumni pendidikan Seni Rupa UM juga
turut terpilih dalam ajang pameran yang
cukup membanggakan itu, diantaranya
adalah Agung Prabowo, Wahyu Nugroho
dan Sudibyo.
Dari Bojonegoro kami turunkan juga
berita kegiatan PW IKAUM Bojonegoro yang
melaksanakan seminar Kurikulum 2013.
Dari kampus UM kami turunkan
berita tentang Lomba Kreatifitas Siswa
(LKS) 2016 dimana Universitas Negeri
Malang dipercaya menjadi tuan rumah
acara tersebut. Acara berskala nasional
ini merupakan unjuk prestasi siswa-siswa
SMK se Indonesia. Sementara itu, kampus

UM juga menjadi tuan rumah kegiatan
Konferensi Internasional LSCAC 2016
yang merupakan penyelenggaraan keempat kalinya.
Kembali kami menghadirkan sosok
muda dalam Profil Alumni UM. Dede
Yusuf Maulana, alumni Akuntansi, 2002,
yang tidak pernah kehabisan ide bisnis.
Sebagai rubrik Refleksi, kami hadirkan
tulisan tentang Community Based
Education (CBE) bagi pelaku Hume
Education. Jangan ketinggalan juga
untuk membaca resensi buku “Ombangambing Keadaan” tulisan seorang jurnalis
alumni UM, Adriono.
Semoga Buletin IKAUM ini dapat
menjadi ajang silaturahim kita sesama
warga alumni UM. Kami tunggu kabarkabar dari Anda.
Salam.
Redaksi Buletin IKAUM

Pembina: Rektor Universitas Negeri Malang n Pimpinan Umum: Bambang Banu Siswoyo n 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 Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang No. 1.9.3/UN32.54/KP/2015 Tanggal 1 September 2015).
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 ika@um.ac.id
website: http;//ika.um.ac.id
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PAMERAN SENI RUPA

“ALUR”
Pameran Karya Guru Seni Budaya
Galeri Nasional Indonesia menggelar Pameran
Seni Rupa Karya Guru Seni Budaya 2016.
Peserta yang merupakan para guru seni
budaya terpilih tingkat SMP, SMA/SMK atau
sederajat se–Indonesia.

U

ntuk kedua kalinya pameran
guru seni budaya ini digelar. Pada
tahun 2014 pameran bertajuk
“Guru Seni Berlari”, diselenggarakan
dengan melibatkan 111 guru
seni budaya. Pada 2016 ini, dalam
momentum peringatan Hari Pendidikan
Nasional, pameran mengusung tajuk
“ALUR”.
Pameran berlangsung tanggal
25 April - 6 Mei 2016, di Plaza Insan
Berprestasi Gedung Ki Hadjar
Dewantara (Gedung A) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Ini
merupakan terobosan baru dalam
memanfaatkan ruang-ruang serba
guna di komplek Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
sebagai ruang eduk asi dan
apresiasi seni yang menyajikan
agenda seni dan budaya, yang
dapat diakses oleh publik luas.
K o n s e p “A LU R ” y a n g
dirumusk an tim Kurator
yaitu Suwarno Wisetrotomo
dan Citra Smara Dewi,
merupakan jalur yang diciptakan
dengan penuh kesadaran. Dengan kata
lain, “Alur adalah jalur atau jalan profesi
yang dibangun dengan terstruktur,
sadar, dan perlu diperjuangkan untuk
meraih keberhasilan. Guru seni budaya,
dengan tugas mengajar dan tugas-tugas
administrasi lainnya, diandaikan tetap
memiliki komitmen mengembangkan
bakat seni rupanya hingga mencapai
taraf profesional,” ungkap Suwarno.
Dengan pencapaian semacam itu,
maka diharapkan berdampak positif
bagi peserta didik. Para peserta didik
tidak saja mendapatkan pengetahuan
dan pengalaman berkreasi seni, tetapi
juga memiliki rasa bangga terhadap
gurunya yang berprestasi. Pameran
ini ingin melihat kreativitas guru

seni budaya
tingkat SMP, SMA/
SMK atau sederajat se –
Indonesia sebagai insan (sosok)
yang memiliki kekuatan mendorong
tumbuhnya kesadaran pentingnya
pendidikan dan apresiasi seni pada
siswa/peserta didik, sekaligus menjadi
bagian penting dari terjaganya
ekosistem budaya setempat.
Sebanyak 333 karya peserta yang
berasal dari 213 sekolah di 25 provinsi
di Indonesia telah mendaftar. Setelah
melalui proses seleksi oleh tim kurator
Galeri Nasional Indonesia, terpilih
sebanyak 65 karya dengan berbagai
pendekatan material, media, dan

teknik, meliputi
lukisan, patung,
instalasi, objek,
komik, keramik,
grafis, drawing,
batik, dan media
pembelajaran. Karya
terpilih merupakan
hasil olah cipta
65 peserta dari 60
sekolah di 17 provinsi di
Indonesia.
Setidaknya ada tiga
guru seni budaya yang
m e r u p a k a n a l u m n i U n i ve r s i t a s
Negeri Malang turut terpilih untuk
menampilkan karya dalam pameran
kali ini. Diantaranya adalah; Agung
Prabowo (Pendidikan Seni Rupa, 2008)
guru SMP Negeri 3 Gempol - Pasuruan,
Sudibyo Adhi Wahono (Pendidikan
Seni Rupa, 1983) guru SMA Negeri
1 Tumpang - Malang, dan Wahyu
Nugroho (Pendidikan Seni Rupa, 1986)
guru MTs Negeri Kota Pasuruan.
Karya-karya tersebut dilihat dari segi
Edisi 10  2016

3

BERITA ALUMNI

tema, didominasi kritik sosial. Ada yang
menerjemahkan kritik sosial melalui
simbolisasi tokoh-tokoh pewayangan,
ada pula yang memilih pendekatan
teknik lukis superrealis yang prima.
Pameran ini semakin berbobot dengan
adanya upaya beberapa guru yang
melakukan eksplorasi media, juga
keterampilan menggambar dengan
menggunakan ballpoint atau tinta cina.
Berbagai latar belakang budaya, sosial,
dan geografi para peserta menjadi
kekuatan masing-masing k ar ya.
“Meskipun salah satu indikator proses
seleksi pameran ini adalah capaian
hasil akhir karya, tapi tentunya kurang
bijak menggeneralisir kemampuan
teknik seorang guru dari satu wilayah
dengan wilayah lain. Setidaknya
kesempatan mendapatkan akses dan
informasi tentang perkembangan
seni rupa juga sangat mempengaruhi
keterampilan seorang guru dari satu
wilayah,” ungkap Citra Smara Dewi
selaku kurator pameran.
Anis Baswedan, selaku Menteri
Pendidik an dan Kebudayaan
mengungk apk an, keterampilan
guru seni budaya perlu untuk terus
diperbarui sesuai dengan situasi
terkini. Guru seni melatih anak untuk
kreatif dan memunculkan ide. Bisa
jadi ida anak berbeda dengan ide
dari gurunya. Pendidikan kesenian
ini manfaatnya tidak selalu dirasakan
langsung oleh anak didiknya. Oleh
sebab itu, pendidikan seni memiliki
p roye k s i j a n g k a p a n j a n g ya n g
berpotensi memunculkan generasi
unggul. Guru seni juga melatih anak
untuk berkreasi tanpa paksaan dan
memiliki keberanian mengambil resiko,
sehingga diharapkan dapat melahirkan

Peserta pameran foto bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan
usai pembukaan pameran.

karya terbaru dan kreatif.
Kepala Galeri Nasional Indonesia,
Tubagus ‘Andre’ Sukmana, berharap
pameran ini dapat menjadi alur yang
mengantarkan para guru seni budaya
Indonesia untuk mengembangkan diri
dan kreativitas serta kompetensinya
sebagai seorang pengajar seni budaya,
sekaligus menjadi semacam tolak ukur
bagi para pengajar seni budaya untuk
menunjukkan eksistensinya dalam
profesi ganda, yaitu sebagai pengajar
dan perupa. Selain itu, perhelatan ini juga
diharapkan mampu menginspirasi serta
memotivasi para pengajar seni budaya
dan para siswa untuk menciptakan
karya yang berkualitas. “Kepada para
pemangku kepentingan di bidang
pendidikan dan kebudayaan, serta
masyarakat luas yang berkesempatan
mengapresiasi pameran ini diharapkan
mampu memberi penilaian positif

serta menyerap nilai-nilai estetik dan
edukatif yang disuguhkan, sehingga
pagelaran ini menjadi media bagi kita
semua untuk menjadi apresiator seni
yang hebat,” papar Andre.
Agung Prabowo mengungkapkan
kebanggaannya turut terpilih dalam
ajang pameran bergengsi bagi para
guru seni budaya di tanah air. Sebagai
seorang guru muda, ajang ini memberi
rasa percaya diri dalam kompetensinya
sebagai seorang guru seni budaya.
Apalagi karyanya mendapat apresiasi
langsung dari seorang menteri
pendidikan dan kebudayaan. Dirinya
berharap agar pendidikan seni juga
mendapat perhatian serius dan apresiasi
dari pemerintah. Sebagai bagian dari
proses pembelajaran yang memacu
kreatifitas murid, pendidikan seni juga
harus dipandang sejajar seperti halnya
pembelajaran sains. [GMS]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan mengapresiasi karya lukisan Agung Prabowo.
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RESENSI BUKU

Merawat Akal Sehat

Judul Buku
Penulis
Tebal
Penerbit
Terbit

S

ebuah buku baru hadir di khalayak.
Yang menarik, penulisnya adalah
teman kita sendiri, alumni IKIP
Malang (Universitas Negeri Malang).
Ya, buku berjudul “Ombang-ambing
Keadaan” ini ditulis oleh Adriono
(Pendidikan Bisnis, FPIPS, 1981).
Buku ini merupakan kumpulan esai
atau kolomnya yang pernah dimuat di
media massa atau diunggah di Facebook
maupun di blog pribadinya. Sangat
dimaklumi kalau Adriono produktif
dalam menulis. Sejak kuliah beliau aktif
menulis di koran kampus, Komunikasi.
Lulus kuliah, bapak tiga anak aseli
Lawang yang saat ini tinggal di Sidoarjo
tidak masuk ke dalam kelas menjadi
guru, melainkan memasuki “dunia tanpa
koma” yaitu menjadi wartawan di harian
Surabaya Post. Sempat pindah di Arek
Televisi Surabaya, sebelum akhirnya
menjadi penulis lepas.
Dengan gaya bahasanya yang segar
dan Jawa-Timuran, penulis menyajikan
berbagai topik yang berkembang di
masyarakat. Mengangkat problema
orang pinggiran, pergeseran sosial
budaya, hingga kegagapan orang kota
dalam menyikapi keadaan. Lihat saja
dari sub-subjudul yang diangkat di
dalamnya seperti: Riyaya Gak Nggoreng
Kopi, Menuju Orgasme Kultural, atau
Gendam Membara.
Saat ini zaman memang berubah
kelewat cepat sehingga mengombang-

ambingkan banyak orang. Susah payah
orang beradaptasi dan pontang-panting
memantaskan diri. Sebagian dari mereka
larut dalam gaya hidup meski dengan
cara naif dan menggelikan.
Ada yang berangan-angan ingin
cepat mapan lalu memilih jalan korupsi,
berjudi, dan menggendam. Sedangkan
rakyat kecil mencoba survive dengan
jurus seadanya, sehingga sulit
memenangkan pertarungan. Agaknya
hidup di bawah atmosfir materialiskonsumtif tidaklah gampang.
Penulis mencontohkan, ada sosok
pekerja pabrik konveksi yang puluhan
tahun bekerja di ibukota, tiba-tiba
tersenyum kecut ketika mudik ke
desa di saat hari raya. Desa dan kota
bukan lagi dikotomi. Kota bukan
simbol kesuksesan di satu sisi dan
desa lambang keterbelakangan di
ujung sisi lainnya. Kini semuanya kabur.
Kemajuan teknologi telah membikin
keduanya jadi silang-sengkarut.
“Kebanggaannya hidup di kota
pelan-pelan luruh. Segera diakui dalam
banyak hal kini lebih nyaman hidup di
desa. Fasilitas memadai. Halaman dan
ruang-ruang masih longgar melegakan,
jalanan belum macet. Tak seperti
dikontrakannya: Perabotan berebut
tempat dengan penghuninya. Mau
bikin taman dan kolam kecil pun susah.
(Gamang Mudik, halaman 15).
Karena memiliki latar belakang

OMBANG-AMBING KEADAAN
Kumpulan Impresi Sosial Budaya
Adriono
202 halaman
Matabaru, Sidoarjo
Mei 2016

pendidikan keguruan, dalam beberapa
tulisannya Adriono terlihat menekankan
betapa pentingnya peran pendidikan
bagi keluarga, meskipun tidak spesifik
membicarakan soal pendidikan.
Ketika menulis tentang Gemi (hemat)
sebenarnya penulis mengajak pembaca
mereview kembali kebenaran lama yang
diajarkan di sekolah-sekolah “rajinlah
menabung, pastilah kau beruntung”,
sehingga tidak terjerumus kepada
maniak belanja berbasis kartu kredit.
Pada judul Begal Laten, penulis tidak
hanya prihatin terhadap maraknya begal
sepeda motor akhir-akhir ini tetapi juga
pada jenis begal lain yang lebih bahaya
karena mampu menyerimpung pikiran.
“Pembegal pikiran yang dahsyat saat
ini adalah iklan. Cecaran iklan setiap
saat telah mengganggu akal sehat kita,
bahkan mencucinya habis-habisan.
Iklan sangat lihai mengubah ‘keinginan‘
menjadi ‘kebutuhan’. Dan orang tahutahu terpedaya. Menjadi overkonsumtif
tanpa merasa.” (halaman 135).
Masih banyak aneka problema
dan fenomena sosial yang diulas
dalam kumpulan buku ini. Jika ingin
mengetahui lebih lanjut bisa ditengok
di adrionomatabaru.blogspot.com
Yang jelas, pada akhirnya semua
masalah akan berpulang pada dua
opsi sikap. Memilih larut pada ombang
ambing keadaan ataukah setia merawat
akal sehat! [GMS]
Edisi 10  2016
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Reuni Bahsing 71+ dan
Halal Bihalal IKABIMA Jakarta

K

omunitas alumni jurusan Bahasa
Inggris angkatan 1971 yang
populer disebut Bahsing 71+
untuk ke sekian kalinya mengadakan
reuni tahunan. Kali ini reuni diadakan
di Sekar Gemati, Sukabumi - Jawa
Barat pada tanggal 13 - 15 Mei 2016.
Mereka berdatangan dari berbagai
kota diantaranya; Malang, Surabaya,
Tuban, Semarang, Balikpapan dan
Jabodetabek.“Ini adalah acara tahunan
yang ke 6 yang diselenggarakan
sejak tahun 2011 di Malang”, kata Pak
Bambang Mudjiono “kepala suku”
Bahsing 71+.
Peserta reuni Bahsing 71+ datang
ke Sukabumi dari arah Jakarta dan
Bandung. Setiba di lokasi, peserta
reuni disambut dengan hidangan
Bubur Manado yang khas dari Ibu
Didiet selaku tuan rumah.
Paduan bubur manado, sambal
dan ikan asin membuat peserta
tak cukup makan hanya satu
porsi. Suasana hamparan
sawah, bunga beraneka warna
serta suara gemericik air ikut
menemani melepas penatnya
perjalanan.
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Selama tiga hari dua
malam diisi dengan acara yang
mengakrabkan peserta reuni.
Acara canda dan lagu dikemas
dalam format acara kuis. Keesokan

harinya acara diisi dengan olahraga bersama dan
jalan santai menuju kedung. Kedung ini adalah
sebuah bagian dari sungai yang arusnya tidak
terlalu deras. Di kedung ini juga diadakan games
yang memancing keceriaan peserta reuni.
Acara “tour the garden” dilaksanakan pada hari
terakhir sebelum pulang ke kota masing-masing.
Peserta reuni menikmati pemandangan ratusan
koleksi tanaman hias keluarga ibu Didiet Graito
Usodo yang indah dan beraneka ragam. “Tahun
2017 kami berencana untuk mengadakan acara
di Malang dan Batu”, kata Pak Bambang Mudjiono.

Halal Bihalal IKABIMA Jakarta

Sementara itu, komunitas Ikatan Alumni
Jurusan Bahasa Inggris IKIP Malang/Universitas
Negeri Malang (IKABIMA) wilayah Jakarta juga
menggelar Reuni dan Halal Bihalal pada tanggal
30 Juli 2016.
Acara Halal Bihalal IKABIMA Jakarta dipimpin
oleh Erwanto Santosa (Bahasa Inggris, 1986) dan
dilaksanakan di Apartemen Permata Gandaria,
Jakarta Selatan. [BM]

BERITA KAMPUS

LOMBA KREATIFITAS SISWA

UM Tuan Rumah LKS SMK Nasional
Kali ini Lomba Kompetisi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS SMK)
tingkat nasional 2016 ke-24 menunjuk Provinsi Jawa Timur sebagai tuan
rumah. Acara tersebut diselenggarakan pada (23-28/05). Acara yang
bertemakan “Pengembangan Kompetisi Siswa Beserta Ekosistem SMK
dalam Pembentukan Akhlak, Sikap, dan Karakter”, dibuka oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Graha
Cakrawala Universitas Negeri Malang.

B

eda dari LKS tahun lalu, kali
ini peserta dan pendamping
menginap di rumah penduduk.
Ada 54 bidang lomba dengan kurang
lebih 2.400 peserta dan pendamping
dalam kegiatan LKS tahun ini. Hal ini
menjadikan 54 sekolah di Malang
yang ditunjuk mencarikan tempat
menginap dengan persyaratan tidak
lebih dari satu jam perjalanan menuju
lokasi lomba. Tujuan dari ketentuan
menginap di rumah warga adalah
sebagai wujud sosialisasi tentang SMK
ke penduduk setempat.
Pa n i t i a L K S S M K t a h u n i n i
dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Direktorat Jenderal dan
Pendidikan Dasar dan Menengah,
D i re k to rat Pe m b i n a a n S e k o l a h
Menengah Kejuruan, serta Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
Mahasiswa juga ikut berpartisipasi

dalam acara tersebut. Terbukti dengan
adanya dua puluh mahasiswa UM dari
lima puluh mahasiswa universitas lain
ikut menjadi panitia.
Untuk memacu semangat peserta
yang berkompetisi, para pemenang LKS
tingkat nasional akan dikirim ke ajang
internasional dua tahun sekali, yaitu
World Skills Competition (WSC) di Abu
Dhabi tahun 2017. Pemenang LKS tahun
ini akan diadu dengan pemenang LKS
tahun lalu. Sebelum itu para pemenang
akan dilatih dan didampingi oleh para
senior atau volunteer. Ada beberapa
rangkaian acara untuk memeriahkan
pelaksanaan LKS, yakni city tour,
seminar nasional dan internasional,
acara pentas seni, program 1000 buku
dengan melibatkan seluruh masyarakat
untuk menyumbangkan bukunya,
program kewirausahaan siswa SMK,
serta pagelaran pameran.

Pameran yang dilaksanak an
di Graha Cakrawala dibagi menjadi
dua, yakni pameran yang dikoordinasi
Kemendikbud Pusat bersama provinsi
dan pameran umum serta sponsor.
Untuk provinsi Jatim disediakan 120
stand untuk semua sekolah-sekolah yang
diseleksi. Stand diisi oleh para siswa SMK
dari program kewirausahaan yang sudah
terpilih. Terdapat juga pojok literasi
sebagai wujud program seribu buku.
Pengadaan pojok literasi dinilai sebagai
cara untuk mengatasi darurat literasi. Hal
tersebut bertujuan untuk meningkatkan
tingkat membaca masyarakat Indonesia
dengan cara mempopulerkan budaya
membaca sebelum masuk kelas minimal
lima belas menit dalam sehari.
Program LKS SMK menjadi pagelaran
lomba kompetisi siswa terbesar setelah
tidak diberlakukanya Olimpiade Sains
Terapan (OSTN) SMK pada tahun 2016.
OSTN adalah olimpiade siswa SMK yang
setara dengan OSN siswa SMA. LKS
SMK adalah olimpiade yang bertujuan
mengompetisikan keterampilan daripada
teori. “Bukan untuk mencari pemenang,
tetapi ajang unjuk skill, dan peningkatan
mutu pembelajaran,” ujar Winner Jihad
Akbar, selaku sekretaris acara LKS SMK.
Penilaian yang diberlakukan dalam
LKS adalah ‘sistem
nilai’. Maksudnya,
jika juri mematok
nilai 90 untuk Juara
I maka berapa pun
peserta lomba
yang mencapai
nilai tersebut dan
seterusnya ak an
menjadi Juara I.
“Lomba tersebut
bukan hanya
menumbuhkan
iklim ber tanding
untuk menang.
Inijuga wadah
berkompetisi dalam
mencari jalan keluar
terbaik untuk juara.
Berhasil tanpa harus
mengalahkan adalah
misi dari kompetisi
i n i ,” t u t u p n y a .
[Komunikasi]
Edisi 10  2016
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LSCAC 2016

Eksplorasi Bahasa, Masyarakat
dan Budaya Asia
Universitas Negeri Malang (UM) sukses menjadi tuan rumah dalam
menggelar Konferensi Internasional Language, Society, and Culture in
Asian Contexts (LSCAC) ke-empat.

K

onferensi Internasional LSCAC
merupakan hasil kerja sama dan
kolaborasi empat perguruan tinggi
ternama di Asia, yaitu Universitas Negeri
Malang (Indonesia), Mahasarakam
University (Thailand), University of
Hyderabad (India), dan Hue University
(Vietnam). Sesuai namanya, konferensi
yang diadakan dua tahun sekali
ini difokuskan pada aspek bahasa,
peradaban, dan budaya Asia.
Konferensi yang mengusung
tema “Cultivating and Casting Asian
Diversities: Empowering the Asians”
(Mengolah dan Memilah Perbedaan
Asia: Memberdayakan Orang Asia)
tersebut diadakan selama dua hari pada
24-25 Mei 2016 di Hotel Atria Malang.
Acara dibuka pada pukul 8 pagi
dengan tari tradisional Grebeg Sabrang
sebagai bagian dari pengenalan
budaya I ndonesia kepada para
peserta konferensi yang datang dari
berbagai negara, dan menyanyikan
lagu Indonesia Raya.
Sambutan disampaikan oleh dekan
Fakultas Sastra, Prof. Utami Widiati, M.A.,
Ph.D. selaku ketua koordinator acara,

8

Edisi 10  2016

disusul dengan beberapa sambutan
lainnya. Acara dibuka secara resmi
dengan dibunyikannya gong oleh Dr.
Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed. selaku Wakil
Rektor III UM.
Usai pembukaan, para peserta
melanjutkan ke acara inti. Di hari
pertama, acara inti berupa penyampaian
materi dari satu pembicara utama dan
empat sesi diskusi. Malam harinya, para
peserta dapat menikmati sajian hiburan
dalam berbagai bentuk budaya di
acara Cultural Night sambil menikmati
makan malam. Di hari kedua, konferensi
dilanjutkan dengan dua pembicara
utama dan tiga sesi diskusi. Acara resmi
ditutup pada sore hari.
Namun, selepas acara masih ada
rangkaian City Tour yang dapat diikuti
para peserta untuk lebih mengenal
budaya Indonesia di wilayah Malang.
Tempat pertama yang dituju adalah
Museum de Topeng yang berlokasi di
Kota Batu. Berbagai jenis topeng dengan
keunikan masing-masing mempunyai
daya tarik tersendiri, terutama bagi para
peserta dari luar Indonesia.
Tempat kedua sekaligus terakhir

yang menjadi bagian dari City Tour
adalah Gunung Bromo. Dinginnya udara
malam di atas awan tidak menyurutkan
antusiasme para peserta menantikan
keindahan terbitnya matahari yang
sekaligus menandakan berakhirnya
perjalanan mereka dalam rangkaian acara
Konferensi Internasional LSCAC 2016.
Tu j u a n d i a d a k a n n y a a c a r a
konferensi internasional ini adalah
untuk mengundang para praktisi,
peneliti, pelajar, serta pengajar guna
mengidentifikasi dan mendiskusikan
berbagai macam aspek bahasa,
peradaban, dan budaya di Asia.
“Pengambilan judul didasarkan pada
tema. Pengambilan tema didasarkan
pada tren atau isu yang sedang hangat”,
ungkap Maria Hidayati, S.S., M.Pd., dosen
UM yang dipercaya menjadi Ketua
Pelaksana LSCAC 2016. Dr. Azhar Ibrahim
Alwee, pembicara utama asal National
University of Singapore mengatakan
b a hw a s a t u h a l y a n g m e n a r i k
perhatian para peserta dari Konferensi
Internasional LSCAC kali ini adalah topik
yang beragam. “Konferensi ini dapat
mengajak masyarakat Asia berkumpul
untuk pembangunan intelektual, dan
bermanfaat untuk penelitian dan studi
kebudayaan”, tambahnya.
Kesuksesan acara yang diikuti oleh
sekitar 420 peserta ini ditunjukkan
dengan antusiasme dan berbagai
feedback positif dari peserta. “Hal yang
paling mengesankan bagi saya adalah
indahnya keramahan para panitia dan
orang Indonesia yang bersahabat,
serta presentasi yang menyangkut
pemberdayaan ak ademik ”, ujar
Dr. Upender Gundala, peserta asal
University of Hyderabad, India. Topiktopik yang menarik, para pembicara
yang mengesankan, dan unsur-unsur
budaya merupakan hal-hal lain yang
menjadi kelebihan dari acara ini. Pihak
panitia berharap, di kesempatan
berikutnya Indonesia menjadi tuan
rumah, acara lebih megah dengan lebih
banyak penyaji, tempat wisata untuk
ditunjukkan, dan universitas lain yang
ikut bekerja sama. [Komunikasi]
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HALAL BIHALAL UM

Kembali Fitri, Warga UM
Saling Bersilaturahmi

R

ibuan Civitas Akademika
Universitas Negeri Malang (UM)
memanfaatkan hari pertama usai
cuti Lebaran (Senin, 11 Juli 2016) dengan
bersilaturahmi. Acara ini dihadiri oleh
jajaran pimpinan di lingkungan UM
meliputi Rektor, Wakil Rektor, Dekan,
Ketua Lembaga, dan Kepala Biro di
Gedung Graha Cakrawala UM.
Sejak acara dibuka pukul 08.30 WIB,
para tamu telah mengular membentuk
barisan sampai dengan Jalan Cakrawala.
Mereka secara tertib memasuki Gedung
Graha Cakrawala dan berjabat tangan
dengan para pimpinan UM tersebut.
Suasana kekeluargaan begitu
terasa, senyum bahagia merekah

dari wajah para pegawai yang baru
merayakan hari Lebaran.
Acara bertambah meriah dengan
iringan grup paduan suara yang terdiri dari
para dosen dan tenaga akedemik yang
berkolaborasi dalam Suara Cakrawala
Orkestra. Grup yang dinahkodai oleh
Dra. Aminarti S. Wahyuni, Ir. Ma’arif, serta
konduktor orkestra Tutut Pristiati, S.Sn ini
menghibur para tamu hingga acara usai.
Selain warga UM, acara halal bihalal
tersebut juga dihadiri para undangan
mitra UM, para pensiunan, dan juga
para ketua RT/RW sekitar Kampus UM.
Usai bersilaturahmi, para tamu beramah
tamah di aula utama Gedung Graha
Cakrawala. [Humas UM]
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PP IKAUM Bertemu
PW IKAUM Lumajang

Reuni Alumni Magister
Teknologi Pendidikan

Bersamaan dengan berlangsungnya event yang diselenggarakan
oleh Universitas Negeri Malang di wilayah Lumajang, Bu
Fatmawati selaku pengurus pusat IKA UM juga menyempatkan
diri untuk berbicang dengan ketua pengurus IKA UM wilayah
Lumajang Pak Wanani pada tanggal 27 April 2016. [Fat]

Peringatan Hardiknas
PW IKAUM Balikpapan

Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2016, PW IKA UM
Balikpapan menyelenggarakan acara jalan santai pada tanggal
8 Mei 2016. Acara ini diikuti oleh anggota PW IKAUM Balikpapan
beserta keluarga dan bertujuan untuk semakin menjalin
keakraban sesama alumni UM di Balikpapan. [WD]

Senam Bersama Warga
Binaan Rutan

Alumni program Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan
(TEP) Universitas Negeri Malang angkatan 2003 mengadakan
reuni di Batu pada tanggal 13 Mei 2016. [EQ Tan]
Dalam rangka menjalin persahabatan dengan komunitas
lain, pengurus dan anggota IKA UM wilayah Kepulauan Aru
menyelenggarakan kegiatan senam bersama warga binaan
rutan, Minggu 26 Juni 2016. Selain berolahraga kegiatan ini
juga dimaksudkan untuk lebih mempererat silaturahmi dengan
komunitas lain. [PK]
10
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PW IKAUM Jakarta
Buka Puasa Bersama
PW IKAUM Balikpapan
Buka Puasa Bersama

Bertempat di Plaza Sudirman Jakarta, pengurus dan anggota
PW IKA UM Jakarta mengadakan pertemuan buku puasa
bersama pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 (22 Ramadhan
1437H). Pertemuan itu dihadiri oleh Pak Hamid Muhammad
(pembina IKAUM Jakarta), pengurus serta beberapa
alumni. Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana untuk
menyelenggarakan reuni dan Rakernas IKA UM yang sedianya
akan diselenggarakn di Jakarta. [YBS]

PW IKAUM Surabaya
Buka Puasa Bersama

Pengurus Wilayah IKA UM Balikpapan, Kalimantan Timur
juga menyelenggarakan pertemuan Buka Puasa bersama
yang diselenggarakan di sebuah ruangan di SwissBell Hotel,
Balikpapan. Pertemuan itu diselenggarakan pada hari Sabtu,
25 Juni 2016 (20 Ramadhan 1437H). [IS]
Pengurus Wilayah IKA UM Surabaya menyelenggarakan
pertemuan Buka Puasa bersama sekaligus konsolidasi
kepengurusan di wilayah Surabaya. Pertemuan itu
diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Juni 2016 (25 Ramadhan
1437H). Pertemuan itu diselenggarakan di RM Wakul
Suroboyo, jalan Indragiri, Surabaya. [VLP]
Edisi 10  2016
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Temu Kangen Keluarga Besar Alumni IKIP Malang
Bertempat di gedung P4TK IPA Bandung,
Jawa Barat berlangsung pertemuan/reuni
keluarga besar Alumni IKIP Malang pada
tanggal 5 - 6 Agustus 2016.
Komunitas ini sebagian besar adalah
para alumni IKIP Malang/UM yang berdinas
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta. Acara yang cukup meriah ini juga
dihadiri oleh keluarga masing-masing
alumni. [YBS]

Pertemuan Pengurus Pusat
dan Penasehat IKAUM
Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang (PP
IKA UM) mengadakan pertemuan dengan Penasehat IKA UM,
Dr. Syaiful Rahman, MM.,MPd pada tanggal 10 Agustus 2016.
Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur, Surabaya. Pertemuan ini juga dihadiri pengurus
wilayah IKA UM Surabaya. [Fat]

www.beritabojonegoro.com

Dinas Pendidikan Bojonegoro Gelar Seminar
Peningkatan Perspektif K-13

Bojonegoro Kota - Sebagai upaya
memperbaiki mutu pendidikan, Dinas
Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
bekerja sama dengan Ikatan Alumni
Universitas Negeri Malang (IKAUM)
wilayah Bojonegoro, menyelenggarakan
12
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s e m i n a r
t e n t a n g
peningkatan
perspektif
Kurikulum
2013, Sabtu
(13/08/2016)
siang. Seminar
yang digelar
di aula Dinas
Pendidik an
dimulai pukul
13.00 WIB
dan dihadiri
326 peser ta
dari Kepala
Sekolah, Kepala UPT, dan Pengawas
Sekolah seluruh Bojonegoro.
Dalam seminar kali ini Dinas
Pendidikan Bojonegoro menghadirkan
dua pakar pendidikan dari Universitas
Negeri Malang sebagai pemateri.

Keduanya adalah Prof. Dr. Bambang Banu
Siswoyo, MM. dan Prof. Dr. Waras, MPd.
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro
Drs Hanafi MM dalam sambutannya
menyampaikan harapan agar semua
pendidik atau guru bisa semakin
profesional dan berkualitas. Sebab,
kenyataannya hingga saat ini baru
sekitar 35 persen guru di Bojonegoro
lulus Uji Kompetensi Guru (UKG).
Sebelumnya, Akyar, selaku ketua
pelaksana seminar, mengatakan,
kegiatan ini diselenggarakan berdasar
pada pemikiran gonjang-ganjingnya
pelaksanaan Kurikulum 2013. Hingga
sekarang K-13 ini masih jauh dari
harapan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. “Semoga materi seminar
ini bisa menjadi tambahan pembekalan
bagi seluruh Kepala Sekolah dan UPTD
untuk diterapkan di sekolahan tingkat
SMP, SMA dan SMK,” ujarnya. (rez/tap)

SERBA-SERBI ALUMNI

Reuni dan pertemuan alumni Jurusan Administrasi Pendidikan (APFIP) berlangsung di Malang pada tanggal 12 Juli 2016. Pertemuan ini
berlangsung dalam suasana hari raya Idul Fitri 1437 H. [Hendro S.]

D

Reuni dan pertemuan alumni Jurusan Kurikulum & Teknologi
Pendidikan (KTP-FIP) angkatan 1986 berlangsung di Kebun Raya
Purwodadi - Pasuruan pada tanggal 12 Juli 2016. Pertemuan ini
berlangsung dalam suasana hari raya Idul Fitri 1437 H. [Kasiono]

Halal Bihalal Pengurus Pusat IKA UM

alam suasana Idul Fitri 1437
H, Pengurus Pusat IKA UM
menyelenggarakan acara Halal
Bihalal pada hari Rabu, 27 Juli 2016.
Acara Hala Bihalal PP IKA UM ini
berlangsung di Ruang Sidang Senat,
Gedung A3 lantai 2 Universitas Negeri
Malang.
Acara ini dipimpin oleh Ketua
Umum PP IKA UM, Prof. Dr. Bambang
Banu Siswoyo, MM. Dalam acara Halal
Bihalal itu hadir para anggota PP IKA
UM, PP IKA Fakultas, PP IKA Jurusan, PP
IKA PPs, dan Ketua Pengurus Wilayah
(PW) IKA UM Kota Batu, Bapak Bambang
Parianom. Turut hadir pula Wakil Rektor
III UM, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed.
Acara yang berlangsung hangat
selama kurang lebih dua jam itu
dimaksudkan untuk menjaga tali
silaturrahmi di antara pengurus ikatan
alumni. [Nida]
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Membangun Community Based Education
bagi Pelaku Home Education
Gatot M. Sutejo

Pendidikan Berbasis Masyarakat atau Comunity Based Education (CBE)
intinya adalah bahwa masyarakat ikut menentukan kebijakan serta
ikut berpartisipasi dalam menanggung beban pendidikan.

L

ebih dari 70 keluarga pelaku
pendidikan berbasis rumah/
keluarga (homeschooling)
mengadakan acara kemah bersama
pada tanggal 13 - 15 Agustus 2016.
Mereka menamakan acara itu Kampung
Komunitas Indonesia (KAMTASIA). Acara
itu bertempat di kaki gunung Telomoyo,
Kecamatan Banyubiru, Kabupaten
Semarang. Keluarga-keluarga ini
datang dari berbagai kota di Indonesia,
diantaranya dari Jakarta, Depok,
Tangerang, Bekasi, Solo, Yogyakarta,
Cirebon, Malang, Surabaya, Banjarmasin
dan Pekanbaru, dan lain-lain.
Cukup menarik dicermati,
karena keluarga-keluarga ini berasal
dari komunitas-komunitas pelaku
pendidikan rumah (homeschooling)
di daerahnya masing-masing. Sifat
komunitas ini longgar sekali, ada
yang diorganisasi dengan baik (well
organized), ada yang memiliki ikatan
kuat, ada memiliki struktur dan
pembagian tugas, ada pula yang
sekedar kumpulan, dsb. Dalam acara
kemah bersama KAMTASIA selama 3
hari 2 malam ini, mereka saling berbagi
pengalaman dalam dunia pendidikan
anak dan keluarga. Mereka tidak
mencari komunitas mana yang paling
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ideal atau paling baik. Justru dengan
penyelenggaraan KAMTASIA ini semua
saling membagi informasi. Dan ketika
sebuah informasi dibagikan, maka akan
terjadi dinamika (terhadap informasi
itu sendiri, pembawa informasi dan
penerima informasi) yang ak an
menghasilkan gagasan/informasi baru.

Komunitas

Komunitas terdiri dari sekelompok
orang yang memiliki kesamaan dan
melakukan interaksi sosial di antara
mereka. Komunitas dibentuk atau
terbentuk karena adanya ‘kesamaan’
seperti: Kesamaan tempat (lokasi),
kesamaan minat/hobi/profesi,
Kesamaan nilai (values) atau paduan
dari hal-hal tersebut.

Commmunity Based Education

Pendidikan Berbasis Masyarakat
atau Comunity Based Education (CBE)
intinya adalah bahwa masyarakat
ikut menentukan kebijakan serta ikut
berpartisipasi dalam menanggung
beban pendidikan. Dalam pengertian
ini masyarakat tidak menyerahkan
seluruh beban pendidikan anak-anak
kepada sekolah semata-mata, tetapi
ikut memikirkan serta bertanggung

jawab akan keberhasilan pendidikan
anak-anak mereka. Dengan demikian,
diharapkan tercipta hubungan yang
harmonis antara pendidikan di rumah
dan pendidikan di sekolah serta
pendidikan di luar sekolah.
Kalau ditinjau secara pendekatan
sistem, maka peserta didik CBE adalah
mereka yang datang dari masyarakat.
Proses pendidikan CBE terjadi di dalam
masyarakat itu, dengan masukan
sumberdaya dari lingkungan asalnya,
serta keluarannya berlangsung di
dalam masyarakat itu. Yang ditekankan
dalam hal ini adalah bahwa tanggung
jawab pendidikan masyarakat itu
adalah masyarakat itu sendiri.
Masyarakat adalah stakeholder
utama dari pendidikan di tempat itu.
Masyarakat setempat bukan hanya
sebagai penonton yang kadang-kadang
diundang dalam permainan. Mestinya
mereka itu berhak untuk menjadi
pemain, bahkan menjadi pemain utama.
Itu akan lebih jelas bila dibandingkan
dengan apa yang terjadi selama ini.
Selama ini, pendidikan seolah-olah
adalah pendidikan yang berasal dari
pemerintah. Masyarakat hanyalah
konsumen belaka. Masyarakat kadangkadang dilibatkan, diundang ikut
dalam kegiatan pendidikan (community
involvement), tetapi tidak berperan serta
(community participation). Kurikulum
ditetapkan di pusat, tenaga pendidikan
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ditentukan dari pusat, sarana/prasarana
‘diberik an’ dari pusat, uangnya
ditentukan dari pusat. Semuanya mau
diseragamkan dari pusat.
Yang terjadi adalah masyarakat
jadi pasif tidak tahu dan tidak biasa
berkecimpung di dalam kehidupan
pendidikan anak-anak mereka. Sekolah
adalah sekolahnya pemerintah,
sekolahnya guru-guru, negeri atau swasta.
Yang dilematis adalah siapa yang
disebut masyarakat itu. Di dalam
otonomi daerah, masyarakat diberi
batasan masyarakat Kabupaten. Tetapi
tentu di dalam suatu negara kesatuan,
masyarakat Kabupaten adalah bagian
dari masyarakat Provinsi dan selanjutnya
adalah bagian dari masyarakat negara.
Bangsa Indonesia bukanlah federasi
masyarakat kabupaten, jadi meskipun
otonomi daerah menyebut otonomi
daerah tingkat dua, itu tidaklah berarti
bahwa masyarakat kabupaten terpisah
dari keseluruhan masyarakat negara
kesatuan. Pertanyaan sekarang di
dalam CBE, apakah yang menjadi
tanggung jawab masyarakat setempat
dan apa yang menjadi tanggung jawab
masyarakat nasional? Hal ini yang harus
menjadi pemikiran bersama.

CBE Pelaku Home Education

Bicara soal pendidikan adalah soal
kualitas sumberdaya manusia (SDM).
Soal SDM ini, di abad-21 akan menjadi
tantangan dan sekaligus peluang
bagi bangsa Indonesia untuk ikutan
bergulir sejajar dengan bangsa lain.
Persaingan dalam bentuk barang
produksi, tenaga kerja, sektor jasa,
pariwisata, dan lain-lain akan muncul
ke permukaan. Namun, yang menjadi
persoalan adalah sadarkah pemerintah
atau bangsa Indonesia ini bahwa
pendidikan adalah kunci utama untuk
menghadapi persaingan tersebut di
muka? Adakah komitmen pemerintah

baik pusat maupun daerah untuk
menentukan bahwa sektor pendidikan
adalah faktor kunci bagi pembangunan
bangsa dan negara.
Pendidikan dipandang sebagai
penanaman modal jangka panjang.
Pendidik an juga harus mampu
membekali anak didik untuk menghadapi
masa depannya. Pendidikan yang
berhasil adalah pendidikan yang mampu
membuat anak didiknya berhasil dalam
kehidupan.
Melihat kondisi seperti itu, maka
mempersiapkan pendidikan anak
harus sungguh-sungguh. Bagi pelaku
pendidikan rumah (home education),
gagasan tentang Community Based
Education (CBE) menjadi penting.
CBE yang dibangun oleh komunitas
pelaku pendidikan rumah sangat
penting karena menjadi jawaban
atas koreksi yang dilakukan terhadap
penyelenggaraan pendidikan formal
(sekolah). CBE yang dibangun
oleh komunitas pendidikan rumah
mendasarkan diri pada kebutuhan
pendidikan anak yang beragam. Tidak
semata kepada kebutuhan pasar.
Septi Peni Wulandani, pegiat
pendidik an rumah memandang
Community Based Education (CBE)

secara sederhana. CBE dipandang
sebagai sebuah proses pendidikan
untuk mengembalikan fitrah anak.
Dalam perjalanan sehari-hari tugas
orang tua adalah menemani anak-anak
untuk bisa mengembangkan semua
potensi fitrahnya, baik fitrah keimanan,
fitrah belajar dan fitrah bakatnya.
Caranya dengan memaknai setiap
moment dan merancang bersama
anak sebuah program yang khas sesuai
dengan tahap perkembangannya
(customized education). Pada tahap
usia 0-7 tahun, memperkaya anak-anak
dengan wawasan, Pada tahap usia 7-14
tahun, mendengarkan suara anak-anak
agar mereka kaya akan gagasan. Dan
saat usia 14 tahun ke atas, saatnya anakanak memasuki dunianya dengan kaya
akan kegiatan. []

Gatot M. Sutejo
Alumni Pendidikan Seni Rupa 1987
Praktisi Homeschooling
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Dede Yusuf Maulana - (Akuntansi, 2002)

Jangan Banyak Teori untuk Berbisinis
Menjalankan bisnis roti untuk memberi peluang kerja bagi lingkungan
sekitar. Kesabaran dan keuletan menjadi modal untuk membangun
bisnis. Dari bisnis roti, muncul juga bisnis-bisnis lainnya.

A

da ungkapan mahasiswa jurusan
akuntansi jarang berani berbisnis.
Penguasaan mereka dalam arus
uang (cashflow) dan mengetahui bahwa
bisnis mengandung resiko-resiko,
membuat mahasiswa akuntansi takut
untuk berbisnis. Mayoritas mereka hanya
ingin menjadi pegawai saja tanpa mau
menanggung resiko-resiko bisnis.
Ungk apan itu ternyata tidak
sepenuhnya benar. Dede Yusuf Maulana
(Akuntansi, 2002) telah membuktikan
dengan bisnis rotinya. Pria kelahiran
Cirebon, Jawa Barat ini menjalankan
bisnis roti dengan mengusung merk
“D’Yuma Bakery” yang merupakan
akronim dari namanya sendiri.
Dede yang kini tinggal di Cikampek,
Jawa Barat menjalankan bisnisnya
dengan penuh passion. Dibantu oleh
delapan orang karyawannya, Dede
memproduksi beberapa jenis roti siap
santap. Diantaranya adalah roti rasa
coklat, rasa strawberry, rasa nanas, rasa
pisang coklat, dll. Karyawannya adalah
anak-anak muda yang sengaja diboyong
dari kampung halamannya di Cirebon.
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“Hitung-hitung
saya juga memberi
lapangan kerja untuk
mereka,” ujar Dede.
Ritme kerja
produksi roti
D’yuma adalah
dari hari Minggu
hingga Jumat. Hari
Sabtu mereka libur
produksi. Produksi
pada hari Minggu
untuk dipasarkan
pada hari Senen
esok harinya. Wilayah pemasaran roti
D’Yuma mencakup wilayah Purwakarta,
Karawang, Bekasi hingga ke Bogor dan
Depok. Target marketnya pun cukup
berkelas karena produknya ini dipasarkan
melalui jaringan minimarket-minimarket
yang ada di wilayah tersebut.
Tidak ada bisnis yang tidak beresiko.
Dede pun menyadari hal itu. Kuncinya
adalah bersabar dan ulet dalam
memasarkan. “Jangan banyak teori,
begitu ada ide langsung jalankan,” kata
Dede meyakinkan. Menurut Dede,
ketika ide bisnis itu muncul dan peluang
pasarnya ada, segera jalankan bisnis itu.
Tidak boleh terlalu banyak memikirkan
teori dan resiko bisnis. Setiap kendala
yang muncul segera diatasi di lapangan.
Untuk kualitas produk roti, tidak jarang
Dede juga membuat eksperimen
berbagai rasa dan berbagai ukuran.
Dede bercerita, tiga bulan pertama
ketika memulai bisnis tidak ada
keuntungan yang didapatkan. Bahkan
cenderung rugi. Berkat kesabaran,
kegigihan dan keuletan perlahan-lahan
profit mulai terlihat di bulan keempat.
Kepercayaan pasar terhadap
mutu roti produk D’Yuma
mulai meningkat.
Dede sejak kuliah di
Universitas Negeri Malang
sudah terlihat bak atnya
b e r b i s n i s. D e d e a d a l a h
aktifis Koperasi Mahasiswa
(KOPMA) Universitas Negeri
Malang. Dede juga termasuk
mahasiswa yang cemerlang.
Kuliah S1 diselesaikan hanya

dalam waktu 7 semester (3,5 tahun)
dengan nilai “sangat memuaskan”. Dede
juga telah menyelesaikan program
Magister di Universitas Indonusa Esa
Unggul (IEU) Jakarta.
Saat ini Dede Yusuf Maulana
juga menjadi seorang profesional di
perusahaan manufaktur dari Jepang
yang berlokasi di Purwakarta, Jawa
Barat. Kemampuannya menganalisa
ekonomi makro Indonesia membuat
kepercayaan perusahaan kepada Dede
semakin meningkat. Dalam persaingan
kandidat, tidak jarang pula Dede
mengalahkan kandidat-kandidat lain
yang merupakan alumnus dari kampuskampus ternama di Indonesia. Kini Dede
juga dipercaya untuk menjadi project
manager pembangunan pabrik baru
yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

Bisnis Relationship

Bisnis yang dijalankan Dede Yusuf
tidak semata berorientasi profit.
Lebih dari itu, Dede ingin juga ingin
membuka peluang kerja bagi orangorang di sekitarnya. Dari kegiatan
rutin produksi roti D’Yuma, Dede juga
menerima pesanan roti dan kue untuk
hajatan/acara. Selain itu, Dede juga
masih menerima order catering untuk
makan siang karyawan sebuah pabrik di
Cikampek. Lagi-lagi Dede bisa memberi
lapangan kerja kepada warga sekitar
yang pandai memasak.
Kiat sukses dalam berbisnis menurut
Dede adalah “tidak usah banyak teori
untuk berbisnis”. Jalankan saja ide
bisnis yang muncul. Jika terlalu banyak
teori dan resiko yang dipikirkan, bisnis
tidak akan jalan. Demikian Dede Yusuf
Maulana, yang masih kerap diminta
untuk memberikan motivasi kepada
siswa-siswa sebuah SMK dimana dia
dulu bersekolah disana. [GMS]

