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Setelah mengadakan reuni pertama 
pada bulan Maret 2011 di Batu 
dan Kampus UM, dan dilanjutkan 

dengan reuni kedua pada bulan Mei 
2012 di Sukabumi, alumni Jurusan 
Bahasa Inggris angkatan 1971 dan 
sebagian dari Angkatan 70, seorang 
dari angkatan 69 (selanjutnya disingkat 
Bahsing 71+) memutuskan untuk 
membuat Buku Kenangan yang indah.

Buku Kenangan ini berisi biodata 
anggota Bahsing 71+ berikut informasi-
informasi tentang dirinya. Informasi 
itu antara lain; pendidikan (di UM dan 
di luar UM), kegiatan atau pengalaman 
kerjanya, keluarganya, serta foto-foto 
kenangan manis yang bisa dilihat oleh 
teman-teman lainnya, serta informasi-
informasi menarik lainnya. Buku 
Kenangan ini juga berfungsi sebagai 
album kenangan yang memuat foto-
foto acara reuni  pertama dan reuni 

kedua, serta foto acara-acara Bahsing 
yang lainnya.

Proses pengerjaan Buku Kenangan 
ini melalui proses yang cukup 
panjang, melelahkan sekaligus 
menantang. Diselingi dengan 
pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak 
bisa ditinggalkan, dan dengan tekad 
bulat untuk menerbitkan buku ini, 
maka terbitlah Buku Kenangan yang 
dinanti-nantikan ini. Diawali dari 
proses pengumpulan data anggota-
anggota Bahsing 71+, kemudian data 
itu disusun dan dilayout oleh Gatot M. 
Sutejo (alumni Jurusan Seni Rupa UM 
angkatan 1987).

Buku Kenangan ini diluncurkan di 
rumah Mbak Didiet (Hedy Yvonne) 
di Jalan Danau Biru No. 62, Lippo 
Village, Karawaci - Tangerang, Banten.  
Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, 
jam 12 siang, bulan 12, tahun 12. 

Hehehe..., semuanya serba kebetulan 
di angka 12!

Setelah Buku Kenangan ini 
dibagikan...wow... semua yang hadir 
langsung asyik membolak-balik halaman 
dan membaca Buku Kenangan tersebut 
dengan antusiasnya. Semua  sampai 
lupa waktunya makan siang yang sudah 
disediakan oleh nyonya rumah, saking 
terkesimanya melihat dan membaca 
Buku Kenangan tersebut. 

Ucapan terima kasih disampaikan 
kepada Mas Gatot Sutejo yang telah 
mendesain buku kenangan dengan 
indah. Terima kasih juga disampaikan 
kepada Mas Agung Wibowo dengan 
foto-fotonya yang indah dan ‘hidup’. 
Kami berharap semoga Buku Kenangan 
ini menginspirasi teman-teman alumni 
yang lain untuk mempererat tali 
silaturahmi. Buku Kenangan ini juga 
menjadi sumber informasi tentang 
teman-teman alumni. Disamping itu 
juga bisa digunakan sebagai album 
kenangan yang tidak terlupakan, yang 
memuat berbagai kenangan indah 
dengan teman-teman semasa kuliah 
dahulu. [HY]

Buku Kenangan Bahsing 71+ menjadi album kenangan yang 
tidak terlupakan, yang memuat berbagai kenangan indah 
dengan teman-teman semasa kuliah dahulu.

Bahsing 71+ Luncurkan 
Buku Kenangan
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Suasana saat acara launching Buku Kenangan Bahsing 71+ 
di rumah Mbak Didiet di Lippo Karawaci, Tangerang pada 
tanggal 29 Desember 2012.

Pohon untuk Kampus
Bahsing 71+ adalah komunitas alumni Jurusan Bahasa 

Inggris angkatan 1971 Universitas Negeri Malang (d/h 
IKIP Malang), ditambah beberapa alumnus angkatan 

70 dan seorang alumnus Angkatan 69. Dalam wadah ini 
terhimpun kurang lebih 55 orang alumnus. Di bulan Maret 
2011, untuk pertama kalinya alumni jurusan Bahasa Inggris 
ini bertemu kembali setelah 40 tahun lamanya terpisah dan 
terpencar, mengejar karier dan berkarya di bidang masing-
masing, kemudian berkeluarga, beranak dan bercucu. Di usia 
yang sudah tidak muda lagi, banyak yang 
sudah pensiun dan menjelang usia pensiun, 
pertemuan pertama ini terjadi. Pertemuan 
yang sangat mengharukan dan emosional. 
Sejak itulah Reuni Bahsing 71+ dilakukan 
dengan teratur dan terprogram hingga 
menginjak tahun ketiga saat ini.

Setelah penyelenggaraan Reuni I 
tahun 2011 yang sukses dengan tema 
‘Buku untuk Kampus’, dan Reuni  2 tahun 
2012 di Sukabumi dengan tema ‘Peduli PAUD’, maka 
Bahsing 71+ akan mengadakan Reuni 3 dengan Dharma 
Bakti Kampus bertema ‘Pohon untuk UM’.  Reuni  3 akan 
dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2013 mendatang di 
Kampus UM Malang.

Tema ‘Pohon untuk UM’ adalah wujud dari kepedulian, 
rasa tanggung jawab dan cinta Alumni Bahsing 71+ pada 
almamater yang telah mendidik dan membesarkan kami 
secara intelektual, sekaligus sebagai respon terhadap konsep 
“Kampus di Dalam Taman” yang idenya dicetuskan oleh 

Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. H. Suparno.
Melalui program Darma Bakti Kampus, Bahsing 71+ 

akan ikut berpartisipasi memperindah halaman kampus 
UM dengan menanam berbagai jenis pepohonan tropis 
(bukan tanaman perdu) yang berbunga cantik untuk 
menghijaukan dan menyemarakkan kampus. Pohon-
pohon yang ditanam akan disebut ‘Pohon Alumnus’, yang 
dilengkapi dengan papan nama pohon, nama Latin, nama 
lokal/populernya , negara asal tanaman dan nama Alumnus 

Penyumbang pohon tersebut.
Diharapkan bahwa pohon-pohon 

tersebut akan memberikan kenang-
kenangan dalam jangka waktu yang panjang 
serta mengeratkan hubungan alumni 
dengan almamaternya, sehingga kampus 
berkembang dengan lebih pesat karena 
adanya dukungan moril, materiil maupun 
perhatian dan kepedulian dari alumninya.

“Kami sadar bahwa kontribusi kami ini 
tidaklah besar, namun kami berharap bahwa apa yang kami 
lakukan ini akan menggugah alumni lainnya dari berbagai 
jurusan dan angkatan untuk juga ikut melakukan hal yang 
serupa, dan bahkan lebih besar lagi, guna meningkatkan 
kemajuan dan keindahan almamater kita,” ujar Bu Didiet, 
koordinator program Darma Bhakti Kampus. Seperti yang 
menjadi impian Bapak Rektor UM, kampus kita menjadi 
“Kampus di Dalam Taman”, sekaligus menjadi tempat 
konservasi dari berbagai tanaman indah dan tempat penelitian 
serta tempat belajar yang ideal bagi para mahasiswanya. [HY]
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UM: Kampus dalam Taman
Konsep dan Realisasi The Green Campus

Konsep ‘kampus di dalam taman’ sudah mulai terasa di lingkungan 
UM. Penanaman pohon dan perubahan aspal menjadi paving merupakan 
bukti nyata keseriusan UM dalam mewujudkan konsep tersebut. Sebagai 
learning university, lingkungan kampus yang asri, teduh dan nyaman 
untuk belajar merupakan salah satu komponen yang penting.

Universitas Negeri Malang (UM) 
didesain sebagai kampus yang 
peduli lingkungan dan kampus 

yang berkepribadian lingkungan. 
Hal ini diungkapkan oleh Rektor 
UM, Prof. Dr. H. Suparno (01/06). 
Kampus berkepribadian lingkungan 
dapat tercipta dengan memadukan 
kehidupan sosial dan kehidupan alam. 
“Ini adalah lingkungan akademik, 
jadi harus kondusif dengan alam dan 
sosial yang terintegrasi. Kampus ini 
harus menjadi contoh institusi yang 
peduli lingkungan demi kehidupan 
yang layak,” ujarnya.

Rektor mengungkapkan bahwa 

program The Green Campus sudah 
disusun sejak dua bulan pertama 
setelah ia menjabat. Hal ini diwujudkan 
dengan penanaman lebih dari 20 
varian pohon, seperti kepel, melinjo, 
sawo kecik, dan sebagainya. Beberapa 
kategori ditetapkan untuk penanaman 
pohon di UM. Pertama, tanaman 
harus ditanam berpola. Tanaman 
untuk di pinggir jalan adalah sawo 
kecik yang dibuat bervariasi dengan 
tanaman lain yang indah. Sementara 
itu, di halaman adalah tanaman yang 
memiliki potensi untuk berbuah 
seperti kenitu dan manggis. Kedua, 
pohon-pohonnya dapat menjadi 

kajian akademik. Ketiga, tanaman 
yang menghasilkan oksigen. Keempat, 
tanaman yang memiliki tampilan 
rindang dan indah. Kelima, tanaman 
yang langka. Keenam, tanaman yang 
menjadi alam lingkungan kehidupan 
satwa. Ketujuh, harus menjadi 
tampilan kehidupan kampus sebagai 
beautiful green campus.

The green juga berarti membuat 
suasana  hewani  h idup.  Oleh 
karenanya, jangan membakar sampah 
sembarangan, apalagi di area kampus. 
Hal itu adalah perbuatan yang 
tidak bermartabat dalam menjaga 
lingkungan. Di dalam tumpukan 
sampah, ada banyak mikro organisme 
tak kasat mata yang juga memiliki hak 
untuk hidup,” tegasnya.

Upaya untuk memenuhi kriteria 
The Green Campus juga dari segi 
konstruksi jalan. Konstruksi jalan 

Salah satu sudut 
Universitas Negeri Malang.
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harus ramah lingkungan, yakni 
dengan membuat paving block system 
secara bertahap. Penggunaan paving 
membuat air tidak lari, tetapi masuk ke 
dalam tanah. Begitu pula dengan area 
parkir yang harus dikombinasikan 
dengan aneka pohon seperti yang saat 
ini sudah terlihat di lapangan parkir 
Graha Cakrawala.

Sementara itu, untuk bike to 
campus, rektor mengatakan bahwa 
ide tersebut bisa berjalan ketika ring 
road yang ada di Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) UM 2010-2030  
sudah sepenuhnya terlaksana. Ring 
road akan membuat jalan menjadi 
searah sehingga pengendara tidak bisa 
menerobos seenaknya. Dian Ariestadi, 
salah satu anggota tim penyusun 
RIP bagian arsitektur menjelaskan 
bahwa nantinya, ring road bisa 
dilalui kendaraan secara melingkar. 
“Dengan adanya ring road, lalu lintas 
di kampus akan lebih teratur. Tidak 
ada kendaraan yang masuk di jalan-
jalan dalam karena jalan dalam fungsi 
utamanya untuk pedestrian,” jelasnya.

Selain ring road, ke depannya UM 
juga akan melakukan penataan baru, 
yakni dengan membuat bangunan atau 
gedung yang semakin tinggi. “Dari 
beberapa gedung nanti dijadikan satu, 
minimal dua lantai. Sehingga sisa 
untuk lahan terbuka hijau semakin 
luas. Keberadaan AC juga tidak di 
semua gedung, tapi hanya di ruang-
ruang tertentu,” terangnya. Pria 
yang juga merupakan dosen Teknik 
Sipil ini berharap agar UM mencoba 
mengadakan Car Free Day (CFD) dalam 
satu hari untuk mengurangi polusi.

Konsep Green Campus secara 
Hidrologis

Secara hidrologis, gambaran umum 
dari green campus selain indah, teduh, 
dan rindang adalah tersedia ruang 
terbuka hijau. Idealnya, agar harmonis, 

pembangunan hendaknya terfokus 
pada tercukupinya ruang terbuka 
hijau dan daerah tangkapan hujan. 
Terdapat beberapa fungsi dari daerah 
tangkapan hijau. Salah satu fungsinya 
adalah  menangkap air hujan ke dalam 
air tanah agar tidak terjadi banjir dan 
erosi. Selain itu, daerah tangkapan air 
akan mendukung terpenuhinya ruang 
terbuka hijau sehingga tidak tampak 
gersang.

Batas umum ruang terbuka hijau 
minimum adalah 30%.  Selama masih 
ada lahan terbuka hijau dengan 
presentase tersebut, lingkungan 
tersebut masih tergolong bagus.
Program paving untuk mengganti 
aspal juga merupakan salah satu 
usaha yang mendukung kelancaran 
siklus hidrologis di UM. Dilanjutkan 
oleh Bapak Amiruddin, dibandingkan 
dengan aspal, keunggulan paving 
adalah  tidak menghalangi peresapan 
air ke tanah. Air tersebut akan 
menjadi air tanah. “Pengaspalan 
tidak lebih baik daripada paving. 
Sekalipun membuat jalur ke arah 
selokan, itu hanya pengelolaan air 
saja. Tidak seperti air pada paving 
yang dapat meresap ke tanah,” ujar 
dosen Geografi Lingkungan tersebut.

Berbicara tentang kesadaran 
t e rhadap  l ingkungan ,  bapak 
berkacamata tersebut menambahkan 
bahwa perhatian terhadap lingkungan 
hidup perlu digalak¬kan. Salah 
satu caranya dengan mengajarkan 
materi tentang lingkungan hidup 
k e p a d a  s e l u r u h  w a r g a  U M , 
utamanya mahasiswa. Sebenarnya, 
pada tahun 90-an, pernah ada mata 
kuliah Pendidikan Kependudukan 
Lingkungan Hidup (PKLH) yang 
menjadi mata kuliah umum bagi 
seluruh mahasiswa. Namun, sekarang 
mata kuliah ini hanya ada di beberapa 
jurusan saja. Materi ini dibutuhkan 
untuk meningkatkan kepedulian 
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dan membentuk tingkah laku yang 
mendukung kelestarian lingkungan. 
Seperti meminimalisasi penggunaan 
ken¬daraan bermotor, membuang 
sampah pada tempatnya,  dan 
menghemat listrik.

Bibit dari buah pohon trembesi
Mendukung program penghijauan 

di UM, UKM Jonggring Salaka ikut 
turun tangan secara langsung. Melalui 
divisi konservasi, Ricky Awang Pribadi 
dan kawan-kawannya melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan 
pelestarian alam, khususnya di UM.

Salah satu kegiatan yang telah 
dilakukan oleh UKM Jonggring 
Salaka adalah melakukan pembibitan. 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
memanfaatkan lahan kosong di 
samping kompleks UKM. Bahan 
untuk pembibitan pun didapat dari 
sekitar kampus, yaitu buah pohon 
trembesi yang berjatuhan.“Awalnya 
kami melihat di UM ini banyak pohon 
trembesi dan buahnya sering jatuh-
jatuh. Jadi kami manfaatkan,” ujar 
Awang. Ide sederhana ini kemudian 
berkembang. Bibit-bibit yang telah 
diproses kemudian ditanam di sekitar 
Gunung Arjuno. 

Tidak hanya UKM Jonggring 
Salaka, beberapa organisasi di 
luar UM pun ikut memanfaatkan 
bibit tersebut, salah satunya adalah 
Forum Silaturahmi (Forsil) se-Malang 
yang memanfaatkan bibit tersebut 
untuk melakukan penghijauan pada 
peringatan hari Bumi lalu.

Masih pada peringatan hari 
Bumi, UKM Jonggring Salaka juga 
mengadakan acara penanaman 
seribu pohon di sebelah asrama UM. 
Acara yang dihadiri oleh PR III ini 
diikuti oleh sejumlah mahasiswa di 
luar UKM Jonggring Salaka. Aksi 
teatrikal insidental juga menjadi 
bagian dari peringatan ini. Menurut 
Awang, saat ini UM sudah cukup 
hijau, tetapi masih perlu ditambah. 
Bersama keempat anggota lain dari 
divisi konservasi UKM Jonggring 
Salaka,  Awang berharap dapat 
menjadi mediator antara manusia 
dan alam dan mencari solusi yang 
menguntungkan keduanya. Salah 
satunya adalah dengan menghijaukan 
kampus. Sebab saat ini, lingkungan 
akademis seperti kampus dan sekolah 
memiliki potensi paling besar untuk 
dihijaukan. 
[Nurul/Trias/Nida/Majalah 
Komunikasi UM]

Salah satu sudut Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.
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Baliho pameran di halaman GOR Untung Suropati, Pasuruan.

Beberapa anggota Komunitas Guru Seni & Perupa (KGSP) 
Pasuruan.

Wahyu Nugroho (kiri) usai acara pembukaan pameran. 

Salah satu karya seni yang dipamerkan.

Komunitas Guru Seni & Perupa Pasuruan

Pameran Drawing RASA PONCOL
Pameran ini mencoba mengembalikan memori publik kota Pasuruan 
tentang suatu tempat warga bersosialisasi yang kini berubah 
fungsi menjadi tempat komersialisasi. Pameran ini juga meneguhkan 
Seni Drawing sebagai identitas seni rupa kota Pasuruan. 

Pameran  Sen i  Rupa  yang 
bertajuk Pameran Drawing 
RASA PONCOL Gandheng 

Renteng #3 berlangsung pada tanggal 
2 - 9 Februari 2013 di GOR Untung 
Suropati,  Kota Pasuruan. Pameran ini 
diselenggarakan oleh Komunitas Guru 
Seni dan Perupa (KGSP) Pasuruan. 
Komunitas ini diketuai oleh Wahyu 
Nogroho (Alumni Pendidikan Seni 
Rupa angkatan 1986). Beberapa 
anggota komunitas ini juga alumni 
IKIP Malang/Universitas Negeri 
Malang.

Dalam sambutannya, Wahyu 
menegaskan bahwa pameran ini 

merupakan ajang apresiasi seni bagi 
warga Pasuruan. Pameran ini juga 
menjadi rangkaian dari event-event 
pameran seni yang diselenggarakan 
oleh KGSP Pasuruan. Upaya yang 
dilakukan Wahyu dan kawan-kawan 
sangat luar biasa. Kegiatan-kegiatan 
kesenian yang sering diselenggarakan 
di kota Pasuruan akan mengasah 
apresiasi seni warga kota. Tidak hanya 
seni rupa, cabang-cabang seni yang lain 
(musik, drama, tari) juga berkembang 
di kota ini. Salah satunya kelompok 
musik perkusi yang dibina oleh Ahmad 
Rosyidi (alumni Pendidikan Seni Rupa 
angkatan 1996).

P a m e r a n  D r a w i n g  R A S A 
PONCOL Gandheng Renteng #3 
dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda, 
Olahraga dan Budaya (Kadisporabud) 
Kota Pasuruan, H. Mahbub Efendi. 
Dalam sambutannya, Kadisporabud 
menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan atas peran KGSP 
Pasuruan dan mengembangkan 
kehidupan kesenian di kota Pasuruan.   
Pasuruan tidak hanya dikenal sebagai 
kota santri, tetapi juga melahirkan 
seniman-seniman yang kritis demi 
perkembangan kota Pasuruan. 

Selamat berkarya, Mas Wahyu 
Nugroho dan kawan-kawan! [GMS] 
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Penampilan Gotbestter 
pada pembukaan Pameran 
RASA PONCOL (atas) 
dan Pentas Tahun Baru 
2013 di Kota Pasuruan 
(samping kanan). 

Achmad Rosyidi 
(Cak Ros).

Pembinaan Karakter Melalui Perkusi
Gotbestter

Limbah sampah menjadi sarana 
kreatif. Kaleng dan panci bekas 
menjadi bunyi-bunyi yang serasi 
dan berenergi. Menyelamatkan 
generasi melalui musik perkusi.

Sekelompok anak kecil muncul di 
panggung pembukaan Pameran 
Drawing RASA PONCOL di 

Pasuruan. Gemuruh sorak menyambut 
kemunculan  mereka .  Se jurus 
kemudian, mereka mengambil posisi 
masing-masing. Di depan mereka ada 
jimbe, drum air, galon air mineral, 
kaleng cat, panci bekas, dll. Mengambil 
konsep battle of music, mereka mulai 
‘memukuli’ barang-barang bekas 
tadi. Tidak asal pukul, tetapi mereka 
memainkan sebuah komposisi musik 
yang sangat meriah. Tepuk sorak 
penonton semakin menjadi-jadi. 
Mereka terkesima oleh penampilan 
anak-anak usia TK dan SD ini.

Musik perkusi ini dimainkan 
oleh kelompok Gotbestter. Di kota 
Pasuruan, Gotbestter cukup dikenal. 
Mereka kerap kali tampil di di dalam 
kota maupun di luar kota Pasuruan. 
Namun siapa sangka, rata-rata 
mereka adalah anak bermasalah baik 
secara ekonomi maupun sosialnya. 
Ada anak yatim, anak dari keluarga 
broken home, anak jalanan, dll.
Adalah Achmad Rosyidi (alumni 
Pendidikan Seni Rupa angkatan 
1996) yang membina anak-anak 
tersebut. Selain mengajar bermain 
musik, anak-anak juga dibina mental 
dan karakternya. Pengajian dan 
bimbingan belajar dilakukan setiap 
selesai sholat maghrib dan sholat 
isya. Kebersihan lingkungan menjadi 
hal wajib, sebelum melaksanakan 
kegiatan latihan musik.

G o t b e s t t e r 
( b e rmakna  yang 
terbaik, yang terlahir 
dari ‘got’/selokan air) 
lahir dari idealisme 
untuk menyelamatkan 
generasi muda dari kerusakan 
lingkungan dengan memberikan 
kegiatan-kegiatan positif untuk 
lingkungan.

Sanggar Cuciotak Rahmatalam
Pengabdian Ahmad Rosyidi, yang 

akrab disapa Cak Ros di bidang 
kesenian di kota Pasuruan layak 
diacungi jempol. Bersama istrinya 
Wenny (alumni Pendidikan Seni Rupa), 
Cak Ros mendirikan Sanggar Seni 
Cuciotak Rahmatalam Pasuruan yang 
mewadahi kegiatan seni teater, seni 
musik, seni rupa, seni tari dan seni sastra.

Hal yang membanggakan bagi Cak 
Ros adalah ketika teater Cuciotak 
Pasuruan terpilih untuk pentas dalam 

ajang festival teater dunia “Contacting 
the World 2010 (CTW2010)” di 
Manchester, Inggris pada tanggal 
19-25 Juli 2010. Festival ini diikuti 
oleh kelompok teater dari 12 negara. 
Teater Cuciotak menampilkan cerita 
tentang Ken Arok-Ken Dedes dari 
Kerajaan Singasari.

Sukses selalu, Cak Ros! [GMS]

Ngaji di sanggar. Kegiatan rutin sebelum latihan, bersih-bersih kali di Pasuruan.
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Pelatihan Bahasa-bahasa ASEAN 
di Thailand

Tanggal 18-29 Maret 2013 
berlangsung kegiatan ASEAN 
Languages Training (Pelatihan 

Bahasa-bahasa Negara ASEAN). 
Kegiatan ini diselenggarakan di 
Phetcaburi Rajabhat University (PRU), 
Thailand. Pelatihan ini ditujukan 
kepada mahasiswa-mahasiswa PRU 
dalam mengasah ketrampilan mereka 
menggunakan bahasa-bahasa di 
negara ASEAN.

Phetcabury Rajabhat University 
(PRU) berdiri sejak tahun 1926. 
Terletak di  Provinsi Phetchaburi, 
kurang lebih 130 km di selatan kota 
Bangkok. PRU menyelenggarakan 
pendidikan antara lain: Faculty of 
Education (F. Pendidikan), Faculty 
of Human and Social Sciences (F 
Humaniora & Ilmu Sosial), Faculty of 
Science (F. Ilmu Pengetahuan Alam), 
Faculty of Agriculture (F. Pertanian), 
Faculty of Information Technology 
(F. Teknologi Informasi), Faculty 
of Industrial Technology (F. Teknik 
Industri), dan Faculty of Management 

Bahasa Indonesia menjadi 
salah satu bahasa yang 
diperhitungkan di dunia. Studi 
tentang Bahasa Indonesia 
dibuka di banyak negara.

Sciences (F. Ilmu Manajemen). 
Fauzi Syamsuar (alumni Jurusan 

Bahasa Inggris angkatan 1992) 
merupakan alumni IKIP Malang/
Universitas Negeri Malang yang 
terlibat aktif dalam kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Phetchaburi 
Rajabhat University ASEAN Study 
Center (Pusat Kajian ASEAN 
Phetchaburi Rajabhat University), 
Thailand ini. Fauzi Syamsuar yang 
sehari-hari menjadi dosen di jurusan 
Bahasa Inggris, Universitas Ibn Khaldun, 
Bogor, menjadi pengajar dalam acara 
tersebut. Selain Fauzi dari Indonesia, 
ada 4 orang dosen Bahasa Vietnam dari 

bulan Agustus 2012. Fauzi bertemu 
dengan Ms. Thatsanaphan Yamkong 
(Kepala Pusat Kajian ASEAN 
Phetchaburi Rajabhat University, 
Thailand). Beliau meminta Fauzi 
untuk mengajar pada program 
ASEAN Language Training. “Beliau 
mengenal saya sebagai linguis dari 
FKIP Universitas Ibn Khaldun Bogor, 
Indonesia yang memberi perhatian 
kepada kajian penggunaan bahasa, 
terutama penggunaan bahasa Melayu 
dan bahasa Indonesia”, kata Fauzi.

Fauzi yang saat ini juga menjabat 
sebagai Sekretaris Program Studi 
Bahasa Inggris di Universitas Ibn 
Khaldun Bogor, juga memanfaatkan 
waktunya untuk banyak berdiskusi 
dengan para linguis di Phetcaburi 
Rajabhat University berkaitan 
dengan penggunaan bahasa pertama 
di ASEAN, serta gejala interferensi 
bahasa pertama ketika para pelajar 
ASEAN mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa internasional utama 
dunia. [GMS]

Hanoi National University 
of Education, 4 dosen 
(pensyarah) pada Program 
Pengajaran Bahasa Melayu 
untuk Pemelajar Asing 
di Universiti Kebangsaan 
Malaysia, 2 orang pengajar 
B a h a s a  M y a n m a r  d i 
International Language & 
Business Center, Yangoon, 
Myanmar.

Pergaulan Fauzi sebagai 
seorang l inguis cukup 
luas di kawasan regional 
Asia Tenggara. Berawal 
dari kegiatan English for 
Specific Purposes Symposium 
yang diselenggarakan oleh 
Lower Mekong Innitiatives 
yang bekerjasama dengan 
Kedutaan besar Amerika 
Serikat di Bangkok, pada  

Fauzi Syamsuar di depan gedung 
Phetchaburi Rajabhat University.

Foto bersama para pengajar dan Rektor Petchaburi Rajabhat University.

Foto bersama sebagian muridnya di PRU.



8 Edisi 3  2013

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

Rumah Baca untuk Masyarakat
MI Alam Robbani, Bekasi

Bertempat di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Robbani, Jati 
Sampurna, Bekasi berlangsung acara peresmian (launching)
Taman Baca Alam Robbani Bhinneka Ceria. Acara ini 

berlangsung pada hari Sabtu, 2 Maret 2013.
MI Robbani adalah sebuah sekolah dengan konsep sekolah 

alam, yang didirikan dan dikelola oleh Retnoningdyah Susilowati 
(alumni Bahasa Inggris angkatan 1988). Taman Baca merupakan 
fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar MI Robbani. 
Pembangunan Taman Baca ini bekerjasama dengan Komunitas 
Bhinneka Ceria. Komunitas yang terdiri dari mahasiswa-
mahasiswa lintas perguruan tinggi ini banyak melakukan aksi 
nyata di masyarakat.

Acara peresmian Taman Baca Alam Robbani Bhinneka Ceria 
ini juga diikuti dengan acara Bakti Sosial Kesehatan berupa 
pengobatan gratis dan pemberian sembako untuk masyarakat 
sekitar Jati Sampurna, Bekasi. Untuk anak-anak digelar acara 
Pentas Seni Teater, Science Fair, Dongeng, serta Lomba Mewarnai.

Serangkaian acara yang digelar dalam rangka peresmian 
Taman Baca Alam Robbani Bhinneka Ceria sukses dilaksanakan. 
Retno menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah mendukung terwujudnya Rumah Baca di lingkungan Jati 
Sampurna, Bekasi. Semoga ‘langkah kecil’ untuk turut serta 
mencerdaskan bangsa mendapat balasan dari Tuhan yang 
Mahakuasa. Amin. [GMS]

Acara mendongeng di halaman MI Robbani.

Lomba Mewarnai.

Salah satu sudut Science Fair.

Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Sekolah MI Alam Robbani, di tengah rindangnya pepohonan.
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Rektor Universitas Negeri Malang memukul gong menandai 
peresmian pembukaan prodi baru.

UM Buka Program Studi Baru
Program Studi (Prodi) baru yang dibuka Universitas Negeri 
Malang adalah S1 Pendidikan IPS, S1 Pendidikan IPA, S2 
Manajemen serta S2 Pendidikan Bisnis dan manajemen. 

Prodi S1 Pendidikan IPS
Berangkat dari tingginya kebutuhan 

terhadap guru dengan kualifikasi 
akademik yang tepat untuk mengajar 
mata pelajaran IPS Terpadu di SMP, 
Pendidikan IPS kini telah resmi 
menjadi prodi baru di Fakultas Ilmu 
Sosial (FIS). Mulai tahun ajaran 
2012/2013 ini, Prodi Pendidikan 
IPS siap menerima mahasiswa baru 
baik dari jalur undangan, Bidik Misi, 
maupun SNMPTN dengan total 80 
mahasiswa baru untuk dua kelas. “Ide 
untuk pengadaan Prodi Pendidikan 
IPS sebenarnya sudah lama ada 
seiring semakin tingginya kebutuhan 
di lapangan,” ujar Kepala Prodi 
Pendidikan IPS, Drs. Nur Hadi M.Pd, 
M.Si. Selama ini, kewenangan mengajar 
IPS Terpadu di SMP diserahkan kepada 
tenaga pendidik tanpa didasarkan 
pada tingkat profesionalitas akademik 
mereka. Sehingga mata pelajaran IPS 
yang mencakup tiga bidang studi 
sekaligus yakni ekonomi, sejarah, dan 
geografi biasanya dipegang oleh guru 
lulusan pendidikan dari salah satu 
bidang saja.

“Prodi  Pendidikan IPS in i 
berpotensi menjaring mahasiswa 
dengan kualitas yang mumpuni, 
sehingga input bagus ini, melalui 
proses pembelajaran yang optimal 
diharapkan akan lahir tenaga pendidik 
yang bagus pula,” terang Nur Hadi.

Prodi S1Pendidikan IPA
Kehadiran Prodi Pendidikan IPA 

merupakan upaya untuk menjawab 
kebutuhan akan guru mata pelajaran IPA 
Terpadu di SMP. Demikian dijelaskan 
Dekan FMIPA, Prof. Dr. H. Arif Hidayat, 
MSi.  Beberapa SMP sudah memisahkan 
mata pelajaran IPA Terpadu menjadi 
Fisika dan Biologi. Hal ini tentunya 
didukung dengan ketersediaan tenaga 
pengajar yang kompeten di bidangnya. 
Dalam raport, nilai Fisika dan Biologi 
tersebut kemudian digabung menjadi 
satu mata pelajaran, yakni IPA Terpadu. 
“Namun, kecenderungan saat ini yang 
ada di SMP adalah mata pelajaran IPA 
Terpadu diajarkan oleh satu guru dengan 
background pendidikan dari Fisika atau 

Biologi saja”. terang 
Bapak Arif Hidayat. 

Prodi Pendidikan 
IPA dipimpin oleh 
Dra. Sri Rahayu, M. 
Ed, Ph.D. “Untuk 
menghasilkan lulusan 
yang bermutu, tentu 
harus ada upaya yang 
sungguh - sungguh 
pula,” ujarnya. Sama 

Prodi S2 Pendidikan Bisnis dan 
Manajemen

Prodi S2 Pendidikan Bisnis 
dan Manajemen bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat, 
khususnya guru dan dosen yang 
ingin melanjutkan studinya. Prodi 
ini untuk meningkatkan karir 
profesional para guru bidang bisnis 
dan manajemen, khususnya yang 
berlatar belakang S1 Pendidikan 
Administrasi Perkantoran dan S1 
Pendidikan Tata Niaga di SMK/SMA, 
termasuk yang berlatar belakang S1 
Pendidikan Akuntansi, S1 Pendidikan 
Ekonomi, S1 Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, dan S1 Manajemen.

Dalam hal ini, prodi S2 Pendidikan 
Bisnis dan Manajemen mendukung 
percepatan sertifikasi guru setidaknya 
dalam hal kualifikasi akademik, 
perencanaan pelaksanaan-evaluasi 
pembelajaran, dan pengembangan 
profesi, peningkatan kompetensi 
guru dalam penelitian, program 
pengembangan sekolah bertaraf 
internasional (SBI).

Sama halnya dengan S2 Manajemen, 
S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen 
akan bekerja sama dengan beberapa 
mitra usaha mulai dari yang kecil, sedang 
hingga atas. “S2 Pendidikan Bisnis 
dan Manajemen dan S2 Manajemen 
akan berjalan sinergis namun tetap 
harmonis. Jika S2 Manajemen dari 
segi konten keilmuan, maka S2 
Pendidikan Bisnis dan Manajemen 
merupakan pengembangan melalui 
bidang pendidikan, jadi kehadirannya 
saling mendukung,” ujar Ketua Prodi 
S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen, 
Prof. Dr. F. Danardana Murwani, M.M.
[Juliyatin/Nida/Komunikasi UM]

seperti prodi Pendidikan IPS, prodi 
Pendidikan IPA tidak masuk dalam 
salah satu jurusan, namun langsung 
di bawah Fakultas MIPA. 

Prodi S2 Manajemen
Sebagai bentuk partisipasi aktif 

dalam mengembangkan kualitas SDM 
yang profesional, UM membulatkan 
tekad untuk membentuk prodi 
baru dengan level yang lebih tinggi 
di bidang manajemen yaitu S2 
Manajemen. Berdasarkan SK Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 
62/E/O/2012, pada tanggal 22 Mei 
2012, prodi ini resmi menjadi bagian 
dari Program Pascasarjana UM.

Dengan menggandeng Ciputra 
Group, Prodi S2 Manajemen UM 
menggandeng Ciputra Group  yang 
menawarkan laboratorium untuk 
praktik ilmu manajemen di lapangan. 
Selain itu, kerjasama dengan mitra 
yang telah terikat dengan jurusan 
tetap dilanjutkan, seperti Mc Donald, 
Bakso Cak Man, Mie Setan, sertausaha 
kecil dan menengah lainnya.

Prof. Dr. Sudarmiatin, MSi. 
(Ketua Prodi) menilai bahwa peluang 
S2 Manajemen untuk diterima 
masyarakat sangat besar. Saat ini ilmu 
manajemen dibutuhkan oleh segala 
lapisan masyarakat, tidak hanya 
bagi pengusaha, praktisi pendidikan, 
bahkan pemimpin pun membutuhkan 
ilmu manajemen agar dapat menjual 
produknya. “Diharapkan, Prodi 
S2 Manajemen ini direspons positif 
masyarakat sebagai upaya UM untuk 
melayani kebutuhan pasar, kami 
mohon doa restu!” ujar Bu Mia, 
sapaan akrab Sudarmiatin.
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UM Berlakukan Uang Kuliah Tunggal

Mulai tahun 2012, kesempatan 
menempuh studi di perguruan 
tinggi semakin terbuka lebar 

bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal 
tersebut tidak lepas dari kebijakan 
Kemendikbud untuk sesegera mungkin 
merealisasikan peraturan terkait sistem 
pembayaran  Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) bagi mahasiswa di Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN). UKT merupakan 
program pembayaran kuliah dengan 
biaya tunggal. Biaya tunggal berarti 
mahasiswa hanya dikenai satu jenis 
biaya pembayaran saja selama belajar 
di PTN tersebut, yaitu SPP.

M a h a s i s w a  s u d a h  t i d a k 
dikenakan biaya lain seperti biaya 
pembayaran  SPSA, KPMB, PKPT, jas 
almamater, bahkan pada saat wisuda 
nanti mahasiswa sudah tidak perlu 
mengeluarkan biaya lagi seperti tahun-
tahun sebelumnya. Biaya lain tersebut 
nantinya akan ditutup oleh Bantuan 
Operasional Perguruan Tinggi Negeri 
(BOPTN) dari pemerintah. Jika untuk 
sekolah biasa dikenal dengan nama 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 
maka BOPTN merupakan bantuan 
langsung dari pemerintah untuk 
perguruan tinggi negeri. UKT merupakan 
cermin keberpihakan pemerintah pada 
kesempatan pendidikan, khususnya 
masyarakat kurang mampu agar kuliah 
tidak lagi terkendala oleh biaya.

Universitas Negeri Malang (UM) 
sudah berani menerapkan sistem 

pembayaran UKT pada mahasiswa baru 
tahun 2012 ini. Hal tersebut  diperkuat 
dengan pernyataan Wakil Rektor 
II, Prof. Dr. H. Ahmad Rofi’uddin, 
M.Pd, bahwa UM merupakan 
satu-satunya PTN di Jawa Timur 
bahkan di Indonesia yang murni telah 
melaksanakan UKT. Biaya UKT di UM 
tahun ini sangat terjangkau, mulai dari 
1,5-2 juta sesuai dengan jurusan yang 
diambil. Penerapan UKT di UM adalah 
wujud kepedulian UM pada kondisi 
masyarakat.

Direalisasikan lebih dahulu
Latar belakang UKT ini merupakan 

bentuk keberpihakan dari pemerintah 

pada masyarakat kelas menengah 
ke bawah untuk dapat mengenyam 
pendidikan setinggi-tingginya. Selain 
itu, hal tersebut juga sesuai dengan 
proyeksi pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) di Indonesia. Saat ini, 
SDM usia produktif di Indonesia sangat 
banyak, kalau kondisi ini dikelola 
dengan baik maka hasilnya akan sangat 
menguntungkan bagi kemajuan bangsa. 

Bagai gayung bersambut, niatan 
baik dari pemerintah ini akhirnya 
dapat direalisasikan oleh UM dalam 
penerimaan mahasiswa baru (maba) 
angkatan 2012/2013. Tahun ini UM 
terbukti telah menerapkan sistem 
UKT, besaran biayanya sudah menjadi 
hasil rapat pimpinan universitas.

Meski dana BOPTN belum turun, 
UM sudah melakukan langkah 
berani dengan menjadi pionir bagi 
pelaksanaan UKT tahun ini. Lalu, 
darimana dana untuk menalangi UKT 
sementara ini? Menjawab pertanyaan 
ini, Rektor UM, Prof. Dr. H. Suparno 
mengatakan dengan tenang, ”Ya 
dicarikan dari sumber lain yang 
dibenarkan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku. Contohnya 
dengan prinsip penggunaan dana 
terpadu yang merupakan gabungan 
dari APBN dan penerimaan non 
pajak.” Rektor berharap pembiayaan 
PT menjadi lebih simpel karena tidak 
ada kategori item-item pembiayaan 
yang tercantum di dalamnya. Selain 
itu, UKT yang berorientasi pada daya 
jangkau masyarakat dapat membuat 
calon yang sudah diterima tidak 
mengundurkan diri, sebab biaya UKT 
sudah diperhitungkan akan dapat 
dijangkau masyarakat. “Saya kira 
dengan 2 jutaan tidak ada alasan 
untuk tidak masuk PT, apalagi ada 
1.036 jatah bidik misi di UM dan 
dalam perjalanannya nanti, mahasiswa 
berkesempatan untuk mendapatkan 
beasiswa lain,” tandasnya.

Unit cost
Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Ahmad 

Rofi’uddin, M.Pd. memaparkan bahwa, 
penghitungan biaya UKT didasarkan 
oleh unit cost mulai dari mahasiswa 
masuk hingga lulus dari UM. Unit cost 
diambil dari biaya yang telah diberikan 

Universitas Negeri Malang adalah perguatan tinggi pertama yang 
menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kini kuliah tak lagi mahal. 
Kebijakan ini disambut gembira oleh orang tua mahasiswa. 

Rektor Universitas Negeri Malang, 
Prof. Dr. H. Soeparno.

Suasana wisuda mahasiswa Universitas Negeri Malang.
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oleh pemerintah dalam bentuk BOPTN 
sehingga dapat dijadikan dasar sebagai 
penghitungan UKT. Tahun ini nilai 
BOPTN sebesar 39 miliar rupiah akan 
dialokasikan untuk membayar gaji 
dosen dan pegawai. Sementara itu 
SPP yang dibayarkan mahasiswa akan 
digunakan sebagai biaya operasional 
perguruan tinggi.

Biaya operasional tersebut antara lain 
untuk biaya kebutuhan praktik, biaya 
kebutuhan pengembangan penelitian, 
kebutuhan di bidang sains, serta sebagai 
pendorong terciptanya karya-karya 
dosen yang berkualitas. Pemenuhan 
kebutuhan operasional ini merupakan 
wujud mempertahankan Tridharma 
Perguruan Tinggi, yaitu Dharma 
Pendidikan dan Pengajaran, Dharma 
Penelitian, dan Dharma Pengabdian 
pada Masyarakat. ”Untuk  implementasi 
biayanya, mahasiswa hanya membayar 
satu jenis pembayaran berupa SPP. 
Almamater dan semua atribut lain sudah 
tidak membayar lagi, termasuk kegiatan 
kemahasiswaan seperti PKPT sudah 
tidak boleh ditarik biaya lagi,” ungkap 
dosen Pascasarjana ini.

Mengenai jumlah dana BOPTN, 
lebih lanjut dijelaskan oleh Kabag 
Keuangan Drs. H. Achmad Zunaedi. 
Bapak Zunaedi mengatakan bahwa 
jumlah dana yang diberikan untuk 
setiap PTN tidak sama, tergantung 
pada jumlah mahasiswa dan kebutuhan 
per jurusan. Sementara itu, disinggung 
mengenai keberlanjutan pelaksanaan 
UKT ini pada tahun-tahun yang 
akan datang, baik rektor maupun 
Wakil Rektor II mengaku belum bisa 
memastikan. Hal ini tergantung pada 
perkembangan kebijakan yang dibuat 
oleh Kemendikbud. Perkembangan 
kampus dan manajemennya serta 
perkembangan teknologi juga akan 
berpengaruh pada ada tidaknya UKT 
pada tahun-tahun berikutnya.

Peluang besar sekaligus 
pemerataan harga

Selain menggunakan sistem 
pembayaran UKT, tahun ini UM juga 
meningkatkan kuota penerimaan 
mahasiswa baru hampir mencapai 
20%. “Tahun ini ada kenaikan kuota 
penerimaan, karena  UM menerima 
sekitar 6.417 mahasiswa, sedangkan 
tahun lalu UM menerima kurang 
lebih 5.200 mahasiswa,” papar Wakil 
Rektor II. Sistem pembayaran UKT 
bukanlah faktor penentu bagi UM 
dalam menaikkan kuota penerimaan 
mahasiswa baru tahun ini. Alasan 

utama peningkatan kuota ini adalah 
adanya dorongan dari Mendikbud 
bagi semua PT untuk menambah kuota 
penerimaan maba minimal 10%.

Hal ini tak lain merupakan realisasi 
dari upaya membuka kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
untuk mengenyam pendidikan tinggi 
guna menghasilkan SDM yang andal 
dan berkualitas di negeri ini. Dalam 
kesempatan berbeda, Kasubag Sistem 
Informasi (SI) Ir. Ma’arif, membenarkan 
anjuran dari Mendikbud tersebut. 
“Dapat disimpulkan bahwa tahun ini 
UM sudah sangat  memenuhi ketentuan 
tersebut,” ujarnya. Meskipun kuota 
penerimaan maba ditingkatkan, namun 
UM tidak berlebihan dalam menerapkan 
jalur seleksi penerimaan mahasiswa 
baru. Penerimaan mahasiswa baru di 
UM tahun ini menggunakan empat 
jalur, antara lain jalur bidik misi, jalur 
undangan, jalur SNMPTN, dan jalur 
SMPDS (Mandiri).

Yang juga melegakan, tahun 
ini tidak ada lagi perbedaan dalam 
hal kategori pembayaran antara 
mahasiswa reguler dan nonreguler. 
Semua sama rata. Tidak ada lagi 
cerita bahwa mahasiswa nonreguler 
membayar biaya kuliah lebih mahal 
dibandingkan mahasiswa reguler. 
“Sekarang kami  member ikan 
kesempatan yang sama untuk semua 
jalur sehingga hak dan kewajibannya 
juga sama. Mereka yang tidak lolos 
SNMPTN bukan berarti bodoh dan 
tidak semua mahasiswa mandiri 
berasal dari keluarga mampu,” papar 
Wakil Rektor II. Sementara itu Ma’arif 
menambahkan, “UKT tidak melihat 
jalur. Semua bayarnya sama. Biaya 
mandiri dan SNMPTN sudah kami 
ganti menjadi sama semua.”

Kejutan yang melegakan
Pemberlakuan UKT disambut 

gembira oleh para orang tua mahasiswa 
baru. Bahkan ada pula calon mahasiswa 
yang berniat mengundurkan diri 
karena khawatir dengan biaya 
kuliahnya, mengurungkan niatnya 
mengundurkan diri. Uang masuk 
UM untuk maba tahun ini memang 
menurun drastis. Tak heran bila 
banyak orang tua maba yang kaget 
sekaligus senang.

Subag Sistem Informasi (SI) UM 
pun banyak didatangi para orang tua 
maba yang tidak percaya. “Mereka 
yang terkejut dengan murahnya biaya 
bertanya melalui telepon, e-mail, dan 
ada juga yang datang langsung ke 
sini,” ungkap Ma’arif. Bahkan, ada 
cerita berkesan yang menunjukkan 
betapa UKT benar-benar menjadi 
juru penyelamat bagi salah seorang 
maba. “Waktu itu ada maba yang 
mau mengundurkan diri karena 
tidak mampu membayar. Orang 
tuanya sudah mau menyerahkan 
surat permohonan pengunduran 
diri. Tetapi kami jelaskan bahwa ada 
kebijakan UKT sehingga dia tidak jadi 
mengundurkan diri”.

Kebijakan penetapan UKT ada 
dalam Surat Keputusan (SK) Rektor 
tanggal 6 Juni, sehingga dapat 
dikatakan mepet dengan pelaksanaan 
registrasi. SI pun pada saat itu sudah 
terlanjur membuat dan menyebarkan 
brosur dengan biaya nonUKT. Begitu 
SK rektor diterima, pihak SI dengan 
sigap melakukan pembenahan. 
Mereka langsung mengumumkan 
biaya UKT lewat web, menyobek 
lembar biaya pada brosur lama dan 
membuat brosur baru. [Nurul/Ardi, 
Komunikasi UM]

Wisudawan terbaik bersama orang tua.
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Yth. Para Dosen dan Segenap Karyawan
Yth. Para Pejabat dan Segenap Unsur 
Pimpinan
Para Mahasiswa yang Membanggakan
Serta Hadirin  sekalian Peserta Upacara

 
Assalaamu‘alaikum warahmatullaahi 

wabarakaatuh.
Kita bersyukur pada pagi tanggal 2 Mei 

2013 ini dapat bersama-sama melaksanakan 
Upacara Peringatan Hari Pendidikan 
Nasional (Hardiknas) di kampus tempat 
kita mengabdikan diri. Dari cara pandang 
relevansi profesi dan kelembagaan, peringatan 
Hardiknas ini adalah kepentingan kalangan 
profesional bidang pendidikan dan lembaga 
pendidikan serta lembaga kependidikan, 
termasuk Universitas Negeri Malang (UM), 
upacara peringatan Hardiknas sebenarnya 
menjadi momen penting untuk merefleksi 
dunia pendidikan demi pembangunan 
bangsa dan neegara. Perlu kita ingat bahwa 
Hardiknas yang bertanggal 2 Mei berkait 
dengan upaya menghargai jasa Bapak Ki 
Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan 
Nasional, dengan menetapkan hari kelahiran 
beliau sebagai Hardiknas.

Hadirin yang saya muliakan!
Dalam rangka Peringatan Hardiknas 

2 Mei 2013 ini, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan menetapkan tema 
“Meningkatkan Kualitas dan Akses 
Berkeadilan”. Tema Hardiknas tersebut 
relevan dengan pembangunan manusia 
Indonesia periode 2010-2035 sebagai upaya 
menyiapkan generasi 2045 untuk menandai 
usia 100 tahun kemerdekaan Republik 
Indonesia. Posisi sektor pendidikan menjadi 
sangat penting dan menentukan dalam 

mewujudkan Generasi Emas Indonesia.
Tema tersebut diwujudkan dalam 

berbagai kebijakan program yang relevan, 
seperti (1) penyediaan dan penambahan 
satuan pendidikan yang layak, (2) program 
Sarjana Mendidik di daerah 3T (Terluar, 
Terdepan, Tertinggal), (3) penyediaan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (4) 
penyediaan Bantuan Operasional Perguruan 
Tinggi Negeri (BOPTN), (5) penyediaan 
Bantuan Siswa Miskin (BSM), penyediaan 
Beasiswa Bidik Misi, (6) penyediaan 
Beasiswa Unggulan (BU), dan penyediaan 
beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut, 
baik di dalam maupun di luar negeri. 
Terkait dengan BOPTN, kita beruntung 
dan bersyukur karena pada tahun 2013 
ini UM mendapatkan BOPTN terbesar di 
antara universitas eks IKIP bukan karena 
kemiskinan, melainkan karena tanda-tanda 
kebaikan yang diperhitungkan dalam sistem 
indeks, seperti kualitas manajemen, kapasitas 
teknologi informasi dan komunikasi, jumlah 
dan nilai kerja sama, kedisiplinan dalam 
administrasi dan pelaporan, dan peringkat 
dalam posisi universitas berskala nasional, 
regional, dan global. Informasi yang 
membanggakan perlu saya sampaikan, 
yakni UM memperoleh skor dan predikat 
tertinggi (Amat Baik) dari Kementerian 
Keuangan dalam manajemen Perguruan 
Tinggi yang menerapkan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (PT PK-
BLU) di antara 22 perguruan tingggi.  

Hadirin yang saya muliakan!
Menghadapi konteks makro tersebut, 

marilah kita memberdayakan institusi kita 
dengan meningkatkan peran serta baik secara 
individual maupun secara kolektif, baik 

secara personal maupun secara institusional. 
Pegangan kerja kita sangat jelas, yakni 
komitmen, integritas, dan loyalitas dengan 
kinerja profesional. Komitmen merupakan 
kesanggupan dalam melaksanakan tugas 
(sebagaimana dinyatakan dalam sumpah 
dan janji); integritas merupakan penempatan 
diri dalam organisasi kelembagaam sebagai 
unsur aparatur kelembagaan; dan loyalitas 
merupakan uluran kemampuan yang 
dicurahkan secara ikhlas untuk pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing secara profesional dan 
bertanggung jawab. Sehubungan dengan 
itu, marilah kita melaksanakan tugas dengan 
sepenuh hati demi limpahan hidayah, 
rahmat dan ridho-Nya.

Sebagai perguruan tinggi yang dinamis 
dengan sejarah panjang dengan pengalaman 
melimpah, UM dengan brand name “The 
Learning University” selalu mengalami 
perubahan dan perkembangan. Perubahan 
dan perkembangan yang baik adalah yang 
antisipatif agar tidak tertinggal. Menghadapi 
karakter yang demikian itu, mohon civitas 
academica UM memahami benar perubahan 
dan perkembangan yang terjadi dari waktu 
ke waktu agar bisa berperan serta dalam 
perubahan dan perkembangan itu, bahkan 
menjadi bagian dan agen perubahan dan 
perkembangan tersebut.

Perubahan dan perkembangan yang 
terjadi selalu berkaitan dengan peningkatan 
kapasitas dan manajemen kelembagaan 
yang bermuara pada kualitas layanan. Kita 
saat ini dalam proses transisi melaksanakan 
regulasi baru, yakni regulasi yang bersumber 
dari Organisasi dan Tata Kerja (OTK) 
UM dan Statuta UM. Di samping itu, ada 
regulasi lain dari instansi vertikal yang juga 
harus kita perhatikan dalam melaksanakan 
tugas kelembagaan.

Sehubungan dengan adanya perubahan 
dan perkembangan itu, kondisi yang terkini 
perlu saya sampaikan, tidak lain agar 
kita dapat memahami dengan benar dan 
memberikan kontribusi masimal sesuai 
dengan posisi dan peran kita masing-masing.

Pertama, mulai tahun akademik 
2013/2014, UM menerapkan uang kuliah 
tunggal bagi mahasiswa baru program 
Diploma dan S1 dengan pengertian 
bahwa uang kuliah tunggal adalah satu 
nilai nominal biaya (tidak ada biaya 
lain di luarnya) yang dikenakan per 
semester pada seorang mahasiswa sesuai 

Pidato Rektor pada Upacara
Hari Pendidikan Nasional di UM

2 Mei 2013
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dengan kemampuan ekonomi orang tua 
mahasiswa. Sesuai dengan ketentuan 
Ditjen Dikti, ada lima rentangan besaran 
biaya yang diajukan ke Ditjen Dikti, 
mulai dari Rp0,00 (bebas biaya) sampai 
tertinggi Rp4.000.000,00 (untuk prodi 
kependidikan) dan Rp7.500.000,00 (untuk 
prodi non-kependididikan).  

Kedua, UM sedang memproses usulan 
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 
(AIPT) dengan target hasil akreditasi 
Amat Baik (A). Untuk itu, Satgas sudah 
dan sedang bekerja keras dalam upaya 
mewujudkan dokumen dan menyiapkan 
data yang diperlukan, baik yang dituangkan 
dalam dokumen usulan AIPT maupun yang 
disiapkan untuk visitasi tim penilai. Target 
tersebut diharapkan dapat diperloleh dari 
hasil penilaian dokumen usulan akreditas 
(hasil desk evaluation) dan hasil penilaian 
fakta lapangan (hasil visitasi).

Bersamaan dengan proses penyelesaian 
usulan AIPT itu, sejumlah usulan akreditasi 
program studi (prodi) harus pula diselesaikan 
untuk prodi yang belum terakreditas, 
yang akreditasinya sudah habis, dan yang 
akreditasinya menjelang habis. Predikat 
hasil akreditasi prodi itu berpengaruh besar 
pada penilaian AIPT. Karena itu, kualitas 
usulan dokumen akreditasi prodi beserta 
fakta lapangan haruslah diupayakan pula 
mencapai target maksimal. Dalam kaitan itu, 
perlu saya sampaikan bahwa dua komponen 
penilaian, yakni penilaian dokumen usulan 
akreditas melalui desk evaluation dan 
penilaian fakta/data lapangan melalui visitasi 
bersifat mandiri. Kekurangan pada masing-
masing tidak bisa saling dikompensasi.

Ketiga, kapasitas teknologi informasi 
dan komunikasi yang dikelola secara 
kelembagaan di Pusat Teknologi dan 
Informasi Komunikasi (Pusat TIK) sudah 
sangat memadai untuk hampir semua 
lini manajemen kelembagaan. Berbagai 
program produk pengembangan kapasitas 
TIK sudah dapat diaplikasikan, baik untuk 
aplikasi yang terpisah maupun untuk 
aplikasi yang terintegrasi.

Program besar yang sedang diwujudkan 
adalah pangkalan data (data base) yang 
input datanya berasal dari berbagai pihak, 
baik unit kelembagaan maupun perorangan. 
Sehubungan dengan itu, mohon semua 
civitas memberdayakan kapasitas yang 
sudah memadai itu untuk penyelesaian 
tugas-tugas kelembagaan. Dokumen produk 
akademik dosen beserta data dukungnya 
menjadi konten pangkalan data yang 
siap digunakan sewaktu-waktu. Hanya 
dokumen yang demikian itulah yang 
akan diperhitungkan dalam berbagai 
kepentingan, termasuk untuk kenaikan 
pangkat dan jabatan.

Perlu saya sampaikan bahwa pihak luar 
UM, yakni perguruan tinggi lain, Ditjen 
Dikti, dan perbankan yang bekerja sama 

dengan UM, telah memberikan apresiasi 
positif tentang kemajuan dan kapasitas TIK 
UM. Vice President of Institutional Banking 
Bank Mandiri menemuai saya pada tanggal 
25 April 2013 di tengah-tengah kesibukannya 
mengikuti rapat SNMPTN di Jakarta untuk 
menyampaikan apresiasinya dan salutnya 
pada kapasitas TIK UM, sampai-sampai 
dia mengusulkan agar kecanggihan TIK 
UM menjadi rujukan perguruan tinggi lain 
dalam pengembangan TIK; dan bahkan dia 
berencana mengusulkan ke Dirjen Dikti 
agar UM bersedia membimbing perguruan 
tinggi lain yang TIK-nya masih tertinggal, 
setidaknya untuk program perbankan.

Keempat, paket pekerjaan Graha 
Rektorat sudah mendapatkan alokasi 
pembiayaan dalam DIPA UM tahun 
anggaran 2013 dengan besaran biaya 
Rp45.000.000.000,00. Hanya saja, alokasi 
sarana dan prasarana di semua satuan kerja 
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebidayaan  sampai akhir minggu keempat 
bulan April lalu masih bertanda bintang, 
yang berarti belum bisa direalisasikan 
untuk pelaksanaan program belanja 
modal (pengadaan sarana dan prasarana). 
Semoga tanda bintang itu segera tidak ada, 
dan kita berharap tidak ada perubahan/
pengurangan nilai besaran biaya dengan 
harapan pembangunan Graha Rektorat 
segera dapat diselesaikan.

Kelima, mulai awal bulan April 2013, 
UM telah mendapatkan mandat untuk 
melaksanakan Program Pendidikan Profesi 
Guru (PPG) Berasrama dari Ditjen Dikti. Di 
tengah-tengah keterbasan dan kemampuan 
yang kita miliki, marilah program yang 
diikuti oleh 154 peserta itu dapat kita 
kelola dengan sebaik-baiknya dengan target 
terwujudnya lulusan guru yang profesional, 
tidak hanya secara administratif, melainkan 
yang lebih penting secara substantif, yakni 
guru profesional yang berkepribadian 
dan berkompetensi andal. Karena itu, 
program tersebut harus dikawal dengan 
ketat, dipercayakan kepada persona yang 
memiliki kapasitas memadai, baik pada 
ranah pelaksana manajemen maupun pada 
ranah pelaksana akademik.   

Keenam, tiga prodi baru sudah 
mendapatkan persetujuan izin operasional 
dari Dirjen Dikti, yakni Program S1 
Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Program 
S3 Pendidikan Luar Sekolah, dan Program 
S3 Pendidikan Kimia. Kehadiran tiga prodi 
baru itu menambah kapasitas UM dalam 
meningkatkan layananan akademik. Program 
S1 Pendidikan Kesehatan Masyarakat bisa 
dijadikan embrio pengembangan program 
pendidikan kedokteran.

Ketujuh, usulan perubahan nama 
Universitas Negeri Malang menjadi 
Universi tas Malang ditolak oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
dalam hal ini oleh Dirjen Dikti dengan 

surat nomor 324/E.E2/KL/13 tanggal 17 
April 2013. Dua hal yang dikemukaan 
dalam surat tersebut, yakni  (1) Dirjen Dikti 
tidak sependapat dengan perubahan nama 
dari Universitas Negeri Malang menjadi 
Universitas Malang dan (2) Dirjen Dikti 
tetap memohon agar Universitas Negeri 
Malang sebagai lembaga pendidikan bagi 
tenaga pendidik yang mampu menghasilkan 
calon-calon guru yang unggul.

Hadirin yang saya muliakan!
Pada awal tahun ini, di antara kita 

mendapatkan anugerah Satyalancana Karya 
Satya dari Presiden Republik Indonesia. 
Sebanyak 12 orang mendapatkan 
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, 59 
orang mendapatkan Satyalancana Karya 
Satya 20 Tahun, dan 46 orang mendapatkan 
Satyalancana Karya Satya 30 Tahun. Atas 
nama pimpinan dan keluarga besar UM, 
saya sampaikan ucapan selamat atas 
anugerah tersebut, dengah harapan semoga 
mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin.

Sebagai kampus yang bermartabat, 
sistem manajemen berbasis kekuatan ramah 
lingkungan sosial dan ramah lingkungan 
alam dalam rangka terciptanya hidup sehat 
jasmani dan rohani selalu menjadi perhatian. 
Terkait dengan itu, saya mengimbau kepada 
semua pihak agar berperan serta dalam 
upaya mewujudkan kehidupan harmonis 
hubungan kesejawatan, menciptakan dan 
memelihara lingkungan alam yang hijau 
dan indah, serta menghindari penggunaan 
ruang kerja milik kolektif untuk bergaya 
hidup kurang sehat.

Praktik yang baik penciptaan kampus 
terbebas dari asap dengan konsentrasi parkir 
di area tepi kampus yang dilaksanakan 
dalam rangkar peringatan Hari Bumi pada 
tanggal 25 April 2013 telah mendapatkan 
apresiasi positif dari civitas akademika 
UM. Karena itu, praktik yang baik itu 
perlu diteruskan, sekaligus menjadi kondisi 
transisi, misalnya sebulan dua kali, sebelum 
diterapkan sistem parkir terkonsentrasi di 
area tepi kampus.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Saudara-
saudara yang saya muliakan!

Demikian, semoga Upacara Hardiknas 
ini bermakna baik bagi kita semua. 
Terima kasih atas perhatian Hadirin 
dalam memenuhi undangan kami untuk 
mengikuti Upacara Peringatan Hardiknas 
ini. Mudah-mudahan pengabdian kita 
mendapatkan hidayah, rahmat, berkah, 
dan ridha Allah Subhanahu Wata’ala. 
Amin. Dirgahayu Pendidikan Nasional.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi 
wabarakaatuh.

 
Malang, 2 Mei 2013
Rektor,
Prof. Dr. H. Suparno
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Mewujudkan Perdamaian
Diantara Anak Bangsa yang Terluka

Konflik horizontal kerapkali melanda negeri ini, sesama 
anak bangsa saling menghujam

Jangan lagi kau robek-robek jaring integrasi yang telah 
merekat sejak puluhan tahun yang lalu

Jangan lagi kau injak-injak kebhinekaan yang telah 
bersemi di tanah Nusantara

Jangan lagi kau pisahkan merah dan putih yang telah 
terpatri dalam jiwa bangsa ini

Setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur dan tujuan yang 
ingin dicapainya. Untuk mencapai hal tersebut seringkali 
suatu bangsa selalu menghadapi segala rintangan, 

ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan. Semua itu 
senantiasa harus dihadapi ataupun ditanggulangi bersama 
seluruh kekuatan nasional, terutama pemerintah dan rakyat.

Bangsa Indonesia yang lahir dari semangat perjuangan telah 
memiliki pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang 
memberikan makna petunjuk 
bahwa untuk memperjuangkan 
cita-cita dan tujuan nasional 
bangsa tidaklah mudah selalu 
menghadapi berbagai macam 
problematika. Terkadang jalan 
yang dilalui penuh dengan goresan-
goresan luka, air mata bahkan 
nyawa anak bangsa. Seakan-
akan bangsa ini didirikan penuh 
dengan konflik. Jenis-jenis konflik 
semakin mengemuka terjadi di 
dalam wilayah negara atau konflik 
dalam negara, dalam bentuk 
perang saudara, pemberontakan 
bersenjata, gerakan separatis 
dengan kekerasan dan kekerasan 
domestik lainnya.

Eskalasi konflik yang semakin meluas dan melibatkan orang 
banyak menjadi sukar untuk dihentikan bahkan membawa 
berbagai persoalan kemanusiaan.  Proses rekonsiliasi yang 
dilakukan harus menggunakan instrument yang tepat dengan 
mencari tokoh-tokoh yang mampu diterima oleh semua 
kalangan. Semangat rekonsiliasi yang dibangun diharapkan 
mampu menghilangkan luka diantara anak bangsa.

Memang konflik merupakan gejala kemasyarakatan 
yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan 
setiap masyarakat, dan oleh karenanya tidak mungkin 
dilenyapkan. Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat 
di dalam kehidupan setiap masyarakat, ia hanya akan 
lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh 
karena itu, apa yang dapat dilakukan orang hanyalah 
mengendalikannya agar konflik yang terjadi diantara 
berbagai kekuatan yang saling berlawanan tidak akan 
terwujud di dalam bentuk kekerasaan.

Bentuk pengendalian tersebut dapat terwujud melalui 
lembaga-lembaga yang memungkinkan tumbuhnya pola 

diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara 
pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan 
yang mereka pertentangkan. Di mana berbagai kelompok 
pertentangan atau wakil-wakil mereka saling bertemu satu 
sama lain untuk mewujudkan pertentangan-pertentangan 
mereka melalui cara-cara yang bersifat damai.

Lembaga-lembaga yang dimaksud menurut ahli Sosiologi 
Dr. Nasikun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Harus merupakan lembaga yang bersifat otonom 

dengan wewenang untuk mengambil keputusan-
keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain 
yang ada di luarnya.

2. Kedudukan lembaga tersebut di dalam masyarakat yang 
bersangkutan harus bersifat monopolistis, dalam arti 
hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi demikian.

3. Peranan lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa 
sehingga berbagai kelompok kepentingan yang 

berlawanan satu sama lain itu 
merasa terikat kepada lembaga-
lembaga tersebut, sementara 
k e p u t u s a n - k e p u t u s a n n y a 
mengikat kelompok-kelompok 
tersebut beserta dengan para 
anggotanya.
4. Lembaga tersebut harus 
bersifat demokratis, setiap pihak 
harus didengarkan dan diberi 
kesempatan untuk menyatakan 
pendapat-pendapatnya sebelum 
keputusan-keputusan tertentu 
diambil.

Tanpa keempat persyaratan 
tersebut, maka konflik-konflik 
yang terjadi diantara berbagai 
kekuatan akan menyelinap ke 

bawah permukaan, yang pada saatnya tanpa dapat diduga 
sebelumnya akan meledak ke dalam bentuk kekerasan. 
Semua hal tersebut, hanya mungkin diselenggarakan 
apabila kelompok-kelompok yang saling berkonflik itu 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Masing-masing kelompok yang berkonflik harus 

menyadari akan adanya situasi konflik diantara mereka, 
disadari pula perlunya dilaksanakan prinsip-prinsip 
keadilan secara jujur bagi semua pihak.

2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin 
dilakukan apabila kelompok-kelompok yang berkonflik 
itu terorganisir dengan jelas.

3. Setiap kelompok yang berkonflik harus mematuhi 
aturan-aturan permainan, sehingga akan menimbulkan 
suatu pola tertentu. Aturan ini pada gilirannya akan 
menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu 
sendiri sehingga ketidak adilan akan dapat dihindarkan, 
serta menghindarkan munculnya pihak ketiga yang akan 
merugikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Widiyatna
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Perilaku Konsumen

Berikutnya apabila pengendalian tersebut kurang 
efektif, maka berikutnya dapat ditempuh dengan cara 
pengendalian yang disebut sebagai arbitrase (perwasitan). 
Dalam hal ini ke dua kelompok yang berkonflik  bersepakat 
untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak 
ke tiga yang akan memberikan keputusan-keputusan 
untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara 
mereka. Pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima 
pihak ke tiga sebagai wasit, akan tetapi mereka bebas 
untuk menerima atau menolak keputusan-keputusan 
wasit. Suatu perwasitan menempatkan ke dua belah pihak 
yang berkonflik pada kedudukan untuk harus menerima 
keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit.

Konflik seringkali menyakitkan bagi bangsa ini namun 
harus diterima sebagai kenyataan sejarah. Belajar dari 
sejarah merupakan cerminan bangsa yang mau maju 
dengan dilandasi oleh semangat rekonsiliasi. Semoga 
tidak ada lagi letupan-letupan konflik yang berujung pada 
anarkhisme dan kekerasan horizontal yang menyebabkan 
hilangnya rasa kemanusiaan. []        

Widiyatna
Alumni Sejarah
Angkatan 1992

Pasti kita pernah makan di restoran 
fast food. Standar menu biasanya 
ayam goreng, nasi dan segelas soft 

drink. Restoran fast food biasanya juga 
menyediakan paket-paket menu. Jika 
kita tidak punya pilihan menu, biasanya 
kita ditawari paket tertentu, kemudian 
ditawarkan tambahan-tambahan menu 
(bahkan ditawari CD Music yang tidak 
kita perlukan). Seperti tersihir oleh 
kelihaian pelayan menawarkan menu, 
kita setuju dan membayar harga jauh 
lebih mahal untuk sesuatu yang tidak 
kita perlukan.

***
Suatu ketika kita menerima tamu, 

teman yang sudah lama tidak berjumpa. 
Untuk menghormati teman, kita menjamu 
makan siang di sebuah restoran Padang. 
Setelah duduk, semua jenis masakan 
dihidangkan di atas meja makan. Di akhir 
jamuan makan, pelayan menghitung 
harga menu-menu yang kita santap. 
Secepat kilat harga itu ditotal... set...
set...set... kita telah disodori total harga 
yang harus kita bayar. Demi gengsi di 
depan kawan, tanpa memperhatikan 
sudah betul atau salah total harga yang 
disodorkan pelayan, kita bayar harga 
tersebut di kasir.

***
Agenda rutin setap awal bulan 

adalah belanja bulanan di supermarket. 
Dari kebutuhan dapur, kebutuhan 
anak-anak, kebutuhan rumah tangga 
hingga kebutuhan paling pribadi harus 
dibeli. Karena tidak membuat list 
perencanaan belanja, di supermarket 
kita belanja dengan ‘kalap’. Barang-
barang yang tidak begitu perlu, juga 
dibeli. Karena banyak barang ikut 
dibeli, harga yang harus dibayar di 

kasir pun menjadi lebih mahal dari 
yang diperkirakan.

***
Perilaku konsumsi seperti tiga 

contoh diatas sering kita jumpai. 
Bahkan tanpa sadar, barangkali kita 
pun kerap berperilaku demikian. 
Tidak masalah bisa uang yang kita 
punya berlebihan. Tapi bila uang kita 
‘cekak’, tentu ini menjadi problem.

Dalam dunia marketing, dikenal 
tiga tipe perilaku konsumen. Pertama, 
snob. Orang seperti ini seringkali tidak 
tahu sebenarnya tentang produk yang 

(sesuai fungsi barang) dan harganya 
murah. Orang-orang seperti ini biasa 
menunggu sale supaya dapat harga 
terbaik. Terkadang, dengan iming-
iming diskon besar (padahal kualitas 
kurang bagus), baginya juga oke.

Ketiga, smart. Orang tipe ini 
seimbang dalam mempertimbangkan 
sebuah produk. Dia bisa menghargai 
manfaat emosional selain yang 
fungsional. Orang smart punya 
pengetahuan yang cukup dalam 
membandingkan antara harga yang 
dibayar dan nilai (value) yang dia 
dapatkan dari barang/jasa yang dibeli. 
Bagi konsumen tipe smart, harga 
mahal atau murah sifatnya relatif. 
Harga murah percuma kalau manfaat 
fungsional dan emosionalnya tidak 
memadai. Harga murah percuma 
kalau maintenance produk yang 
bersangkutan mahal. Harga murah 
percuma kalau harga satuan variabel 
pada waktu pemakaiannya mahal. 
Harga murah percuma juga kalau 
produk gampang rusak.

Maka, termasuk tipe konsumen 
yang manakah Anda ketika membeli 
p r o d u k - p r o d u k  b a r a n g / j a s a 
kebutuhan Anda? []

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah 
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dia beli. Dia tidak tahu spek, kualitas, 
atau benefit (manfaat) dari barang/
jasa yang dibeli. Orang seperti ini juga 
suka membeli barang dengan harga 
mahal agar kelihatan hebat. Aspek 
yang didapat lebih besar emosional 
daripada fungsional. Bagi dia, yang 
penting ‘bisa’ membayar berapa pun 
harga produk yang dibeli.

Kedua, dumb. Orang tipe ini 
berprinsip pokoknya beli barang 
yang murah. Bisa karena memang 
kurang mampu. Tapi juga ada yang 
memang pelit. Yang penting dia 
bisa beli produk yang fungsional 

Gatot M. Sutejo
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P R O F I L  A L U M N I

Drs. Festus Simbiak, MPd. - (Program Pascasarjana UM - 1990-1993)

Mutiara UM dari Indonesia Timur

Mutiara selalu diidentikkan 
dengan prestasi-prestasi 
dari Papua. Kesebelasan 

P e r s i p u r a  d i j u l u k i  ‘ m u t i a r a 
hitam’ karena prestasinya dalam 
persepakbolaan nasional. Maka tidak 
berlebihan apabila Festus Simbiak, 
alumni Program Pascasarjana UM  
dijuluki ‘mutiara UM dari Papua’. 
Festus Simbiak adalah putera Papua 
yang berkesempatan mengenyam 
pendidikan di Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Malang yang kini 
menjabat sebagai Rektor Universitas 
Cendrawasih Jayapura, sebuah 
perguruan tinggi negeri di ujung 
timur Indonesia.

Dunia pendidikan telah ‘mendarah 
daging’ pada diri Festus Simbiak. 
Setelah menamatkan pendidikan 
dasar dan menengahnya di bumi 
Papua, Festus Simbiak menimba ilmu 
di ujung barat Indonesia. Pada tahun 
1972 beliau kuliah di FKIP Universitas 
HKBP Nommensen Pematang Siantar 
Sumatera Utara. Beliau mengamalkan 
ilmu kependidikan di Sumatera 
Utara hingga ke Papua. Pengalaman 
mengajar beliau cukup lengkap. Mulai 
dari mengajar di SD & SMP Sentosa 
Tebing Tinggi, SD & SMP Kalam 
Kudus Pematang Siantar, SPG & PGA 
YPK Biak hingga menjadi pengajar di 
Universitas Cendrawasih. Pada tahun 
2011 Festus Simbiak diberi amanah 
untuk menjabat sebagai Rektor 
Universitas Cendrawasih Jayapura.

Orasi Ilmiah
Sebagai  sa lah satu a lumni 

Universitas Negeri Malang yang 
berprestasi, Festus Simbiak diminta 
untuk menyampaikan Orasi Ilmiah 
pada upacara Dies Natalis Universitas 
Negeri Malang yang berlangsung 
tanggal 18 Oktober 2012.

Pria yang beristri Herlina Siagian, 
S.PAK ini menyampaikan Orasi 

ilmiah mengambil tema Inovasi 
Pembelajaran untuk Membangun 
Generasi Emas Indonesia 2045. 
Alasan pemilihan judul tersebut yaitu 
untuk memperkenalkan kondisi nyata 
perkembangan Pendidikan di daerah 
3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan/
Terluar) untuk menambah khasanah 
pengetahuan civitas akademika UM 
dan mengajak civitas akademika UM 
untuk ikut berpikir dan merancang 
pola-pola pengembangan pendidikan 
d i  daerah  3T da lam rangka 
mencerdaskan bangsa Indonesia.

Festus Simbiak memaparkan 
tentang pembangunan pendidikan 
berbasis distrik yaitu Suatu rancangan 
revital isasi  dan pembangunan 
pendidikan di daerah 3T untuk 
penyelamatan generasi emas (kasus 
di Papua dan Papua Barat). 

Pokok-pokok pikiran yang 
beliau sampaikan meliputi; 
generasi emas  adalah generasi 
produktif menuju tahun emas 
NKRI tahun 2045: jumlah 
vs kualitas; Pencanangan 
generasi Emas pada tahun 
2012 dengan batas hitung 
2010 - 2035 sebagai periode 
u s i a  p r o d u k t i f ; 
Anak kelahiran 
1 9 9 0  m a s i h 
dikategorikan 
k e  d a l a m 
Generasi Emas 
karena masih 
p r o d u k t i f 
m e n u j u 

Alumni UM tersebar hingga ke ujung timur Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Mengemban amanah menjadi Rektor Universitas 
Cendrawasih Jayapura.

2045; Keadaan generasi emas di 
Papua dan Papua Barat 2012 (usia 
0 - 19 tahun). 

Pembangunan pendidikan berbasis 
distrik mencakup suatu model strategi 
pengembangan pendidikan sistem 
pendidikan nasional di Papua dan 
Papua Barat sesuai dengan situasi 
geografi, demografi, sosial ekonomi 
dan budaya. Berbagai kondisi nyata 
saat ini antara lain; mutu pendidikan 
rendah; angka absen tinggi; angka 
tinggal kelas tinggi; angka DO tinggi 
(2,90%); angka buta aksara tinggi; 
dan angka tidak melanjut tinggi. 
Di akhir pidatonya, Festus Simbiak 
menyampaikan harapan agar anak-
anak di tanah Papua diselamatkan 
sebagai Generasi Emas dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
“Kasumasa (terima kasih),” ucap 
Festus Simbiak disambut dengan 
tepuk tangan meriah hadirin. [Nida]


