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IKAUM Hiring & Recruitment
Ajang Berebut Lowongan Kerja

IKAUM Hiring adalah wadah yang disediakan oleh 
Pengurus Pusat IKAUM untuk menjembatani dunia usaha 
dalam mendapatkan tenaga kerja dari kampus UM.

Tak lama setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional 
dan Reuni IKA UM bulan Agustus 2015, pengurus pusat 
segera menyusun dan melaksanakan program kerjanya. 

Salah satu program kegiatan yang dilaksanakan adalah IKA UM 
Hiring & Recruitment. IKA UM Hiring & Recruitment digelar 
pada 16-17 September 2015. Kali ini PP IKA UM bekerja sama 
dengan PT. Best Agro International Jakarta dan PT. Victory 
International Futures. Perusahaan yang bergerak di bidang 
perkebunan dan jasa ini melakukan perekrutan di Aula Utama 
gedung A3 lantai 2 Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, 
tanggal 9 Maret 2015 PP IKA UM menggandeng BCA dan PT 
Telkomsel dalam melakukan perekrutan alumni UM.

Kegiatan IKA UM Hiring & Recruitment yang ketiga dalam 
tahun 2015 kembali dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2015. 
IKA UM menggandeng PT. Telkomsel dan PT Star Software 

Jakarta dalam kegiatan tersebut. Kedua perusahaan tersebut 
sekaligus melakukan perekrutan karyawan.

Alumni Jurusan Bahasa Jerman dan Bahasa Inggris 
mendominasi ruangan dalam acara IKA UM Hiring kali ini. Hal 
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Pengantar Redaksi

Segenap Redaksi
Buletin Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang 

mengucapkan

Selamat Hari Kartini
21 April 2016

“Majulah Wanita Indonesia”

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.

Buletin IKAUM edisi 9 kali ini adalah 
edisi pertama yang terbit di tahun 2016. 
Kami mohon maaf karena edisi kali ini 
cukup lama dinanti kehadirannya. Kami 
juga sedikit merubah tampilan layout 
edisi kali, terutama pada pilihan font.

Pada edisi ini kami mengangkat berita 
IKAUM Hiring & Recruitment sebagai berita 
utama. IKAUM Hiring adalah wadah yang 
disediakan oleh pengurus pusat IKAUM 
sebagai ‘jembatan’ antara dunia usaha 
dan kampus UM untuk mendapatkan 
tenaga kerja yang potensial. 

Sementara itu, kegiatan reuni 
dan silaturahim di antara komunitas-
komunitas alumni UM juga terus 
berlangsung. Hal ini cukup berarti untuk 
meningkatkan sinergi dan spirit para 
alumni. Alumni jurusan Bahasa Inggris 
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di Jakarta reuni sambil belajar pertanian 
hidroponik di Cibinong, Oktober tahun 2015. 
Sementara itu, pada awal tahun 2016 telah 
terbentuk PW IKA UM NTB di kota Mataram. 

Dari kampus UM kami turunkan berita 
tentang pelaksanaan Car Free Day setiap 
hari Jumat, semarak peringatan 50 Tahun 
Fakultas Teknik, serta peran UM dalam 
membangun pendidkan di Papua.

Profil alumni yang kita tampilkan kali 
ini adalah sosok muda yang penuh energi, 
yaitu; Tulus Efiyanto, pengusaha bengkel 
knalpot dan Zulfikar Sa’ban, dosen dan 
perupa muda. 

Tak lupa kami sampaikan juga berita 
duka cita atas meninggalnya sosok alumni, 
yaitu almarhum pak Yusufhadi Miarso, Pak 
Hendyat Soetopo dan Pak Imam Muhajir.

Semoga Buletin IKAUM ini dapat menjadi 
ajang silaturahim kita sesama warga alumni 
UM. Kami tunggu kabar-kabar dari Anda.

Salam.
Redaksi Buletin IKAUM

B E R I T A  U T A M A

ini disebabkan karena PT. Star Software Jakarta 
hanya membuka lowongan khusus dua jurusan 
tersebut.

Menurut Pak Bambang Banu Siswoyo (Ketua 
Umum PP IKA UM) kegiatan ini bertujuan untuk 
membekali para alumni UM agar memiliki 
hardskill dan softskill yang berkualitas, kompeten, 
komitmen, sikap, dan etos kerja yang baik. Selain 
itu juga dimaksudkan agar alumni UM mampu 
berdaya saing secara kompetitif di dunia kerja 
secara terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan 
IKA UM Hiring & Recruitment ini bekerja sama 
dengan Student Advisory Center UM (SAC UM).  

Keempat kalinya dalam tahun 2015, IKA 
UM Hiring & Recruitment dilaksanakan tanggal 
7 Desember 2015. PP IKA UM menggandeng  
PT. Bank BTPN Syariah dan PT. KapanLagi 
Network. Sejumlah 312 peserta berebut posisi 
di dua perusahaan tersebut. Secara khusus 
Jurusan Teknik Informatika menjadi incaran PT. 
KapanLagi Network. [Nida]
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UM Perlu Meningkatkan Update 
Lowongan Kerja Bagi Alumninya

Seperti biasanya, pagi itu terminal 
bus Arjosari Malang sibuk dengan 
orang yang lalu lalang. Mereka 

memulai hari di terminal bus itu 
dengan berbagai keperluan. Ada yang 
akan bepergian untuk kepentingan 
silaturahmi ke rumah saudaranya di luar 
kota. Ada juga yang bepergian karena 
rutinitas menuju tempat kerjanya.

Bus Restu yang menuju Surabaya 
bergerak perlahan meninggalkan 
terminal itu. Suasana bus tampak 
lengang. Tak banyak penumpang 
yang naik dari terminal Arjosari itu. 
Penumpang mulai tampak memenuhi 
bus ketika tiba di simpul-simpul 
keberangkatan penumpang seperti di 
Karanglo, Singosari, Lawang, Purwosari, 
dan seterusnya.

Seorang laki-laki muda tampak 
duduk tenang. Dia memulai harinya 
menuju tempat kerjanya. Sambil 
mengisi waktu di tengah perjalanan 
saya mencoba mengajak ngobrol 
dengannya. 

“Apa kabar, pas. Mau ke Surabaya 
ya?”, saya menegur seramah mungkin.

“Alhamdulillah baik, pak. Mau 
ke Pandaan. Bapak sendiri hendak 
kemana?”, balasnya juga dengan ramah.

“Oya, sama. Saya juga mau ke 
Pandaan. Saya baru tiba dari Jakarta 
tadi pagi di stasiun Malang. Terus ke 

Pandaan ke rumah saudara 
saya”, jawab saya.

“Saya kerja di PT Sampoerna, 
pak. Tiap hari saya naik bis ini 
ke tempat kerja”,  lelaki muda 
itu berkisah.

“Dulu kuliahnya di mana?” , 
tanya saya.

“ S a y a  d a r i  U M ,  p a k . 
Universitas Negeri Malang”, 
jawabnya.

“Oiya, sama dengan saya. Saya 
kuliah disana waktu kampusnya masih 
bernama IKIP Malang”, kata saya.

Saya mulai senang dan antusias 
mendapat teman ngobrol sesama alumni 
UM/IKIP Malang. Lelaki muda di samping 
saya itu saya ketahui bernama Jajang 
Candra Lesmana. Alumni jurusan Teknik 
Elektro angkatan 2008 ini mulai bekerja 
di PT Sampoerna yang berlokasi  di 
Sukorejo Pandaan sejak awal tahun 2015.

Jajang berasal dari Ciamis, Jawa 
Barat. Tidak banyak mahasiswa UM yang 
berasal dari bumi Parahyangan.  Suasana 
tinggal di Malang sangat dinikmati oleh 
Jajang. Setelah menyelesaikan program 
D3 Teknik Elektro, Jajang mengikuti 
Program Pendampingan SMK selama 
6 bulan di Provinsi Gorontalo. Setelah 
selesai Program Pendampingan SMK, 
Jajang melanjutkan program S1 yang 
diselesaikan tahun 2014.

Disinggung tentang hubungan 
kampus dalam memfasilitasi alumni 
dalam penyaluran ke dunia kerja, Jajang 
merasa saat ini sudah ada kemajuan. 
Terbukti dengan seringnya digelar 
Job Fair atau Job Market di kampus 
Universitas Negeri Malang. “Jaman 
saya lulus kuliah dulu, tidak sesering 
sekarang. Tempat kerja saya sekarang 
saya dapatkan dari Job Placement 
Center (JPC) di Universitas Brawijaya,” 
kata Jajang.

Selain menggelar Job Fair, Jajang 
juga berharap pihak kampus UM selalu 
mengupdate info-info lowongan kerja  
dan kerja sama dengan dunia industri. 
Informasi-informasi itu agar dapat 
mudah diakses oleh para alumni, 
terutama yang baru selesai wisuda.

Jajang juga terkesan dengan 
adanya orasi alumni ketika diwisuda. 
Dirinya merasa tertantang dengan 
orasi alumni itu, bahwa suatu saat dia 
pun akan bisa sukses seperti alumni 
yang berorasi waktu dirinya wisuda. 
“Waktu saya wisuda, yang orasi adalah 
Agus Rahman, Master Chef Indonesia”, 
katanya dengan bangga.

Tanpa terasa perjalanan saya 
dan Jajang sudah hampir sampai 
Pandaan. Kami pun berpisah sambil 
membawa harapan-harapan semoga 
ikatan alumni UM semakin sinergis, 
antara sesama alumni maupun dengan 
kampus UM. Semoga obrolan kecil 
di atas bis tadi juga turut membawa 
manfaat bagi perkembangan ikatan 
alumni UM. [Gatot]

Universitas Negeri Malang harus rajin meng-update info 
lowongan kerja dari pihak industri. Informasi itu agar mudah 
diakses oleh alumni yang sedang mencari lowongan kerja.
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Hydroponics.
 Hidroponik sendiri adalah adalah 

cara bertani tanpa tanah. Media yang 
digunakan ada beberapa macam 
seperti perlite, vermiculite, sponge, 
rockwool, sabut kelapa dan pasir. 
Media dengan kondisi pH yang netral 
ditambahkan nutrisi sehat  dengan 
ukuran tepat yang diberikan langsung 
kepada akar dalam bentuk larutan. 
Melalui cara ini tanaman tidak butuh 
energi besar untuk menyerap unsur 
hara, dibanding tanaman yang tumbuh 
di tanah. Energi lebih banyak untuk 
pertumbuhan tanaman sayur atau 
buah sehingga menjadi lebih cepat.
Hidroponik menggunakan air yang 
lebih efisien, jadi cocok diterapkan 
pada daerah yang memiliki pasokan 
air yang terbatas.

Agrogemilang Hydroponics dikelola 
oleh Ibu Rum Hera Ria (alumni jurusan 
Bahasa Inggris, 1978) bersama suaminya 
Pak Tatag Hadi. Berbagai jenis sayur dan 
buah dibudidayakan di perkebunan ini, 
diantaranya adalah letuce, tomat ceri, 
tomat buah, cabe, sawi, dll. Produk sayur 
dan buah dari Agrogemilang ini telah 
memasok kebutuhan sayur dan buah 
di supermarket-supermarket di Jakarta. 
Agrogemilang juga mengembangkan 
budi daya hidroponik di daerah-daerah 
lain diantaranya adalah Tangerang, 
Cianjur, Malang, Pasuruan dan Sidoarjo. 

IKABIMA Jakarta Belajar 
Bertanam Sayuran Hidroponik

Alumni jurusan Bahasa Inggris IKIP Malang/UM di Jakarta dan 
sekitarnya menggelar reuni pada tanggal 24 Oktober 2015. Reuni kali 
ini cukup bermakna, karena mereka reuni sambil belajar budidaya 
sayur hidroponik.

Se k i t a r  1 0 0  a l u m n i  j u r u s a n 
Bahasa Inggris IKIP Malang/
UM berdatangan ke kebun 

Agrogemilang Hydrophonics yang 
terletak di Desa Nanggewer, Cibinong 
- Bogor. Mereka tergabung dalam 
IKABIMA (Ikatan Alumni Jurusan Bahasa 
Inggris IKIP Malang/UM) di Jakarta 
dan sekitarnya. Sejak pagi mereka 
berkumpul di meeting point Cilandak 

Town Square Jakarta Selatan, dan 
menuju lokasi menumpang bus charter 
yang telah disediakan. Sebagian 
yang lain menuju lokasi dengan 
menggunakan kendaraan pribadi.

Selain melaksanakan reuni, mereka 
juga antusias untuk belajar tentang 
pembudidayaan tanaman sayur dan 
buah dengan metode hidroponik yang 
dikembangkan oleh Agrogemilang 
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Pak Tatag dan Bu Ria dengan telaten 
menjelaskan teknik bertanam sayuran 
secara hidroponik, termasuk mengajari 
tips menanam sayur hidroponik di 
rumah yang pada umumnya memiliki 
lahan terbatas. Acara juga diisi dengan 
presentasi bisnis agro industri oleh Pak 
Tatag Hadi dan Pak Syamsul Arifin.

Acara diakhiri dengan belanja sayur 
dan buah serta olahan salad hasil 
produksi perkebunan Agrogemilang 
Hydroponics. [Gatot]
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Hikmat dan akrab terasa di dalam 
Aula lantai 3 Gedung A FKIP 
Universitas Mataram (Unram) 

pada tanggal 16 Januari 2016. Ketua 
Umum PP IKA UM, Prof. Dr. Bambang 
Banu Siswoyo, M.M. mengukuhkan 
Pengurus Wilayah Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang Nusa 
Tenggara Barat (PW IKA UM NTB). 
Pengukuhan ini disaksikan oleh Rektor 
UM, Prof. Dr. A.H. Rofi’uddin, M.Pd dan 
sekretaris I PP IKA UM, Dra. Fatmawati.

Formasi susunan pengurus PW 
IKAUM Nusa Tenggara Barat adalah; 
Dr. H. Wildan, M.Pd (Ketua), Dr. Jujuk 
Ferdianto, M.Pd. (Wakil Ketua), Dr. 
Sukardi, M.Pd (Sekretaris), Dr. Muh. 
Fahrurrozi, M.M. (Wakil Sekretaris), 
Saeful Musaddat, M.Pd (Bendahara), 
dan Dr. Sri Wahyuni, M.Pd ( Wakil 
bendahara).

Pe n g u r u s - p e n g u r u s  b i d a n g 
diantaranya adalah; Dr. Muntari, 
M.Si (Ketua Bidang Organisasi dan 
Keanggotaan), Dr. MA. Muazzar Habibi, 
M.Psi (Ketua Bidang Usaha dan Dana), 
dan Dr. Edy Herianto, M.Ed. (Ketua 
Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Manusia). 

Untuk masing-masing daerah juga 
terdapat Koordinator Wilayah. Susunan 
kordinator wilayah adalah; Jupri, M.Pd. 
(Kota Mataram), Siti Wardiah,M.Pd. 
(Kab. Lombok Barat), Dr. Sukri, M.Pd. 
(Kab. Lombok Tengah), Huzain Jailani, 
M.Pd. (Kab. Lombok Timur), Saipul 
Amri, M.Pd. (Kab. Lombok Utara), 

Arbi Batulante, M.Pd. 
(Kab. Sumbawa Barat), 
Irma Suryani, M.Pd. 
(Kab. Sumbawa), M. 
Rizaluddin, M.Pd. (Kab. 
Dompu), Dr. Amran, 
M.Pd. (Kota Bima) dan 
Ida Mawaddah, M.Pd. 
(Kab. Bima). 

S e b e l u m  a c a r a 
p e n g u k u h a n 
P W  I K A U M  N T B , 
dilangsungkan acara 
Pe n a n d a t a n g a n a n 

kerja sama bidang pengembangan 
Tri Dharma Pegururan Tinggi  antara 
Universitas Mataram dan Universitas 
Negeri Malang oleh masing-masing 
rektor perguruan tinggi tersebut.

Usai pengukuhan, acara dilanjutkan 
dengan kuliah umum oleh Rektor 
UM, Prof. Dr. A.H. Rofi’uddin, M.Pd. 
Kuliah umum dengan tema “Penguatan 
L P T K  M e n g h a d a p i  M a s y a r a k a t 

Dosen FKIP Unram 42% Alumni UM
PENGUKUHAN IKA UM WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Ekonomi Asean (MEA)”. Pada sesi 
ini, Pak Rofi’uddin menyampaikan 
m a t e r i  y a n g  b e r h u b u n g a n 
dengan karier, diantaranya skema 
pengembangan karier dosen dan 
peningkatan profesionalitas pendidik 
secara berkelanjutan. Selain itu 
disampaikan juga tantangan LPTK 
dalam menyiapkan generasi Indonesia 
hebat.  Permasalahan LPTK, t ips 
elemen-elemen utama LPTK menuju 
standarisasi dan strategi penataan LPTK 
juga dikemas dalam materi ini. [Nida]

Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang Nusa Tenggara Barat (PW IKA 
UM NTB) dikukuhkan pada tanggal 16 Januari 2016. Bertempat di FKIP 
Universitas Mataram, acara pengukuhan ini juga disaksikan oleh Rektor 
Universitas Negeri Malang.
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PAMERAN SENI RUPA

Keluar ke Cara Manual
Perkembangan teknologi digital turut mempengaruhi perkembangan 
seni rupa di Indonesia. Penggarapan gagasan-gagasan melalui karya 
rupa juga tak lepas dari sentuhan teknologi. Beberapa perupa ‘keluar’ 
dari penggunaan teknologi ke cara-cara manual.

Se j u m l a h  p e r u p a  m e n c o b a 
m e r e s p o n  s i t u a s i  a r u s 
penggunaan teknologi digital. 

Mereka mengangkat gagasan dan 
berani keluar sementara dari digitalisasi 
karya dan kembali bermain-main pada 
teknik drawing.

Sepuluh perupa yang mengangkat  
teknik manual dalam berkarya seni 
rupa menggelar pameran dengan 
tema I’M OUT: Drawing Exhibition di 
Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki, 
Cikini - Jakarta Pusat tanggal 12-17 
Januari 2016.

Sepuluh orang perupa yang memiliki 
latar belakang pendidikan pada bidang 
seni rupa di berbagai kota di Indonesia 
ini mencoba menggali kembali teknik 
dasar dan mengembangk annya 
menjadi sebuah keharusan dalam 
proses kreatifitas di masa datang.

S a l a h  s e o r a n g  y a n g  t u r u t 
berpartisipasi dalam pameran ini 
diantaranya adalah Zulfikar Sa’ban. 
Pria yang akrab disapa Afik ini adalah 
alumni Pendidikan Seni Rupa UM 
angkatan 2000. Setelah menyelesaikan 
program sarjana di UM, program 
Magister Desain Produk diselesaikan di 
Universitas Trisakti Jakarta tahun 2013. 
Selain berkarya seni rupa, Afik saat ini 
juga mengajar  di Program Studi Desain 
Produk di Universitas Mercu Buana 
Jakarta.

Pergumulannya dalam 
dunia seni rupa nasional 
bisa dibilang cukup intens. 
Afik kerap berpartisipasi 
pada beberapa kegiatan 
p a m e r a n  d i  M a l a n g , 
Surabaya dan Jakarta. Pada 
pameran yang bertajuk I’M 
OUT ini, Afik  menampilkan 
k a r y a  d e n g a n  t e m a  
creatures. Kata tersebut 
dimaknai Afik sebagai 
dasar dari pengenalan 
makhluk Tuhan dengan 
berbagai rupa dan karakter. 
Dalam berbagai refernsi 

kata tersebut merujuk kepada makhluk 
hidup dengan wujud beragam dan 
mampu beradaptasi 
dengan sempurna 
kepada lingkungan 
merek a.  Dengan 
b e r b a g a i  f i g u r, 
m a n u s i a  d a n 
berbagai makhluk 
l a i n n y a  s e a k a n 
menyatu namun 
t e t a p  t e r p i s a h 
secara visual dengan 
m e m p e r h a t i k a n 
p e r t i m b a n g a n 
artistik. 

Tak lama setelah pameran I’M OUT 
di Galeri Cipta III TIM, Afik kembali 
menggelar karya-karyanya dalam 
pameran yang ber tajuk TIME & 
MEMORY di Kafein Barresca, Gedung 
Madalle Graha, Jakarta Selatan pada 
tanggal  29 Januari - 29 Februari 2016.

Pameran yang bertema TIME & 
MEMORY ini mengingatkan kepada kita 
yang tidak lepas dari proses mengingat 
masa lalu. Pameran ini menghadirkan 
ingatan senagai refleksi atas kejadian 
selama rentang perjalanan waktu dan 
apa bentuk yang terjadi sebagai akibat 
perjalanan itu.

Afik bersama 15 perupa lainnya 
mengemas berbagai kenangan dalam 
karya visual yang indah dan unik. Lebih 
dari 25 karya seni ditampilkan untuk 
menarik kembali memori dan ingatan 
pada sisi kemanusiaan. [Gatot]
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CAR FREE DAY

Cara UM Cintai Bumi
Sejalan dengan visi “Kampus Dalam Taman” Car Free Day merupakan 
bagian dari upaya hemat energi, menjaga kampus aman, nyaman, tenang 
dan tidak bising.

Demikian disampaikan Rektor 
UM, Prof. Dr. Ah. Rofi’uddin, 
M.Pd. menanggapi program Car 

Free Day di lingkungan kampus UM. 
Program CFD yang dimulai sejak 15 
Mei 2015 ini sekaligus diharapkan bisa 
menjaga kelestarian alam, menjaga 
keindahan dan kerindangan kampus, 
dan suasana nyaman kampus tanpa 
bising kendaraan.

Uji Coba CFD
CFD setiap Jumat ini merupakan 

masa uji coba. Evaluasi dilakukan 
dalam waktu setahun ke depan. Jika 
warga UM menghendaki setiap hari, 
maka fasilitas-fasilitas pendukung 
pemberlakuan CFD harus sudah 
terpenuhi. Karena CFD merupakan 
program baru, banyak masalah ditemui 
di lapangan. Warga kampus yang biasa 
memakai kendaraan bermotor tentu 
harus menyesuaikan diri. 

Beberapa fasilitas untuk mendukung 
program CFD diantaranya adalah 
sepeda. Sepeda diperlukan untuk 
perpindahan antarunit. Selasar-selasar 
antargedung juga perlu disiapkan 
untuk mengantisipasi cuaca panas 
atau hujan. Ring road UM belum semua 
jadi. Rencananya, setelah ring road 

jadi, orang yang hendak masuk UM 
harus parkir di pinggiran kampus. 
Ketika semua sudah siap, CFD akan 
diberlakukan setiap hari.

Pak Rofi’uddin berharap UM menjadi 
kampus yang sejuk dan warganya sehat 
karena ada gerak fisik. “Kenyamanan, 
kesejukan, keindahan, dan kesehatan 
yang kita inginkan untuk bisa terwujud 
melalui program-program itu,” ungkap 
Pak Rektor.

Sejarah CFD di Kampus UM
CFD pertama kali digagas oleh 

Wisnu Saputra (Ketua MPA Jonggring 
Salaka tahun 2013, jurusan PGSD 
angkatan 2009). CFD diujicobakan di 
kampus pada tanggal 22 April 2013 
sekaligus memperingati hari bumi. 
Pada tahun 2014 gagasan itu didukung 
oleh Rektor UM waktu itu, Pak Suparno. 
Gagasan “kampus dalam taman” sejalan 
dengan CFD, meskipun hanya satu hari.

Sosial isasi  dilakukan dengan 
meminta pihak rektorat membuat 
pengumuman resmi berkaitan dengan 
pelaksanaan Car Free Day di kampus 
UM. Hal ini dilakukan mengingat 
banyak mahasiswa, dosen, dan staff 
yang menggunakan mobil dan sepeda 
motor ke kampus.

Waktu itu MPA Jonggring Salaka 
juga menyewa becak untuk melayani 
c iv i tas  k ampus terutama yang 
lanjut usia atau yang sakit. Becak ini 
disediakan di beberapa titik masuk UM 
seperti gerbang Jalan Surabaya, Jalan 
Gombong, Jalan Ambarawa, dan Jalan 
Semarang. 

Untuk para pedagang di kantin-
kantin kampus juga disediakan gerobak 
khusus untuk mengangkut makanan 
dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari kesalahpahaman 
pedagang kantin dan warga kampus. 
Bagaimanapun mereka keberadaan 
mereka di  dalam kampus tetap 
dibutuhkan.

Fasilitas Program CFD
Selain trotoar, harus tersedia juga 

sepeda di dalam kampus. Pengadaan 
sepeda ini bisa bertahap dan harus 
mempunyai branding kampus agar 
tidak bisa dibawa ke luar kampus. 
Lebih dari itu untuk menghindari aksi 
pencurian. 

Lahan parkir di UM sudah mulai 
dibenahi. Lahan parkir berada di sentral 
dekat gerbang masuk. Selain lahan 
parkir, kanopi untuk pejalan kaki juga 
harus ada. Selain untuk pejalan kaki 
agar tidak kepanasan dan kehujanan 
selama berjalan kaki, kanopi untuk 
sepeda motor juga harus direncanakan.

B e b e ra p a  k a l a n g a n  k a m p u s 
mendukung penuh program CFD 
di  k ampus UM. Pada umumnya 
mereka berpendapat bahwa program 
CFD ini bagus untuk kenyamanan 
kampus, kesegaran udara dan kondisi 
belajar yang tenang. Selain itu untuk 
kebugaran tubuh karena harus berjalan 
kaki atau bersepeda.

Pelaksanaan program CFD tentu 
tidak lepas dari masalah. Security 
kampus UM juga harus meningkatkan 
k e w a s p a d a a n  te r h a d a p  k e l u a r 
masuknya kendaraan bermotor di 
kampus. Beberapa kalangan juga 
mengeluhkan tempat parkir mobilnya 
yang jauh dari gedung tempatnya 
belajar mengajar. Tapi secara umum 
program CFD ini sangat baik dan 
menunjang visi kampus UM sebagai 
“Kampus Dalam Taman”. [Komunikasi]
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JOB MARKET FAIR II

Berkarya untuk Bangsa

Persaingan dalam pencarian kerja tidak terelakkan. Job Fair juga 
diselenggarakan oleh berbagai instansi untuk memberi ruang bagi 
para pencari kerja.

Un i ve r s i t a s  N e g e r i  M a l a n g 
bekerja sama dengan Dinas 
K e t e n a g a k e r j a a n  d a n 

Transmigrasi (Disnakertrans) Kota 
Malang menyelenggarakan acara Job 
Market Fair II. Acara ini berlangsung di 
Graha Cakrawala pada tanggal 22-23 
September 2015.

Job Market Fair II  merupakan 
agenda tahunan UM yang dilaksanakan 
sebanyak tiga kali dalam satu periode 
sesuai dengan jumlah wisuda yang ada 
di UM. Penyelenggaraan Job Market 
Fair II mengusung tema ‘Berkarya 
untuk Bangsa’. Acara ini terbuka 
untuk umum dan bertujuan untuk 
mendekatkan alumni UM dan para 
pelamar kerja umumnya dengan dunia 
usaha dan industri. Dimeriahkan oleh 
49 perusahaan yang terdiri dari finance, 
perbankan, dan marketing. Acara yang 
cukup diminati khalayak ini terlihat dari 
antusiasme para pelamar kerja dari 
padatnya aktivitas di Graha Cakrawala 
pada hari tersebut.

Job Market Fair II dihadiri dan 
dibuka oleh walikota Malang Abah 

Anton dan Rektor Universitas Negeri 
Malang Prof.  Dr.  Ah. Rofi ’uddin, 
M.Pd bersama segenap jajarannya.  
Walikota Malang dalam sambutannya 
menegaskan bahwa pemerintah 
mencoba membuat kebijakan yang 
mempermudah pelamar kerja dan 
menghimbau kepada perusahaan 
untuk meminimalisasi PHK.

S e m e n t a r a  i t u  R e k t o r  U M 
menyampaikan, negara tidak boleh 
menyimpan ilmu untuk diri sendiri, 
tetapi harus bisa diaplikasikan ke dunia 
usaha dan itu merupakan tugas pokok 
bagi seluruh perguruan tinggi. “Dengan 
adanya kegiatan seperti ini juga untuk 
kepentingan internal kampus dalam 
jangka waktu lima sampai sepuluh 
tahun ke depan SDM seperti apa yang 
harus disiapkan,” tegasnya. [Komunikasi] 
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UM Membangun Pendidikan 
di Papua

Pendidikan di Indonesia belum merata. UM memiliki peran penting untuk 
memajukannya. UM bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya 
Papua dengan mendidik tenaga pendidik yang berasal dari Papua.

Bentuk kerja sama Universitas Negeri 
Malang dengan pemerintah 
daerah di Indonesia Timur yaitu 

dengan Pemerintah Kabupaten Teluk 
Bintuni, Papua Barat dan Lembaga 
Pengembangan Masyarakat Amungme 
& Kamoro (LPMAK).

“Universitas Negeri Malang berperan 
sangat penting untuk membangun 
pendidikan daerah sana. Universitas 
Negeri Malang perlu menjangkau 
daerah yang belum di jangk au 
pemerintah,” demikian disampaikan Dr. 
I Wayan Dasna, M. Si., M.Ed., Wakil Rektor 
IV Universitas Negeri Malang.

Mahasiswa yang berasal dari 
Papua tidak diberi perlakuan khusus. 
Pemerintah daerah yang mengirim juga 
mengharap agar mereka berinteraksi 
dengan mahasiswa  yang berasal dari 
daerah lain, khususnya Jawa sehingga 
bisa saling belajar. Ketika mereka 

pulang diharapkan bisa membawa 
perubahan untuk daerahnya.

Pe r u b a h a n  y a n g  d i m a k s u d 
adalah mengajar dengan disiplin, 
membentuk masyarakat yang lebih 
baik. Pemerintah daerah juga berharap 
ada pendampingan dan remedial 
seperti yang sudah tertera di dalam 
kontrak kerja sama.

Kesan Mahasiswa Program Kerja 
Sama

Bagi mahasiswa program  kerja 
sama, proses kuliah di Universitas 
Negeri Malang memang membutuhkan 
adaptasi. Nelson Tenbak. mahasiswa 
kerja sama LPMAK  awalnya kesulitan 
untuk bersosialisasi. Teman-temannya 
kerap menggunakan bahasa daerah. 
Setelah itu, hal itu tidak menjadi 
hambatan bagi Nelson untuk tetap 
berkomunikasi. 

M a h a s i s w a  y a n g  m a s u k 
pada Januari 2014 merasa telah 
mendapatkan materi pembelajaran 
yang lebih baik. Sebelumnya Nelson 
merupakan mahasiswa Universitas 
Negeri Manado semester dua. Nelson 
juga antusias untuk mengikuti Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang 
ada di Universitas Negeri Malang. 
Bersama teman-temannya dari Papua, 
ia membentuk Himpunan Mahasiswa 
Papua pada 12 Agustus 2015, sekaligus 
mengetuai organisasi itu.

Selama kuliah di Universitas Negeri 
Malang, banyak pengalaman yang 
didapatkan para mahasiswa program 
kerja sama ini. Mereka berinteraksi 
dengan mahasiswa dari budaya yang 
berbeda. Untuk bisa kuliah di Malang 
bagi mereka memang tidak mudah. 
Mereka harus menjalani seleksi yang 
yang ketat. Karena itu mereka tidak 
akan menyia-nyiakan kesempatan ini. 
Mereka bertekad ingin membangun 
Papua ketika ia kembali dengan 
mengajarkan apa yang ia dapatkan 
sekarang, membagi semangat kepada 
anak-anak.

Harapan-harapan
Mahasiswa program kerja sama di 

Universitas Negeri Malang rata-rata 
masih cenderung pendiam. Mereka 
kurang bersosialisasi dengan teman-
temannya. Hal ini dimaklumi karena 
pada umumnya mereka masih adaptasi. 
Terkadang mereka juga cenderung tak 
paham aturan dan lupa waktu. Karena 
itu diharapkan agar para mahasiswa 
program kerja sama asal Papua ini lebih 
terbuka pada hal baru. Karena mereka 
yang akan membawa perubahan sikap 
dan menjadi pendidik ketika kembali ke 
daerahnya masing-masing. Memang 
butuh waktu dan kemauan untuk 
berusaha.

Tidak lupa mereka juga diharapkan  
untuk raj in mengikuti  program 
pelatihan dan seminar yang diadakan 
o l e h  Le m b a g a  Pe n g e m b a n g a n 
Pendidikan Pembelajaran (LP3) UM.  
[Komunikasi]

jm
c.

co
.id



11Edisi 9  2016

B E R I T A  K A M P U S

Kemilau Emas Fakultas Teknik UM
Fakultas Teknik UM merayakan hari jadinya yang ke-50. Fakultas Teknik 
UM memiliki empat jurusan yaitu: teknik mesin, teknik sipil, teknik 
elektro, dan teknik industri.

Awal September 2015 Fakultas 
Teknik UM menginjak usia 50 
tahun. Pada peringatan kali ini 

mengambil tema “Gemilang Emas 50 
Tahun Menuju Reputasi International”. 
Serangkaian acara dilangsungkan dari 
tanggal 29 September - 04 Oktober 
2015. Opening ceremony dilangsungkan 
tanggal 1 September 2015 di Aula FT UM.

“Acara  diadak an pada ak hir 
September dan awal Oktober karena 
proses persiapan serta penganggaran, 
juga untuk menyesuaikan kegiatan 
kemahasiswaan maupun seminar 
yang bertepatan dengan event rutin 
pada setiap tahunnya yang jatuh pada 
bulan tersebut,” papar ketua pelaksana 
peringatan, Dr. Sukarni, S.T., M.T.

Berbeda dengan tahun sebelumnya. 
Perayaan ulang tahun emas kali ini 
dikemas dengan menarik. Inagurasi 
digelar pada tanggal 03 Oktober 
2015 dengan acara Freshtacular Night. 
Sedangkan puncak acara yang juga 
menjadi penutup seluruh rangkaian 
kegiatan yang digelar keesokan harinya. 

Inti acara peringatan 50 Tahun 
Fakultas Teknik UM ada lima yakni; 
seminar internasional maupun nasional, 
kompetisi oleh masing-masing HMJ, 
baksos, bazar peduli, gelar produk 
inovatif, serta puncak acara gemilang 
emas FT UM.

Seminar Nasional Teknik Sipil dan 
International Conference on Electrical 
Engineering, Informatics, and Its 

Education 2015 (CEIE) digelar pada 
(30/09) di Sasana Budaya dan pada 
(03/10) di Graha Cakrawala dengan 
keynote speaker antara lain Prof. 
Dr. Ir. Anita Firmanti, M.T. (Kepala 
Pengembang SDM, Kementerian PU), 
Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S,. Ph.D (Guru 
Besar Fakultas Teknik dan perencanaan 
ITS),  dan Prof.  Hajime Miyauchi 
(Associate Professor Graduate School 
of Science and Technology).Seminar 
mengangkat tema green yang relevan 
dengan FT sebagai fakultas rekayasa 
yang peduli pada isu global warming 
dengan permasalahan energi. 

FT UM mengadakan kompetisi 
sebagai pengukur kemampuan serta 
kreatifitas bagi mahasiswa dan siswa 

SMK se-Indonesia. Kompetisi yang 
diadakan meliputi Auto CAD Speed and 
Accuracy Competition pada tanggal 
2-3 Oktober 2015 dan National Fibrous 
Concrete Competition dengan tema 
pemanfaatan serat alami untuk 
meningkatkan sifat mekanik beton 
untuk semua mahasiswa teknik sipil 
se-Indonesia.

Kegiatan baksos dan bazar peduli 
diselenggarakan di Lapangan Parkir 
Graha Cakrawala pada tanggal 4 
Oktober 2015, di antaranya bazar 
kuliner. Tak hanya bazar garage, service 
gratis untuk masyarakat umum juga 
ada konsultasi teknis, dan kontrol 
kesehatan. Gelar produk inovatif yg 
dihasilkan oleh civitas akademik FT UM 
dan Fakultas Teknik dari universitas/
politeknik se-Malang raya dilaksanakan 
selama acara peringatan 50 Tahun FT 
UM di Graha Cakrawala.

Perjalanan 50 tahun merupakan 
sejarah yang cukup panjang. Acara 
ini sebagai bentuk syukur kepada 
Tuhan berkaitan dengan perjalanan 
FT. Perjalanan FT UM dengan berbagai 
dinamika telah lama dilalui untuk 
mengukuhkan cita-cita FT menjadi 
fakultas yang unggul dan menjadi rujukan 
di tingkat nasional, serta  ingin melangkah 
lebih jauh di tingkat internasional. Salah 
satu targetnya yaitu minimal 50 judul 
masuk jurnal international. Teknik Industri 
telah melanglang buana dengan konsep 
acara Malang Flower Carnival. Kiprahnya 
telah banyak di luar negeri diantaranya; 
Afrika Selatan, Rusia, dan Papua Nugini. 
[Komunikasi]
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Masih dalam rangkaian acara Peringatan 50 Tahun 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Jurusan 
Teknik Elektro menggelar acara yang menarik yaitu 

Kuliah Tamu Alumni. Acara ini digelar di Aula Gedung A3 UM 
pada tanggal 2 Oktober 2015.

Acara Kuliah Tamu Alumni ini menghadirkan dua orang 
alumni, yaitu Gilang Riswanda Estian G. (Teknik Informatika 
angkatan 2010) dan M. Khusen Yusuf (Teknik Elektro angkatan 
1998). Gilang Riswanda saat ini tengah menekuni industri game 
dan animasi. Sedangkan Khusen Yusuf saat ini menjadi staf 
khusus di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Acara ini diharapkan memberikan motivasi bagi 
mahasiswa-mahasiswa fakutas teknik UM untuk terus 
meningkatkan kapasitas dirinya dalam menghadapi 
persaingan setelah mereka lulus kuliah nantinya. [Yusuf Budi]

Dalam rangka melaksanakan rangkaian 
tugas kedinasan ke wilayah Kalimantan 
Utara dan Kalimantan Timur, Sekretaris PP 

IKAUM Ibu Fatmawati menyempatkan diri untuk 
mengadakan pertemuan dengan pengurus PW 
IKAUM Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2015.

Pertemuan yang dilaksanakan tidak dalam 
suasana formal itu semakin membuat suasana 
menjadi akrab. Kedekatan ini penting artinya 
untuk membuat sinergi antara pengurus pusat 
dan pengurus wilayah semakin erat. Diharapkan 
pertemuan-pertemuan seperti ini pun terjadi 
diantara sesama pengurus-pengurus wilayah yang 
lainnya. [Fatmawati] 

Karesidenan Banyumas 
di Jawa Tengah terdiri 
dari lima kabupaten 

dan kota yaitu; Banyumas, 
Purwokerto, Purbalingga, 
Cilacap dan Banjarnegara. 
Ternyata cukup banyak 
alumni IKIP Malang/UM yang 
berasal dari Karesidenan 
Banyumas tersebut.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
kunjungan ke Banyumas 
tanggal 13 Maret 2016, 

Kuliah Tamu Alumni 
Jurusan Teknik Elektro UM

Pertemuan PP IKAUM dan PW IKAUM Balikpapan

Alumni UM di Karesidenan Banyumas
akrab karena Pak Sucipto dan Pak 
Suratmo cukup rajin hadir pada acara-
acara alumni UM di Malang.

Potensi alumni IKIP Malang/UM di 
karesidenan Banyumas cukup besar. 
Pak Sucipto menyebutkan beberapa 
nama alumni yang mayoritas banyak 
berkiprah di bidang pendidikan di 
wilayah Banyumas. Melihat potensi 
yang ada, maka layak dipertimbangkan 
untuk membentuk kepengurusan IKA 
UM di wilayah Karesidenan Banyumas.
Pembentuk an PW IK AUM ak an 
menambah sinergi dan komunikasi 
antar alumni IKIP Malang/UM di berbagai 
wilayah di Indonesia. [Gatot] 

penulis bertemu Pak Sucipto Hadi 
Utomo (Sejarah, 1980) dan Pak Suratmo 
(PGSD, 1990). Pertemuan berlangsung 
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Alumni Jurusan Seni dan 
D e s a i n  I K I P  M a l a n g /
Universitas Negeri Malang 

di Jakarta diketahui cukup 
banyak jumlahnya. Mereka 
banyak bekerja di industri-
industri kreatif, guru/dosen, serta 
di bidang penyiaran/televisi.

B e r t e p a t a n  d e n g a n 
penyelenggaraan pameran seni 
rupa  (I’m Out: Drawing Exhibition) 
di Taman Ismail Marzuki, Jakarta 
tanggal 16 Januari 2016 yang lalu, 
sekitar 20 alumni jurusan Seni dan 
Desain UM mengadakan reuni 
sambil mengunjungi pameran 
yang juga menampilkan karya 
Zulfikar Sa’ban (Seni Rupa 

Reuni Alumni Jurusan Seni 
dan Desain UM di Jakarta 

Pertemuan IKABIMA Jakarta Partisipasi Alumni UM 
di INACRAFT 2016

angkatan 2000).
Setelah itu alumni Seni dan 

Desain UM juga mengadakan 
pertemuan lagi di kediaman Lukas 
Setiadi (Seni Rupa angkatan 1992) 
di Cisauk - Tangerang pada tanggal 
2 April 2016. Suasana pertemuan 
sangat akrab dengan guyonan 
khas Malang. Sajian berupa rawon, 
mendhol, serta kopi yang sengaja 
didatangkan khusus dari Malang 
menambah  hangat suasana.

Pertemuan semacam ini 
sangat berkesan. Tidak ada posisi 
senior atau junior seperti saat 
kuliah dulu. Lebih jauh lagi, 
bisa belajar dan saling bertukar 
informasi. [Rahmat D.C.]

Alumni jurusan Bahasa Inggris IKIP Malang/UM yang 
tergabung dalam IKABIMA di Jakarta menggelar 
pertemuan yang berlangsung Resto Ngalam Pondok 

Indah, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2016. 
Pertemuan IKABIMA Jakarta rutin digelar setiap enam bulan 
sekali.

Pada pertemuan kali ini juga dilangsungkan pergantian 
kepengurusan IKABIMA Jakarta. Erwanto Santosa (Bahasa 
Inggris, 1986) terpilih menjadi Ketua IKABIMA Jakarta.  Wakil 
ketua: Bambang Mudjiono, Sekretaris: Wisnu Prasedyoko, dan 
Bendahara: Lucy I Rabiati dan Sidha Judiastri. [BM]

Ajang pameran seni kriya dan kerajinan terbesar di 
Indonesia kembali digelar. Acara itu adalah INACRAFT 
2016 yang berlangsung di Jakarta Convention Center 

(JCC) Senayan - Jakarta. Inacraft 2016 diselenggarakan pada 
20-24 April 2016 dan diikuti oleh lebih dari 1.400 pengusaha 
kerajinan, baik produsen 
maupun eksportir dari 
34 provinsi di Indonesia. 
I n a c r a f t  i n i  m e n j a d i 
ajang bertemunya para 
pengrajin dan buyer seni 
kerajinan Indonesia.

Salah seorang peserta 
Inacraft kali ini adalah 
Nunuk Bagiastuti (Bahasa 
Inggris, 1971). Bu Nunuk 
menekuni seni kerajinan 
kain lukis. Karya-karyanya 
telah menembus pasar 
dalam negeri maupun 
mancanegara. [BM]
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Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. Berita 
duka cita datang dari keluarga Prof. 
Yusuf Hadimiarso yang mengabarkan 

tentang kepulangan bel iau  ke 
Rahmatullah. Almarhum meninggal 
pada tanggal 29 November 2015 pukul 
19.46 WIB di rumah duka Jl. Syamsi 
Raya Blok H-4 No. 7-8, Islamic Village 
Karawaci Tangerang, Banten.

Prof. Yusuf Hadimiarso merupakan 
sosok yang cukul dikenal di dunia 
p e n d i d i k a n  I n d o n e s i a .  B e l i a u 
m e r u p a k a n  p e l o p o r  te k n o l o gi 
pendidikan di Indonesia. Sebagian besar 
hidupnya diabdikan untuk memajukan 
dunia pendidikan di Indonesia sesuai 
kepakarannya dalam bidang teknologi 
pendidikan. Hingga akhir masa hidupnya 
beliau masih mengajar di Universitas 
Negeri Jakarta dan Universitas Sultan 
Ageng  Tirtayasa Banten.

Bagi Universitas Negeri Malang 
sendiri, Prof. Yusuf Hadimiarso adalah 

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. Berita 
duka cita juga datang dari ikatan 
alumni jurusan Pendidikan Seni dan 

Desain, Universitas Negeri Malang.
Drs Imam Muhadjir, dosen jurusan 

Seni dan Desain UM meninggal dunia 
pada tanggal 24 Maret 2016 di Malang. 
Pak Imam Muhadjir adalah koordinator 
Ikatan Alumni UM Tingkat Jurusan Seni 
dan Desain (IKA SED) periode 2011-2015.

Seiring dengan kesehatannya yang 

Prof. Yusufhadi Miarso Meninggal Dunia 

Pak Imam Muhadjir Meninggal Dunia

sosok istimewa. Beliau termasuk 
m a h a s i s w a  a n g k a t a n  p e r t a m a 
Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 
(PTPG) Malang pada tahun 1954, 
perguruan tinggi cikal bakal IKIP 

Malang dan Universitas Negeri Malang. 
Tercatat beliau juga pernah mengajar di 
kampus IKIP Malang padata tahun 1963 
hingga 1978.

Menjelang akhir hayatnya, beliau 
juga cukup rajin menghadiri acara-
acara reuni alumni IKP Malang/UM baik 
di Jakarta maupun Malang. Beliau juga 
hadir pada Munas IKAUM dan Lustrum 
ke-XII Universitas Negeri Malang pada 
tanggal 18 Oktober 2014 di Malang.

Jenazah almarhum Prof. Yusufhadi 
Miarso dimakamkan di Pemakaman 
Tanah Kusir Jakarta pada tanggal 30 
November 2015. Diiringi doa seluruh 
kerabat, handai tolan serta mahasiswa-
mahasiswa yang telah merasakan 
sentuhan dan transfer ilmu dari 
almarhum. Semoga amal, ibadah, inovasi, 
penyemaian ilmu dan profesi teknologi 
pendidikan dapat terus berkembang 
dan bermanfaat bagi bangsa dan negara 
Indonesia. [Anang Hadi S.]

semakin menurun, posisi pak Imam 
Muhadjir sebagai koordinator alumni 
Seni dan Desain digantikan oleh Pak Iriaji 
pada tahun 2015.

Pak Imam Muhadjir dikenal sebagai 
sosok dosen dan seniman yang rajin 
berkarya. Sejak menjadi mahasiswa Seni 
Rupa IKIP Malang beliau telah beberapa 
kali mengikuti pameran seni rupa, baik di 
tingkat nasional maupun internasional. 
[Gatot]

Pak Hendyat Soetopo 
Meninggal Dunia

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. Pada bulan Maret 2016 kampus 
Universitas Negeri Malang juga telah kehilangan salah seorang 
putera terbaiknya. Prof. Dr. Hendyat Soetopo, Guru Besar Bidang 

Manajemen Pendidikan UM telah dipanggil oleh Allah SWT pada 
tanggal 11 Maret 2016.

Di kalangan pengurus Ikatan Alumni UM, Pak Hendyat Soetopo 
dikenal cukup dekat. Terutama saat beliau menjabat sebagai Wakil 
Rektor I Universitas Negeri Malang periode 2010 - 2014.

Jenazah almarhum dimakamkan di  TPU Karang Besuki Malang 
diiringi keluarga besar almarhum, kerabat serta mahasiswa-
mahasiswa yang telah mendapat ilmu dari beliau. [Fatmawati]
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Minggu lalu saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke 
Malang. Saya berangkat jauh lebih awal dari jadwal 
keberangkatan pesawat yang membawa saya ke 

Malang. Sesampai di bandara, saya duduk menunggu cukup 
lama di ruang tunggu, sebelum akhirnya para penumpang 
dipanggil untuk boarding. Sambil menunggu itu saya 
menyaksikan suatu fenomena yang cukup menarik.

Hampir semua orang yang ada di ruang tunggu itu asyik 
dengan gadgetnya. Tidak ada HP jadoel, hampir semuanya 
memakai HP smartphone. Ada yang main games, ada yang 
chatting dan tersenyum-senyum sendiri, ada yang update 
status di Facebook, ada yang berkicau di twitter, lihat-lihat 
foto di instagram, atau hanya browsing berbagai macam berita 
terkini. Hampir tidak ada yang 
berbincang satu sama lainnya. 
Masing-masing punya dunia 
dan media. Media koran, tabloid 
atau majalah saat ini barangkali 
hanya menjadi bukti cetak saja. 
Inilah eranya media sosial.

Media sosial sudah menjadi 
bagian hidup kita. Media sosial 
menyediakan wadah bagi 
penggunanya untuk saling 
berinteraksi secara online . 
Pesatnya perkembangan media 
sosial karena semua orang 
seakan memiliki media sendiri. 
Tidak butuh modal dan tenaga 
besar seperti media televisi, 
radio, atau koran dan majalah. 
Seorang pengguna media 
sosial bisa mengakses media 
sosial dengan jaringan internet 
tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri 
tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa 
mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, 
video, grafis, dan berbagai model content lainnya.

Di media sosial kita bisa saling berinteraksi dengan 
pengguna lain. Bisa saling menjalin komunikasi dengan orang 
dari berbagai kalangan atau komunitas. Bahkan bisa juga 
saling menjalin komunikasi bisnis dengan rekanan.

Pada intinya sosial media hanya memiliki satu fungsi 
yaitu untuk menjalin komunikasi secara online. Diantara 
media sosial yang paling populer digunakan di masyarakat 
Indonesia saat ini adalah Facebook, Twitter, Instagram, Path, 
Youtube, dll. 

Komunikasi Alumni UM
Dalam perkembangannya, komunikasi berbasis online 

seperti media sosial berkembang sangat pesat. Belum 
lama satu aplikasi berkembang, sudah muncul aplikasi 
yang lainnya. Aplikasi online yang baru ini muncul dengan 
membawa kelebihan dari aplikasi yang muncul sebelumnya.

Sejarah penggunaan media komunikasi secara online di 
komunitas ikatan alumni UM dimulai dengan pemanfaatan 
milis Yahoogroups. Lambat laun milis itu mulai ditinggal 

digantikan dengan penggunaan Facebook. Dengan 
aplikasi semakin mudah membuat group di banding Yahoo. 
Facebook  juga menawarkan lebih banyak kelebihan dengan 
penggunaan teks, video dan gambar.

Saat ini aplikasi Facebook perlahan juga mulai tergantikan 
oleh aplikasi WhatsApp (WA). Dengan WA pembuatan group 
semakin mudah dilakukan. Cukup dengan meng-invite nomor 
HP maka seseorang akan terkoneksi dengan teman lainnya 
dalam satu group. Bermacam informasi berupa teks, gambar 
dan video pun semakin mudah diperoleh.

Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa telah terjadi 
perubahan eksponensial dengan adanya kemajuan teknologi  
informasi. Teknologi ini telah merubah kebiasaan sedemikian 

d a h s yat  te r u t a m a  d a l a m 
berkomunikasi dan mengakses 
berita.  Berita apapun bisa kita 
dapatkan di genggaman tangan 
kita. Pilihan di tangan kita. 
Siapa yang mampu beradaptasi 
dengan perubahan, merekalah 
yang akan survive dan tumbuh 
berkembang. Yang tidak mau 
menyesuaikan diri akan jadi 
“penonton” saja.

Dalam pertemuan dengan 
para pengurus pusat Ikatan 
Alumni UM, kita menyepakati 
untuk memberi  perhatian 
kepada pemanfaatan media 
sosial untuk meningkatkan 
kualitas komunikasi dengan 
sesama alumni Universitas 
Negeri 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 teknologi 
informasi dipastikan tidak asing lagi dengan media sosial.

Melihat fenomena perubahan ini, pengurus Ikatan 
Alumni UM sedang berbenah dan menyesuaikan diri untuk 
segera melakukan berbagai perubahan. Dalam waktu dekat 
diharapkan komunikasi dan berita antar alumni bisa lebih 
mudah diakses di gadget kita melalui berbagai media sosial 
yang ada. Dukungan dan partisipasi dari semua pihak, 
terutama generasi muda alumni UM, sangat diharapkan. 
Seiiring tekad para pengurus Ikatan Alumni UM untuk 
mewujudkan penyesuaian pola komunikasi di era digital 
ini. Harapan kita supaya Ikatan Alumni UM bisa lebih besar 
perannya dalam memfasilitasi komunikasi, informasi dan 
terjalinnya networking yang kuat antar alumni UM. Semoga. []

Media Sosial dan Alumni UM

R E F L E K S I

Bambang Mudjiono
Bahasa Inggris, 1971
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P R O F I L  A L U M N I

Tulus Efiyanto - (Pendidikan Dunia Usaha - Tata Niaga, 1995)

Berani Keluar Dari Zona Nyaman

Jika tidak berani mengambil risiko, 
mungkin kita tidak tahu kedepan 
hasilnya seperti apa. Bisa jadi lebih 

sukses dan bahagia. Mengambil risiko 
memang tidak semudah membalikkan 
telapak tangan, tapi juga tidak sulit. 
Asal kita memiliki tujuan yang positif, 
pasti hasilnya akan sepadan dengan 
pengorbanan yang  kita lakukan.

Ungkapan ini sejalan dengan 
usaha yang dijalani oleh Tulus Efianto. 
Alumni jurusan PDU-Tata Niaga IKIP 
Malang/UM angkatan 1995 ini ‘berani’ 
membuka usaha bengkel knalpot 
mobil dan motor di Jakarta.

Menempati lokasi yang strategis di 
perbatasan Jakarta Selatan dan Depok, 
bengkel knalpot Pak Tulus cukup ramai. 
Bengkel dengan brand “Alpino” ini 
lokasinya hanya beberapa meter dari 
pintu gerbang Universitas Indonesia, 
Depok.

Pria yang berasal 
dari Purbalingga - 
Jawa Tengah ini 
cukup menikmati 
u s a h a  y a n g 
dijalaninya saat ini. 
Cukup beralasan 
ketik a Pak Tulus 
membuk a usaha 
bengkel knalpot ini 
di Jakarta. Di kota 
asalnya Purbalingga, 
knalpot merupakan 

produk unggulan daerah dan terkenal 
di seluruh Indonesia bahkan hingga ke 
mancanegara. Pak Tulus bekerja sama 
dengan sang adik membuka bengkel 
knalpot di Jakarta.

Keluar dari Zona Nyaman
Pak Tulus menyelesaikan kuliah 

di Universitas Negeri Malang pada 
tahun 2000. Pertama kali 
datang di Jakarta, Pak Tulus 
menjalani profesi sebagai 
guru. pak Tulus mengajar 
di sebuah SMK di wilayah 
Depok. Pekerjaan menjadi 
guru cukup lama dijalani, 
sembari membuka usaha 
bengkel knalpot di tengah 
kesibukannya mengajar. 

Usaha bengkel knalpot 
tidak bisa dipantaunya secara 

penuh perkembangannya. Sampai 
akhirnya pada tahun 2015 Pak Tulus 
mengambil keputusan untuk berhenti 
mengajar dan menjalankan usaha 
bengkel knalpot secara total. 

Berani Mengambil Resiko
Berani mengambil risiko bukan 

berar t i  memper taruhk an masa 
depan. Mengambil risiko adalah 
mempertaruhkan kenyamanan selama 
ini untuk meraih apa yang lebih baik dan 
positif. Berani mengambil risiko tidak 
memerlukan pemikiran panjang, tapi 
tetap harus terukur. Seperti itulah yang 
harus diputuskan oleh Pak Tulus. Bapak 
satu anak ini mengambil keputusan 
setelah mempertimbangkan banyak 
hal. Terutama dukungan keluarga dalam 
keputusan yang diambil.

Profesi mengajar adalah pekerjaan 
yang mulia. Tetapi profesi itu Pak 
Tul us  t inggal k an k arena  ingin 
mengaplikasikan ilmu yang selama ini 
dipelajari. “Wirausaha adalah kegiatan 
berniaga yang memberi kesempatan 
untuk bertemu dengan banyak karakter 
orang,” demikian Pak Tulus mengakhiri 
perbincangan. [Gatot] 

Menghadapi tantangan memang tidak mudah, karena harus berani 
mengorbankan beberapa hal untuk meraih hasil yang belum tentu 
menyenangkan. 
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