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Musyawarah Nasional IKA UM dan
Reuni Akbar Alumni UM 2015

B E R I T A  U T A M A Edisi 8  2015

Pengurus Pusat Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang (UM) 
menggelar Musyawarah Nasional 

(Munas) IKA UM bersama pengurus-
pengurus wilayah, serta pengurus-
pengurus alumni di tingkat jurusan/
fakultas di lingkungan UM. Acara Munas 
IKA UM ini digelar pada Sabtu (8/8/2015) 
di Aula Utama Gedung A3 Universitas 
Negeri Malang. Selain membahas 
laporan pertanggungjawaban Pengurus 
Pusat IKA UM periode 2011-2015, Munas 
juga membahas pergantian Pengurus 
Pusat IKA UM periode 2015-2019. Dalam 
munas itu Prof. Dr. H. Bambang Banu 
Siswoyo, M.M. terpilih sebagai Ketua 
Umum IKA UM periode 2015-2019.

Sebagai agenda empat tahunan, 
acara Munas IKA UM juga disemarakkan 
dengan Reuni Akbar Alumni UM. Acara 
ini digelar keesokan harinya, Minggu 
(9/8/2015) yang dihadiri oleh alumni 
UM dari semua angkatan dan jurusan. 
Kegiatan reuni akbar diawali dengan 
napak tilas kampus UM. Dimulai dari 
lapangan parkir Cakrawala peserta 
berjalan kaki menuju fakultas dan 
jurusan masing-masing ditandai dengan 

pelepasan balon ke udara oleh para 
Dekan. Peserta yang sudah berkelompok 
sesuai fakultas tersebut langsung 
mengikuti agenda kegiatan yang sudah 
disusun pada fakultas masing-masing.

Wakil Rektor III UM, Dr. Syamsul 
Hadi, M.Si., dalam sambutannya 
ketika membuka acara reuni akbar, 

menyampaikan kebahagiaannya karena 
acara ini berjalan sukses dan lancar, 
bahkan tidak menduga jika alumni 
yang berpartisipasi pada kegiatan ini 
jumlahnya melebihi target. Lebih dari 
2000 alumni UM dari berbagai wilayah 
di Indonesia hadir dalam reuni akbar ini. 
(Humas UM)
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Tarian selamat datang dibawakan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Tari & Musik (PSTM) 
UM, menyambut para alumni dalam Reuni Akbar Alumni UM tanggal 9 Agustus 2015.
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Pengantar Redaksi

Rekan-rekan alumni UM yang budiman.
Semoga kesuksesan selalu mengiringi setiap aktifitas, 

dan setiap karya Anda memberi kemanfaatan untuk 
seluruh anak bangsa di seluruh penjuru negeri.

Pada pertengahan tahun 2015 ini kami masih tetap 
mencoba menghadirkan informasi tentang kealumnian 
Universiats Negeri Malang. Buletin IKAUM edisi 8 
tahun 2015 fokus menginformasikan seputar kegiatan 
Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Universitas Negeri 
Malang (Munas IKAUM) dan Reuni Akbar Alumni 
UM yang digelar tanggal 8 -9 Agustus 2015. Setelah 
kampus UM melaksanakan suksesi kepemimpinan 
dengan terpilihnya Prof. Ahmad Rofi’uddin sebagai 
Rektor UM, maka IKA UM juga telah melakukan suksesi 
kepemimpinan. Munas IKA UM telah memilih Prof. Dr. 
H. Bambang Banu Siswoyo, M.M. menjadi Ketua Umum 
IKA UM periode 2015-2019.

Pada Munas IKA UM tersebut juga dibagikan Buku 
Tumbuh dan Berkembang IKA UM Periode 2007 - 2015. 
Buku ini adalah kumpulan kegiatan IKA UM pada masa 

Pembina: Rektor Universitas Negeri Malang    Pimpinan Umum: Bambang Banu Siswoyo     Pimpinan Redaksi: Gatot M. Sutejo 
Dewan Redaksi: Bambang Mudjiono, Fatmawati, Nida Anisatus Sholihah, Widiyatna

Buletin IKAUM diterbitkan berkala oleh Pengurus Pusat IKAUM sebagai media komunikasi alumni Universitas Negeri Malang.
(SK Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang No. 1.9.3/UN32.54/KP/2015  Tanggal 1 September 2015).

Redaksi menerima kiriman tulisan (gagasan, pengumuman, berita alumni, profil alumni, dll.) beserta foto dari para alumni di seluruh Indonesia.
Tulisan dan foto dikirim melalui email ke ikatanalumni.um@gmail.com

website: www.ikatanalumni-um.org 

kepemimpinian Pak Murdibjono selama dua periode 
yaitu 2007-2011 dan 2011-2015.

Berita lain dari kampus UM adalah seputar kegiatan 
mahasiswa baru di UM serta prestasi yang berhasil diraih 
oleh mahasiswa UM sebagai Juara Umum MTQ Mahasiswa 
Nasional yang digelar di kampus UI Depok. Selain itu adalah 
Program Guru Produktif SMK melalui Sarjana Mengajar.

Tulisan Refleksi kali ini adalah tentang pengembangan 
kesenian Parikan Suroboyo serta Pendidikan Berbasis 
Keluarga (Homeschooling).

Perjuangan teman-teman dari PW IKA UM di 
Indonesia bagian Timur (Kepulauan Aru dan Seram 
Bagian Timur) untuk menghadiri Munas IKA UM kami 
coba hadirkan kisah singkatnya.

Harapan kami semoga Buletin IKAUM ini dapat 
menjadi ajang silaturahmi kita sesama warga alumni UM. 
Untuk itu kami menunggu kabar-kabar dari Anda.

Salam.
Redaksi Buletin IKAUM

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

Soliditas Pengurus IKA UM 
Perlu Dikukuhkan

Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, MM.  
Ketua Umum Ikatan Alumni
Universitas Negeri Malang
Periode 2015-2019

Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Universitas Negeri 
Malang (IKA UM) tanggal 8 Agustus 2015 memilih Prof. Dr. H. 
Bambang Banu Siswoyo, M.M sebagai Ketua Umum IKA UM 
periode 2015-2019. Selain menambah pembentukan pengurus-
pengurus wilayah baru, Pak Bambang Banu juga ingin 
meningkatkan soliditas pengurus-pengurus wilayah, pengurus-
pengurus alumni di jurusan/fakultas.
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Me l a l u i  M u s y a w a r a h 
Nasional Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang 

(IKA UM) yang digelar tanggal 8 
Agustus 2015, Prof. Dr. H. Bambang 
Banu Siswoyo, M.M terpilih menjadi 
Ketua  Umum Ikatan  Alumni 
Universitas Negeri Malang untuk 
periode 2015-2019. Pak Bambang 
Banu menggantikan Drs. Murdibjono, 
MA yang telah menjabat sebgai Ketua 
Umum IKA UM selama dua periode 
yaitu 2007-2011 dan 2011-2015.

Munas IKA UM yang dhadiri oleh 
pengurus pusat, Pengurus wilayah, 
Pengurus tingkat jurusan/fakultas 
serta beberapa pejabat struktural 
UM itu berjalan mulus. Komunikasi 
berlangsung akrab karena pada ajang 
Munas inilah mereka bisa bertemu dan 
berbagi cerita sebagai sesama pengurus 
IKA UM. Terpilihnya Pak Bambang 
Banu juga telah diprediksikan. Beliau 
telah berpengalaman sebagai Ketua 
I Pengurus Pusat IKA UM periode 
2007-2011 dan periode 2011-2015. 
Dengan demikian Pak Bambang Banu 
melanjutkan estafet kepemimpinan 
dari Pak Murdibjono.

Beberapa target sudah di depan 
mata. Program kerja juga telah 
dirancang. Kedepan, Pak Bambang 
mentargetkan penambahan 12 
perwakilan wilayah alumni di dalam 
maupun luar provinsi Jawa Timur. 
Selama ini, 12 calon perwakilan 
wilayah (PW) itu sudah menjalin 
komunikasi yang baik dengan 
pengurus pusat IKA UM. Hanya saja, 
hingga saat ini mereka masih belum 
memiliki struktur kepengurusan resmi 
sehingga belum dianggap memiliki 
legalitas yang kuat. Selain itu beliau 
juga ingin mengukuhkan soliditas di 
antara pengurus pusat, pengurus PW 
dan pengurus di jurusan atau fakultas. 

Pak Bambang Banu Siswoyo 
adalah alumni jurusan Pendidikan 
Ekonomi FKIS - IKIP Malang 
angkatan 1982. Program Magister 
bidang Managemen di Program 
Pascasarjana UM diselesaikan pada 
tahun 1998. Program Doktor dalam 
bidang Ilmu Ekonomi diselesaikan 
di Universitas Brawijaya Malang 
pada tahun 2004. Pak Bambang 
banu menjadi dosen di IKIP Malang/
UM sejak tahun 1983. Hingga saat 
ini beliau masih aktif sebagai Guru 
Besar bidang Ilmu Manajemen pada 
Fakultas Ekonomi UM. 

Pria kelahiran Turen, Malang pada 
tahun 1959 telah menduduki beberapa 
jabatan penting di lingkungan 
kampus UM. Selain itu pak Bambang 
Banu mengemban jabatan sebagai 
Konsultan PT Mercu Firman Abadi 
(1993-1998), Konsultan PT Penerbit-
Percetakan Balai Pustaka (1996-
1999), Direktur Utama Yayasan 
Penerbit UM (1998-sekarang), 
Penasehat koperasi IKAPI & Koperasi 
PPGI (2000-sekarang).  Beliau juga 
pernah menjadi anggota Dewan 
Pembina Kadinda Tingkat I Jawa 
Timur (1999-2004).

Buku yang telah ditulis Pak 
Bambang Banu diantaranya adalah; 
Teori Ekonomi Mikro (UM Press, 
2004), Pengetahuan Sosial (UM Press, 
2004), Ayo Belajar Pengetahuan 
Sosial (UM Press, 2004), Buku Teks 

Pak Bambang Banu (tengah) bersama Ketua Umum dan Sekretaris PP IKA UM periode 
2011-2015 membuka acara Musyawarah Nasional IKA UM di Malang (8/9/2015).

Pak Bambang Banu (ketiga dari kiri) bersama jajaran Pengurus Pusat IKA UM hasil 
Musyawarah Nasional IKA UM tanggal 8 Agustus 2015.

IPS Ekonomi (Balai Pustaka–UM 
Press, 1996/2001), Petunjuk Guru IPS 
Ekonomi (Balai Pustaka–UM Press, 
1996/2001), Manajemen Koperasi 
(Mataram Muda, 1987), Pengantar 
Koperasi (Sinar Wijaya, 1985), 
Ekonomi Koperasi Indonesia untuk 
SMA (UM, 1990)

Beliau juga menulis tiga buku ajar 
untuk mahasiswa FE UM. Kegiatan 
penelitian yang telah dilakukan 
sebagian besar berkaitan dengan 
perkoperasian. Sepuluh artikelnya 
telah dimuat dalam 10 jurnal nasional 
yaitu; Jurnal IPS (5 artikel), Buletin 
Eccopesian (4 artikel), dan Jurnal 
Ekonomi dan Bisnis (1 artikel).

Sejak tahun 2004 Pak Bambang 
Banu aktif menjadi anggota Asosiasi 
Manajemen Indonesia - Malang 
hingga sekarang. (GMS/BM)
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Pertanggungjawaban Pengurus 
Melalui Musyawarah Nasional 

Munas IKA UM kembali 
digelar pada tanggal 8 
Agustus 2015. Bertempat 

di Aula Utama Gedung A3 Universitas 
Negeri Malang, Munas ini dihadiri 
oleh Pengurus Pusat, Pengurus-
pengurus Wilayah serta pengurus-
pengurus alumni di tingkat jurusan/
fakultas UM.

Munas IKA UM dibuka oleh Wakil 
Rektor I, Prof. Dr. Hariyono M.Pd. 
(mewakili Rektor Universitas Negeri 
Malang). Dalam sambutannya Wakil 
Rektor I menyampaikan kemajuan 
dan pencapaian yang telah diraih oleh 
UM. Beliau juga berterima kasih atas 
peran serta alumni yang membawa 
nama besar UM dalam aktifitas di 
tengah masyarakat.

Sementara itu Ketua Umum PP 
IKA UM periode 2011-2015, Drs. 
Murdibjono, MA menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban di depan 
peserta Munas. Berkaitan dengan 

kegiatan, pertanggungjawaban itu 
dipilah dalam beberapa bidang yaitu; 
organisasi, akademik, lingkungan/
penghijauan kampus, sosial, budaya, 
serta publikasi/komunikasi. Dalam 
bidang organisasi, pengembangan 
pengurus-pengurus wilayah yang 
sampai saat ini sudah mencapai 29 
Pengurus Wilayah (PW) di seluruh 
Indonesia. PW yang paling timur 
sejauh ini adalah PW IKA UM Seram 

pakar-pakar di berbagai bidang 
keilmuan. Selain itu, PP IKA UM juga 
memfasilitasi orasi para alumni yang 
sukses dalam karirnya, dalam acara 
wisuda lulusan UM.

Hal yang patut untuk dicatat 
adalah; sumbangan alumni berupa 
p o h o n - p o h o n  l a n g k a  u n t u k 
penghijauan kampus, beasiswa 
mahasiswa UM, pelestarian keroncong 
di Jakarta, dan lain-lain.

S e j a u h  i n i  k e n d a l a  y a n g 
dihadapi oleh PP IKA UM adalah 
komunikasi   dan koordinasi diantara 
para pengurus (antar PP, PW serta 
pengurus tingkat jurusan/fakultas). 

Sharing session dengan tentang kegiatan alumni selain UM. Dari kiri 
ke kanan:  Pak Ahmad Samawi (KAGAMA), Pak Ainin (moderator), 
Pak Subanji (IA-ITB) dan Pak Syamsul Arifin (ILUNI UI).

Musyawarah Nasional (Munas) menjadi agenda empat tahunan bagi 
Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang (IKA UM). Selain untuk memilih 
pengurus baru di tingkat Pengurus Pusat, Munas juga menjadi wahana 
untuk pertanggungjawaban pengurus pusat.

MUNAS DAN REUNI AKBAR ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2015

Bagian Timur dan PW 
IKA UM Kepulauan 
Aru. Dalam bidang 
akademik, PP IKA 
UM memfasilitasi 
P W - P W  y a n g 
melakukan kegiatan-
keg i a t an  i lm iah 
(diskusi, seminar, 
dll). Sebagaimana 
diketahui, Universitas 
N e g e r i  M a l a n g 
adalah “gudang” 
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Upaya yang dilakukan adalah dengan 
mengaktifkan sarana teknologi 
komunikasi yang ada (website, 
email,  Facebook, WhatsApp). Untuk 
mengomunikasikan kegiatan IKA 
UM diterbitkan Buletin IKAUM yang 
terbit tiga kali dalam setahun. Dalam 
hal keuangan, atas seizin Rektor 
UM sejak tahun 2010 PP IKA UM 
mendapat sumbangan /partisipasi. 
PP IKA UM juga dengan senang hati 
menerima donasi dari para alumni 
UM yang mempunyai rezeki lebih. 
“Kita usahakan agar alumni yang 
sudah mapan dalam bidang ekonomi 
untuk bergabung di Pengurus Wilayah 
agar PW menjadi kuat dan kegiatan 
alumni bisa berjalan,”  demikian Pak 
Murdib berharap.

Selanjutnya kegiatan diisi dengan 
tanya jawab tentang berbagai kegiatan 
alumni, baik di UM maupun di 
berbagai  wilayah.

Sharing Session
Sebagai upaya memperbanyak 

referensi tentang kegiatan alumni di 
perguruan tinggi lain, Munas juga diisi 
dengan pemaparan tentang kegiatan 
ikatan alumni di perguruan tinggi lain. 
Narasumbernya adalah para alumni 
UM yang sempat menimba ilmu di 
perguruan tinggi yang ikatan alumninya 
dipandang sudah solid dan mapan. 
Diantaranya adalah Dr. Sjamsul Arifin, 
M.Sc  (ILUNI UI), Dr. Subanji, M.Si. 
(IA-ITB), dan Drs. Achmad Samawi, 
M.Hum (KAGAMA). Kegiatan ini 
dipandu oleh moderator Prof. Dr. Moh. 
Ainin, M.Pd. (IKA UM).

Ketiga narasumber ini memaparkan 
pengelolaan organisasi ikatan alumni 
dengan berbagai kekuatan masing-
masing. Informasi ini bisa menjadi 
benchmark bagi IKA UM untuk 
mengelola organisasinya, terutama 
potensi alumni dan pendanaannya. 
Pada akhir sesi ini, peserta Munas 
berkesimpulan bahwa masing-masing 
ikatan alumni memiliki karakter yang 
berbeda. “Kita seolah melihat rumput 
tetangga lebih hijau dari rumput kita 
sendiri. Padahal rumput kita juga lebih 
hijau, meskipun dari jenis rumput yang 
berbeda,” kata pak Ahmad Samawi 
yang menempuh pascasarjana di 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  

Pemilihan PP IKA UM Periode 
2015-2019

Pemilihan pengurus pusat diawali 
dengan penunjukan formatur oleh 
peserta Munas. Formatur ini terdiri 

dari Pengurus Pusat 
IKA, dua delegasi 
dari internal UM dan 
dua dari pengurus 
wilayah.

S e m e n t a r a 
formatur bersidang, 
peserta Munas juga 
dibagi menjadi dua 
komis i .  Komis i  I 
membahas Anggaran 
Dasar & Anggaran 
Rumah Tangga IKA 
UM dan komisi II 
membahas Program Kerja IKA UM. 
Berikutnya dilakukan sidang pleno 
dan sidang pemilihan Ketua Umum 
baru. Pengurus Pusat IKA UM periode 
2015-2019 terbentuk dengan Prof. 
Dr. Bambang Banu Siswoyo, M.M 
sebagai Ketua Umum, Prof. Dr. Moh. 
Ainin, M.Pd sebagai Ketua I, Drs. 
Bambang Mudjiono (ketua II), Drs. 
H. Sutrisno, S.Pd, M.Pd (Ketua III), 
Dra. Fatmawati (Sekretaris I), Drs. 
Taat Setyohadi (Sekretaris II) dan Drs. 
H. Achmad Zunaedi (Bendahara).

Pelantikan PP IKA UM Periode 
2015-2019

Pelantikan PP IKA UM periode 
2015-2019 diselenggarakan dalam 
format acara yang bertajuk Malam 
Kesenian di Gedung Graha Cakrawala 
pada malam harinya. Wakil Rektor III 
UM, Dr. Syamsul Hadi, M.Si., M.Ed. 
melantik para pengurus pusat IKA 
UM yang terpilih. Suasana hangat dan 
akrab sangat terasa dalam acara ini. 

Acara diisi dengan nyanyian, 
tarian modern, tradisianal, dan 
performance Malang Flower Carnival  
(MFC) yang telah mempunyai 

Pelantikan Pengurus Pusat IKA UM 2015-2019 oleh Wakil Rektor 
III UM,  Dr. Syamsul Hadi, M.Si., M.Ed.

Penampilan Malang Flower Carnival (MFC) yang turut menyemarakkan Malam Kesenian 
IKA UM, 8 Agustus 2015.

reputasi internasional. MFC ini cukup 
menyedot perhatian hadirin untuk 
berfoto selfie bersama. 

Reuni Akbar IKA UM 2015
Hajat akbar IKA UM mencapai 

puncaknya pada kesesokan harinya, 
Minggu 9 Agustus 2015. Reuni 
Akbar Alumni UM semua jurusan 
dan angkatan. Acara diawali dari 
Lapangan Cakrawala UM, ratusan 
alumni dari berbagai jurusan memadati 
lapangan tersebut, untuk selanjutnya 
melakukan Napak Tilas ke kampus 
Universitas Negeri Malang. Dari 
panggung utama, Wakil Rektor III 
UM kembali memperkenalkan jajaran 
Pengurus Pusat IKA UM periode 
2015-2015 kepada para alumni UM 
yang hadir di lapangan itu.

Reuni Akbar Alumni UM 2015 
berlangsung di lokasi reuni setiap 
jurusan/fakultas masing-masing. 
Minggu 9 Agustus 2015 menjadi 
hari libur yang meriah karena ribuan 
alumni UM hadir dari berbagai 
penjuru Indonesia untuk mengenang 
kembali masa-masa menuntut ilmu 
di kampus UM tercinta. (Nida/GMS) 
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Merekam Jejak Ikatan Alumni UM
RESENSI BUKU

Judul : Tumbuh dan Berkembang
  IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
  PERIODE 2007 - 2015
Ukuran : 290 X 210 mm ; 114 halaman
Penerbit : Pengurus Pusat Ikatan Alumni
  Universitas Negeri Malang

Ada suasana berbeda di tengah 
berlangsungnya Musyawarah 
Nasional IKA UM, 8 Agustus 

2015. Pada saat rehat makan siang 
para pengurus wilayah IKA UM 
mendapat sebuah buku berjudul 
Tumbuh Berkembang Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang Periode 
2007-2015. Beberapa wajah tampak 
tersenyum simpul mencermati 
halaman demi halaman buku ini. Hal 
itu tak lain karena peristiwa yang 
berkaitan dengan ikatan alumni UM 
di wilayahnya dimuat dalam buku itu.

Buku ini merupakan ‘kado indah’ 
dari Pak Murdibjono selaku Ketua 
Umum IKA UM periode 2007-2011 
dan periode 2011-2015 pada akhir 
masa kepengurusannya. Perjalanan 
kegiatan ikatan alumni UM sejak tahun 
2007 hingga tahun 2015 termuat dalam 
buku itu. Tidak hanya kegiatan PP 
IKA UM yang di Malang, tetapi juga 
kegiatan-kegiatan yang berlangsung 
di PW-PW IKA UM. Bahkan kegiatan 
pelantikan PW IKA UM Kepulauan Aru 
juga termuat dalam buku ini.

Buku itu berkonsep pictorial book. 

Lebih banyak gambar (foto) 
daripada kata-kata. Ed Zoelverdi, 
tokoh fotografi jurnalistik nasional 
pernah berkata, “satu gambar sejuta 
kata”.

“Begitu banyak inisiatif dan kegiatan 
para alumni yang sangat bermanfaat 
bagi masyarakat maupun bagi kampus 
UM. Termasuk juga kegiatan yang 
dilakukan oleh komunitas-komunitas 
alumni UM. Dokumentasi kegiatan 
itu tersebar di mana-mana, baik di 
PP maupun di PW-PW IKA UM. 
Kalau dokumentasi-dokumentasi itu 
dibukukan, tentu ini menjadi lebih 
bernilai untuk kemajuan IKA UM 
maupun bagi kampus Universitas 
Negeri Malang”, ujar Pak Murdibjono 
ketika menjelaskan latar belakang 
penerbitan buku ini.

Untuk merealisasikan gagasan 
penerbitan buku ini, maka dibentuklah 
tim penyusunan buku. Tim ini 
bertugas mengumpulkan bahan/
dokumentasi kegiatan IKA UM yang 
tersebar dimana-mana,  menyusun 
kerangka isi buku, merancang tata 
letak (desain grafis), menulis, mengedit 

serta mengeksekusi 
pencetakan buku.

Networking dan Sinergi
Dalam bab Pendahuluan  diuraikan 

tentang pentingnya networking dan 
sinergi di antara alumni UM. Para 
alumni UM tersebar di berbagai 
wilayah di Indonesia dan berkarir 
di berbagai bidang profesi. Sebagai 
pendidik, birokrat, militer, profesional, 
motivator, enterpreneur, dll. IKA UM 
dibentuk agar menjadi wadah bagi 
para alumni UM untuk menjalin 
networking dan sinergi.

Pada Bab II buku ini berisi 
kegiatan-kegiatan IKA UM yang 
dikelompokkan dalam dua periode 
yaitu 2007-2011 dan 2011-2015. Bab 
III berisi sarana-sarana komunikasi 
IKA UM. Sarana komunikasi itu 
antara lain; website, milis, buku-buku 
serta Buletin IKAUM.

Berbagai kegiatan yang telah 
dilaksanakan merupakan perwujudan 
komitmen para pengurus untuk 
‘menghidupkan’ IKA UM. Pak Murdib 
tak dapat menyembunyikan rasa 
bangganya terhadap jajaran pengurus 
pusat, pengurus wilayah serta pengurus 
di tingkat jurusan/fakultas yang telah 
menjadikan IKA UM terus melakukan 
kegiatan. Tak lupa juga ucapan terima 
kasih disampaikan kepada Prof. Dr. 
Suparno (Rektor UM periode 2006-
2014) yang juga turut mendukung 
dan memberi perhatian besar terhadap 
kegiatan IKA UM.

Sementara itu, Prof. Dr. Ah. 
Rofi’uddin, M.Pd. (Rektor UM periode 
2014-2018) dalam sambutannya pada 
penerbitan buku ini menyampaikan 
rasa terima kasih kepada para alumni 
UM. Rektor juga berharap agar 
para alumni terus mengharumkan 
nama UM dimanapun berada agar 
kepercayaan masyarakat terhadap UM 
semakin baik. (GMS)

Pak Murdibjono menyerahkan buku Tumbuh dan Berkembang IKA UM 
2007-2015 kepada Wakil Rektor III UM, Dr. Syamsul Hadi, M.Si., M.Ed.

6 Edisi 8  2015
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Kemeriahan Reuni Akbar Alumni UM 2015 
GALERI FOTO

Reuni Akbar Alumni Universitas Negeri Malang Minggu, 9 Agustus 2015 
berlangsung meriah. Setiap sudut kampus UM diramaikan oleh alumni 
UM dari berbagai jurusan yang datang dari berbagai penjuru negeri 
untuk mengenang kembali masa-masa kuliah, serta membangkitkan 
spirit baru untuk berkarya. Pengurus IKA UM patut berbangga hati, 
Munas dan Reuni Akbar 2015 terlaksana dengan sukses.
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(1973), Darmi Adriasanti 
[Yayuk} (1970), Elizabeth 
Delima [Ella] (1974), Esti 
Hariyani (1986), Harina 
Yuhetty (1976 – ELTTP), 
Itje Chotidjah (1980), 
Karbani (1969) beserta 
ibu, Liliek Prajuwati 
(1971), Lucy I. Rabiati 
(1974) ,  M. Sul toni 
(1977), Murdiono [Nono] 
(1974), Ning Wahyu 
Astuti (1987), Rum Hera 

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

Reuni Alumni Jurusan Bahasa Inggris Angkatan 1971+ 
di Hotel Seulawah, Batu, Minggu, 9 Agustus 2015.

Bertempat di Resto Omah Sendok, 
Jakarta Selatan alumni Jurusan 
Bahasa Inggris di Jakarta 

mengadakan Reuni pada tanggal 25 
Juli 2015. Reuni ini juga dalam rangka 
Halal Bihalal karena masih dalam 
suasana Idul Fitri 1436 H.

Alumni  jurusan Bahasa Inggris 
yang tergabung dalam IKABIMA 
(Ikatan Alumni Jurusan Bahasa Inggris 
Universitas Negeri Malang) di Jakarta 
mengadakan pertemuan semacam ini 
dua kali dalam setahun.Hadir pada 
pertemuan, antara lain; Abdul Hakim 
(1973), Alfa Chasanah (1980), Bambang 
Mudjiono (1971), Budhi Santosa 

Reuni Alumni Jurusan Bahasa Inggris UM

Halal Bihalal dan Reuni Jurusan Bahasa Inggris di 
Resto Omah Sendok, Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2015.

Pohon Cassia Grandis sumbangan Pak Sjamsul Arifin (Bahsing 71+) 
yang tumbuh subur di halaman samping Graha Cakrawala UM.

Ria (1978), Sidha 
Yudiastri (1975), 
Sjamsul Arifin (1971), 
S r i  Asmanings ih 
(1971) ,  danWat i 
Wardani (1976).

Pertemuan ini 
dapat meningkatkan 
t a l i  s i l a t u r a h i , 
m e m p e r l u a s 
n e t w o r k i n g  d a n 
menciptakan sinergi 
yang positif.

ditanam di kampus  UM bulan Mei 
tahun 2013 yang lalu.

Sebanyak 61 pohon sumbangan 
BahsIng71+ ditanam di kampus  UM. 
Titik-titik penanaman tersebar di 
halaman Graha Cakrawala, halaman 
samping Masjid Al-Hikmah, halaman 
depan Perpustakaan, halaman depan 
dan samping gedung A-1 dan A-2, di 
sekitar UKM, di depan LPM dan juga 
di lapangan bundar jalan Semarang.

Pohon-pohon tersebut telah 
tumbuh subur. Beberapa diantaranya 

telah berbunga dengan indah. 
Diperkirakan tahun depan sebagian 
besar pohon-pohon itu telah berbunga. 

Seolah tidak ingin membuang 
waktu dengan percuma, Reuni BahsIng 
71+ berlanjut di Hotel Seulawah, 
Batu. Setelah bergabung dalam 
kemeriahan acara Reuni Jurusan 
Bahasa Inggris UM, pada pukul 13.00  
rombongan BahsIng 71+ berangkat 
menuju ke Hotel Seulawah Batu untuk 
melanjutkan acara reuni angkatan.

Kemeriahan acara reuni berlanjut 
di Batu. Acara menyanyi bersama 
dengan iringan musik The Seniors 
yang dipimpin langsung oleh Pak 
Murdibjono meramaikan acara 
hingga malam hari. (BM)

Reuni Angkatan 1971+
Sementara itu, dalam suasana 

R e u n i  A k b a r 
Alumni UM di 
Malang tanggal 
9 Agustus 2015, 
k o m u n i t a s 
alumni Jurusan 
Bahasa Inggris 
angkatan 1971+ 
(Bahs ing 71+) 
memanfaatkan 
momentum itu 
untuk  meninjau 
p e r t u m b u h a n 
Pohon Alumni 
( P A )  y a n g 

HALAL BIHALAL IKABIMA DI JAKARTA & REUNI BAHSING 71+ DI BATU
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Bingkisan Ramadhan 1436 H
Alumni Jurusan PLS Universitas Negeri Malang

Menjelang hari raya Idul Fitri 1436 H komunitas 
alumni Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 
Universitas Negeri Malang melaksanakan kegiatan 

berupa pengumpulan paket-paket bingkisan untuk kaum 
dhuafa. Kegiatan ini  dinamakan Program Bingkisan Ramadhan 
1436 H. Melalui pembagian bingkisan ini agar kaum dhuafa 
merasakan kebahagiaan menjelang hari raya Idul Fitri 1436 H.

Alumni Jurusan PLS yang tergabung dalam Group WA 
Alumni Pensos-PLS UM mengkoordinir program Bingkisan 
Ramadhan 1436 H ini. Paket-paket bingkisan itu berisi beras 
5 kg, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kg dan mie, dengan 
nilai kurang lebih Rp 100.000,- per bingkisan. 

Berawal dari ide Pak Abdillah Hanafi, program ini berhasil 
mengumpulkan  286 paket. 250 paket didistribusikan ke Kec. 
Jabung (Desa Argosari, Desa Pateguhan dan Dukuh Tlebung), 
kec. Buring (Desa Kucur,  Desa Sidorahayu, Desa Karangduren, 
Desa Bajulmati, Desa Tlogoweru) dan Desa Wates Kec. Lekok, 
Pasuruan. 36 Paket untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Fakultas 
Ilmu Pendidikan.

Penyerahan bingkisan dilakukan secara simbolis pada 
tanggal 6 Juli 2015 (19 Ramadhan 1436 H) di lobby Gedung 
Kuliah Bersama yang dihadiri Dekan FIP (mewakili Rektor), 
Ketua Umum dan Sekretaris PP IKA UM periode 2011-2015, 
Kajur PLS dan jajaran alumni PLS. Relawan dari alumni PLS 
inilah yang mendistribusikan langsung ke masyarakat sasaran. 
(Fat)
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SARJANA MENGAJAR

UM Juara Umum MTQMN Tahun 2015

UM Penuhi Kebutuhan Guru Produktif SMK

Universitas Negeri Malang (UM) menjadi kontingen 
yang mampu mempertahankan gelar Juara Umum 
dalam pentas Musabaqah Tilawatil Qur’an 

Mahasiswa Nasional (MTQMN) 
2015 yang berlangsung tanggal 1 - 7 
Agustus 2015, di kampus Universitas 
Indonesia, Depok, Jawa Barat.

UM telah memberikan warna bagi 
dunia pendidikan tinggi di Indonesia, 
mengingat UM bukanlah perguruan 
tinggi islam tetapi dapat mewadahi 
kreatifitas mahasiswa yang akhirnya 
menyumbangkan prestasi yang 
cemerlang di kancah nasional. UM 
meraih juara umum mengungguli 167 
perguruan tinggi lain yang mengikuti 
perlombaan tersebut.

MTQMN XIV ditutup secara 
resmi oleh Menteri Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi RI Prof. H. 
Mohammad Nasir, Ph.D. tanggal 7 
Agustus 2015. “Melihat suksesnya 
pelaksanaan di UI ini, pagelaran ini 

dapat ditingkatkan ke tingkat Asean dengan peserta negara-
negara mayoritas muslim lainnya,” ujar Menristekdikti dalam 
sambutannya. MTQMN adalah suatu perlombaan yang 

diselenggarakan Dikti setiap dua tahun 
sekali. Tahun ini penyelenggaraan 
MTQMN XIV di UI diikuti oleh 168 
universitas.

Pihak kampus UM sendiri akan 
memberikan penghargaan bagi 
mahasiswa yang berprestasi, baik 
dalam bentuk uang maupun yang 
lainnya, karena UM sangat menghargai 
mahasiswa yang berprestasi.

Wakil Rektor III UM Dr. Syamsul 
Hadi, M.Si., M.Ed. menyampaikan, 
se jak awal  UM member ikan 
kesempatan kepada calon mahasiswa 
yang memiliki bakat khusus dalam 
bidang apapun termasuk Tilawatil 
Quran. Penjaringan dilakukan melalui 
seleksi berbasis prestasi, agar bakat 
mereka tetap tersalurkan saat menjadi 
mahasiswa. (GMS/berbagai sumber)

Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Malang (FT UM) kembali 
menya lu rkan  a lumn inya 

sebagai guru produktif di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) melalui 
Program Sarjana Mengajar. Kegiatan 
ini merupakan kerjasama antara 
UM dengan Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PPTK) Pendidikan 
Menengah, Kemendikbud RI.

Sebanyak 50 orang sarjana dilepas 
oleh Dekan FT Dr. Andoko, M.Pd, 
pada Sabtu (25/7/2015). Mereka 
disebar untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga pengajar pada 20 SMK 
di wilayah Nusa Tenggara Barat 
(NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), 
Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.

“Saya harap Saudara menjadi 
pengabdi masyarakat yang baik. 

Dalam mengajar 
s a m p a i k a n l a h 
ilmu sepenuhnya 
k e p a d a  p a r a 
murid, sehingga 
m e n d a p a t k a n 
l a y a n a n 
p e m b e l a j a r a n 
yang maksimal. 

serta yang tidak kalah pentingya 
adalah menjaga nama baik lembaga 
dan citra pendidik di masyarakat,” 
pesan Dr. Andoko

Selain itu, Wakil Dekan I FT 
UM Dr. H. Ahmad Dardiri, M.Pd 
menuturkan di sejumlah daerah masih 
banyak kekosongan tenaga pendidik 
terutama untuk program studi Teknik 
Komputer dan Jaringan (TKJ) dan 
Otomotif. Sehingga kebanyakan 
sarjana yang dikirim merupakan 
alumni dari jurusan teknik.

“Sejumlah 50 orang kami kirim 
tahun ini. 37 orang tersebar di wilayah 
Jawa Timur termasuk Madura, lima 
orang di Kalimantan Selatan, empat 
orang di NTB, dan empat orang di 
NTT. Mereka akan mengajar di daerah 
selama satu tahun. Selama bertugas 
peserta mendapatkan insentif setiap 

bulan, fasilitas sarana prasarana, dan 
asuransi jiwa yang ditanggung oleh 
PPTK.” tuturnya.

Sebelum berangkat peserta 
akan mengikuti prakondisi terlebih 
dahulu sampai akhir Juli 2015. Hal 
ini bertujuan untuk memberikan 
pembekalan motivasi dan pembentukan 
karakter peserta.

Selama keikutsertaanya sebagai 
penyuplai tenaga pendidik dan 
kependidikan sejak empat tahun lalu,  
sampai saat ini FT UM telah mengirim 
sebanyak 200 orang sarjana. Dari 
jumlah tersebut, sebagian telah 
diminta sebagai tenaga pengajar 
tetap di sekolah yang bersangkutan. 
Peserta Kegiatan Sarjana Mengajar 
juga berkesempatan mengikuti 
Program Profesi Guru (PPG) pasca 
pelaksaanaan mengikuti program ini.

Kegiatan ini akan dimonitoring 
oleh PPTK dan FT UM tiga kali selama 
setahun, yaitu pada saat awal program, 
pertengahan dan di akhir kegiatan. 
Tujuan monitoring adalah sebagai 
evaluasi atas capaian hasil program 
Sarjana Mengajar, dan menjadi 
tolok ukur untuk program-program 
berikutnya. (Humas UM)
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Registrasi mahasiswa 
baru Univers i tas 
Negeri Malang (UM) 

jalur SBMPTN dilaksanakan 
Rabu (23/7/2015) di Graha 
Cakrawala UM. Sebanyak 
2.401 calon mahasiswa yang 
telah dinyatakan lulus seleksi, 
diwajibkan hadir untuk cek 
fisik, verifikasi data, dan 
pengambilan jas almamater.

Pelaksanaan registrasi dilakukan satu 
atap dengan harapan mempermudah 
dan memberikan pelayanan yang cepat, 
efektif dan efisien. Ada sembilan alur 
yang dilalui masing-masing maba. 
Setiap maba hanya memerlukan waktu 
± 25 menit, asalkan calon mahasiswa 
telah menyiapkan berkas-berkas yang 
dibutuhkan.

“Pelaksanaan registrasi dilakukan 
satu atap (one stop service), agar proses 
registrasi satu kali selesai. Sangat efisien, 
karena alur proses regsitrasi calon 
mahasiswa dalam satu ruang sehingga 
proses lebih cepat,” tutur Kepala Biro 
AKPIK Drs. Amin Sidiq, M.Pd.

“Sedianya kegiatan ini dibuka 
pukul 07.00 WIB, tapi pukul 06.00 
WIB sudah kami layani. Calon maba 
yang hadir pukul 05.30 WIB tidak 

REGISTRASI SATU ATAP

PENGENALAN KEHIDUPAN PERGURUAN TINGGI

Maba Hanya Memerlukan 25 Menit

Tidak Ada Perploncoan dalam PKPT UM

menunggu lama, sekitar pukul 
07.30WIB mereka sudah 
meninggalkan tempat registrasi 
ini.” tambahnya.

Hulaika, calon mahasiswa 
Program Studi Geografi ini 
puas dengan pelayanan yang 
berikan. “Informasi yang 
disampaikan sebelumnya 
melalui website sangat akurat. 

Pada saat datang kesini semua data 
yang dibutuhkan telah saya siapkan, 
sehingga proses yang saya lalui tadi 
cepat. Mungkin tidak sampai 25 menit, 
sudah keluar dari lokasi registrasi,” 
paparnya. Setelah proses registrasi, 
mahasiswa akan mengikuti kegiatan 
Pengenalan Kehidupan Perguruan 
Tinggi (PKPT) tanggal 10-15 Agustus 
2015 mendatang. (Humas UM)

Sejak pagi hari Senin, 10 Agustus 
2015 sebanyak 6.823 mahasiswa 
baru (maba) Universitas Negeri 

Malang (UM) berbondong-bondong 
menuju Graha Cakrawala UM, 
untuk mengikuti kegiatan Pengenalan 
Kehidupan Perguruan Tinggi (PKPT) 
UM tahun akademik 2015/2016 
program S1 dan D3.

PKPT yang dimulai sejak 10 - 15 
Agustus 2015  ini, berpusat di dua 
lokasi yaitu Graha Cakrawala dan 
masing-masing fakultas. Upacara 
pembukaan yang dipimpin Rektor 
UM Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd 
mengawali kegiatan ini.

“Menghadapi Masyarakat Ekonomi 
Asia (MEA), sejak dini mahasiswa 
harus sudah mempersiapkan diri, 
mengenal pola kultur di kampus, 
baik cara belajar, berkomunikasi, 
dan manajemen organisasi, serta 
mahasiswa UM harus fokus atas apa 
yang dijalani jangan sampai menjadi 
penonton di negeri sendiri,” salah satu 
pesan yang disampaikan Rektor.

Seluruh maba mengikuti prosesi di 
hari pertama sampai ketiga di Graha 
Cakrawala dengan beberapa materi 
diantarannya Pembinaan Karakter, 
Penyuluhan Napza, Bela Negara, 

Penggunaan kartu ATM Brizzi, Unjuk 
Ketrampilan UKM, Keagamaan dan 
Safety Riding.

Perkenalan dengan pimpinan 
dan ketua Ormawa, Sosialisasi 
program DMF/BEMFA dan HMJ, 
Pengembangan Karya Ilmiah, Materi 
Program Studi serta Kefakultasan,  
merupakan materi yang diberikan 
pada hari keempat sampai keenam 
di fakultas masing-masing. “Tidak 
akan ada tindakan perploncoan yang 
diterapkan dalam proses PKPT saat ini, 
bersikap santun dan ramah menjadi 
dasar dalam membina maba mulai dari 
awal sampai akhir kegiatan, semua lebih 
difokuskan pada pembinaan karakter 
setiap maba,”ujar Wakil Rektor III 
Dr. Syamsul Hadi, M.Si., M.Ed, yang 

membidangi kemahasiswaan terkait 
materi PKPT.

Ditambahkannya dalam PKPT 
tahun ini ada materi baru yang 
diberikan. Untuk itu UM menggandeng 
institusi dari luar seperti Penyuluhan 
Napza akan menghadirkan narasumber 
dari BNN Kota Malang. Kapolresta 
Malang akan mengisi materi Safety 
Riding, dan Komandan Resort Militer 
(Danrem) juga turut mengisi materi 
Bela Negara.

“Fun, seru, tidak membosankan, 
dan komunikatif ternyata PKPT di 
UM benar-benar, jauh dari kesan 
menakutkan seperti yang ada di benak 
saya,” ujar Deshinta Raisa Rahma, 
mahasiswa jurusan Manajemen disela-
sela mengikuti PKPT. (Humas UM)
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Wahyu Nugroho

Parikan Suroboyoan, Harapanku, dan Aktivitasku

A. Parikan dan Pantun
Parikan adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia, 

khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Di Jawa Timur parikan 
telah menjadi salah satu unsur penting dalam pertunjukan kesenian 
ludruk dan kentrung. Dalam pergaulan masyarakat umum, parikan 
seringkali difungsikan sebagai media untuk memecah kebekuan 
atau bumbu penyegar dalam proses komunikasi. Selain itu, parikan 
juga dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan nasehat, 
pasemon (kritikan halus), ajakan, atau humor. Namun sampai saat 
ini belum jelas istilah parikan itu sendiri berasal dari bahasa apa, 
siapa pelopornya, sejak kapan parikan itu ada, dan dimana pertama 
kali dikembangkan. 

Parikan bisa juga disebut pantun, karena bentuknya memang 
sama dengan pantun, yang berisi sampiran dan isi dengan pola 
a-a-a-a atau a-b-a-b. Namun ada sedikit perbedaan antara 
parikan dan pantun, terutama pada penggunaan bahasa dan 
ruang lingkupnya. Dari segi bahasa parikan menggunakan bahasa 
Jawa sedangkan pantun menggunakan bahasa Melayu/Indonesia.

Pada segi ruang lingkup, pada masyarakat Melayu, 
pantun lebih berkembang di kalangan para bangsawan, tokoh 
masyarakat, kalangan terdidik, dan para pemegang adat atau 
agamawan. Parikan lebih berkembang di masyarakat umum, 
khususnya masyarakat bawah (petani, buruh, atau pedagang di 
pasar). Parikan sebagai media untuk mengekpresikan dinamika 
kehidupan sehari-harinya dan cenderung humor.

Oleh karena itu parikan lebih bersifat egaliter, baik dari segi 
materi maupun bahasa pengungkapannya. Perbedaan status 
sosial cenderung diabaikan. Hal ini bisa diamati pada parikan-
parikan yang sudah populer. Nyaris semua parikan yang ada 
menggunakan bahasa ngoko/kasar. Bahasa yang digunakan rakyat 
biasa, bukan bahasa krama atau krama inggil. 

B. Parikan dan Kidungan
Banyak yang salah kaprah antara parikan dan kidungan. Secara 

substansi dan bentuknya berbeda. Seperti disebutkan di atas, parikan 
terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran adalah kalimat pengantar atau 
pembayang, biasanya menyatakan tentang gambaran alam, lingkungan 
kehidupan masyarakat setempat, adat istiadat, sistem kepercayaan dan 
pandangan hidup. Isi adalah pesan atau inti yang ingin disampaikan. 
Sampiran dan isi tersebut terikat oleh persamaan bunyi yang ritmis.

Dalam satu bait parikan ada yang terdiri dari dua baris kalimat 
(parikan singkat), dan ada yang berisi empat baris kalimat. Parikan 
singkat terdiri dari satu baris sampiran dan satu baris isi. Parikan yang 
bentuknya empat baris, terdiri dari dua baris sampiran dan dua baris isi. 
Gagasan yang tertuang dalam isi adalah pernyataan singkat dan padat. 
Sama sampiran, dibatasi oleh jumlah suku kata dalam setiap barisnya.

Kualitas parikan ada 2 (dua) tingkat:
a. Parikan yang memiliki persamaan bunyi pada sampiran dan isi 

di penggalan dan akhir kalimat, contoh:
Rujak kuweni campur kates,
Potong poni koyok bedhes.

Ngombe jamu kepingin pinter,
ngandhut gizi nang weteng wareg, 
awak lemu nek ngorok banter,
sampek bumi rasane horeg.

b. Parikan yang hanya memiliki persamaan bunyi 
di suku kata terakhir pada kalimat sampiran 
dan isi, contoh:

Budhal nang pasar dodolan ciu,
didol obralan sak botol sewu,
onok wedokan bodhine lucu,
masiya ayu gak duwe gulu.

Kidungan terdiri dari beberapa bait. Dalam 
bait-bait kidungan tidak mengandung sampiran, 
kecuali bila ada bait yang berupa parikan. 
Biasanya parikan dalam kidungan ditaruh di bait 
awal sebagai pembuka dan di bait akhir sebagai 
penutup. Rangkaian bait dalam sebuah kidungan 
adalah saling terikat dalam tema, berupa pesan 
atau cerita. Dalam setiap bait kidungan terdiri 
dari empat baris dengan pola a-a-a-a. Jumlah 
bait dalam satu kidungan tidak ada aturan yang 
mengingkat. Bisa sedikit bisa banyak, tergantung 
pesan atau cerita yang disampaikan. Dalam 
pertunjukan ludruk istilah lain dari kidungan 
adalah gandhangan, yang dibawakan dengan cara 
menyanyi sambil diiringi musik gamelan. Dalam 
pertunjukan ludruk kidungan dibawakan setelah 
tari remo.

Contoh kidungan Jula-Juli karya saya sendiri, 
judulnya:

“AKU”
Ndhik kene aku pingin kenalan,
nek aku iki asli Pasuruan,
masi gak nggantheng tapi lumayan,
kenek digawe sedhep-sedhepan.

Aku iki wong sing terhormat,
masiya duduk anake Camat,
wong-wong gembruduk nek aku liwat,
kathik sikile padha diangkat.

Wong-wong iku pancen gak pokroh,
ngarani aku turunan Landa,
gak percaya aku asli Jawa,
nganti jenengku tak ganti Nugroho.

Eling-eling jaman sik cilik,
aku sering diclathu Pak Lik,
ngilokna aku jare koyok Cangik,
wong koyok Arjuna sangking mendelik.

Ternyata aku pancen sembada,
buktine wong-wong padha nguwasna,
waktu aku nang Mojokerto,
jare wong-wong aku koyok Pak Harto.

Dadi wong nggantheng sak jane sara,
nang endhi-endhi diperhatekna,
koyok wingi ndhik Surabaya,
cewek-cewek nguber sampek niba-niba.



13Edisi 8  2015

R E F L E K S I

Awakku simpatik pancene bendher,
nek aku mlaku cewek-cewek gemeter,
onok sing sirik ngomonge banter,
nylathu aku koyok Landa klaper.

Duduk diecer tapi wong loman,
Nang cewek nganggur aku gak isaan,
apa maneh ayu kathik sik prawan,
ya tak kancani tak jak potrek-potrekan.

Aku kepingin urip sing mulya,
gak kekurangan sembarang ana,
seneng terus sampek tekan tuwa,
mbesuk nek mati mlebu suwarga.

Yu Painten klelegen cendhela,
Cekap semanten kidungan kula.

D. Daya Tarik Parikan
Seiring perjalanan waktu, parikan yang dulu 

sering digunakan sebagai selingan percakapan 
antar anggota masyarakat di Jawa Timur, kini 
semakin hilang. Kalau 
pun masih kita dengar, 
parikan lebih banyak 
hanyalah pengulangan 
yang parikan yang sudah 
populer sejak dulu.

Dahulu tetangga-
tetangga di kampung 
s a y a  a d a l a h  p a r a 
pedagang pasar. Ada 
y a n g  j a d i  p e n j u a l 
tempe, penjual jajanan 
tradisional, pedagang 
sayur, kuli angkut, dan 
sebagainya. Parikan 
selalu menjadi selingan 
da l am pe r cakapan 
mereka setiap hari. 

Pada masa lalu siaran radio amatir berisi 
parikan, termasuk acara yang menampilkan 
kesenian ludruk. Saat mendengar parikan-
parikan itu saya merasakan ada suasana 
persahabatan yang cair, akrab, dan hangat. 
Dari kenangan itulah saya berusaha mendalami 
parikan. Selain itu, sejak kecil saya gemar 
membaca majalah berbahasa Jawa, yaitu 
Panjebar Semangat, Mekar Sari, dan Jaya Baya.

Parikan adalah sastra lisan, yang diungkapkan 
secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan. 
Karena terbiasa spontan, dalam pengungkapannya 
nyaris tanpa proses pemikiran, karena sudah hafal 
di luar kepala. Akibatnya tidak banyak muncul 
parikan yang baru. 

Karena kondisi yang relatif stagnan inilah 
muncul gagasan untuk mengembangkan 
parikan dalam bentuk tulis. Pencarian idenya 
pun dengan sungguh-sungguh, agar bisa 
menghasilkan parikan-parikan yang lebih 
segar dan lebih memiliki daya tarik. Untuk 
menjadikan parikan lebih memiliki daya tarik, 
maka saya memilih parikan yang lebih banyak 
bertema humor daripada tema-tema yang lain.

Selain itu, dengan cara ditulis parikan bisa lebih mudah 
disebarluaskan ke masyarakat dan difungsikan untuk hal-hal 
lain, selain untuk selingan dalam komunikasi lisan, misalnya 
difungsikan untuk illustrasi buku, humor di majalah/koran, 
kalimat persuasif yang ditulis di spanduk, papan pengumuman, 
dan sebagainya. Yang pasti, dengan ditulis, parikan lebih 
terdokumentasi, sehingga bisa dibaca oleh siapa saja, kapan saja, 
dan di mana saja.

Sangat disayangkan bila parikan yang merupakan aset budaya 
nasional dalam bentuk sastra ini perlahan-lahan ditinggalkan 
oleh masyarakat di lingkungannya sendiri, dan akhirnya hilang.

Obsesi saya parikan bisa sepopuler haiku, bentuk puisi 
singkat ala Jepang yang kini telah merambah dunia. Haiku yang 
berkembang di luar Jepang dengan menggunakan bahasa lokalnya 
masing-masing, termasuk di Indonesia. Puisi singkat yang berpola 
suku kata 5-7-5 dan ditulis dalam tiga baris ini, banyak dijumpai 
dalam kemasan-kemasan produk pabrik, kaos, buku tulis, dan 
sebagainya. Parikan yang dibuat dalam bentuk tulisan sangat 
memungkinkan diperlakukan seperti haiku. 

Upaya mengembangkan Parikan juga saya lakukan dengan 
m e n j a d i  a d m i n  g r u p 
facebook “PARIKAN EDAN 
SUROBOYO”. Sampai saat ini 
grup ini memiliki jumlah anggota 
mencapai 47.981 orang. Misi 
dari grup ini adalah melestarikan 
dan mengembangkan parikan 
gaya Jawatimuran, serta 
mengajak masyarakat dunia 
maya untuk mencintai parikan, 
sekaligus juga sebagai media 
untuk belajar membuat parikan. 
Karena grup ini bersifat humor, 
maka tentu saja juga berfungsi 
sebagai media hiburan.

Pada tahun 2011 dan tahun 
2015 komunitas penggiat 

parikan bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jawa Timur 
mengadakan LOMBA PARIKAN EDAN SUROBOYO di 
Taman Budaya Jawa Timur. Tujuan lomba ini adalah untuk 
menarik minat masyarakat dalam berkreasi membuat parikan. 
Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui, seberapa besar animo 
masyarakat terhadap parikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan 
Pengembangan Dan Penelitian Bahasa, Balai Bahasa Provinsi 
Jawa Timur, 2014 menerbitkan buku PARIKAN EDAN 
SUROBOYOAN. Selaku editor dan penulis buku ini saya 
menyeleksi lebih dari 2.000 bait parikan. Proses editing itu 
meliputi; penulisan kata dan tata bahasa yang sesuai dengan 
kaidah penulisan bahasa Jawatimuran,  memperbaiki sampiran 
atau isi agar kalimatnya padat (efisien), ritmis, dan harmonis, dan 
mengganti kata, kalimat, bahkan konten yang sekiranya tidak 
etis. Demikianlah. []

Wahyu Nugroho
Alumni Pendidikan Seni Rupa 1986
Ketua KGSP Pasuruan
Praktisi parikan
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Pendidikan Berbasis Keluarga (Homeschooling)
Tantangan dan Harapan

Tidak sekolah tidak berarti tidak belajar. Anak-anak homeschooling 
belajar tidak di bangku sekolah. Alam dan seisinya menjadi sarana 
belajar yang mahaluas. Perkembangan teknologi informasi semakin 
memudahkan proses belajarnya. Lalu, bagaimana dengan legalitasnya? 
Bagaimana dengan sosialisasinya?

Pertanyaan-pertanyaan i tu 
menjadi lumrah. Anggapan 
u m u m  m e n g a r t i k a n 

homeschooling sebagai sekolah di 
rumah. Dengan demikian anak akan 
terbatas pergaulannya. Biayanya 
mahal karena harus mendatangkan 
guru ke rumah. Tidak bisa mendapat 
ijazah, serta pandangan-pandangan 
miring lainnya. Tidak banyak yang 
melihat homeschooling itu sebagai 
sebuah alternatif pendidikan yang  
bisa diterapkan kepada anak. 

Homeschooling lebih tepat bila 
didefinisikan sebagai pendidikan 
yang berbasis keluarga. Dalam hal ini 
keluarga menjadi lingkungan belajar 
yang menyenangkan bagi anak. 
Karena berbasis keluarga, maka peran 
orang tua (ayah dan ibu) menjadi 
penting dalam mendidik anaknya. Hal 
pertama dan utama yang dilakukan 
orang tua adalah merumuskan visi 
dan tujuan pendidikan bagi anak-
anaknya. Selanjutnya orang tua 
menjadi fasilitator dan suporter bagi 
proses belajar anak-anaknya, serta 
berproses untuk menjadi pendidik 
utama bagi anak-anaknya.

Pelaksanaan homeschooling pada 
sebuah keluarga membutuhkan 
komitmen yang kuat dari seluruh 
anggota keluarga. Komitmen itu 
berupa tanggung jawab baik orang tua 
maupun anak untuk melaksanakan visi 
pendidikan yang telah dirumuskan.

Landasan Homeschooling
Negara memiliki kewajiban 

menyediakan pendidikan untuk warga 
negaranya. Negara memiliki peran 
tertentu untuk membangun koridor 
pendidikan yang harus dijalani warga 
negaranya. Namun negara bukanlah 
subyek pendidikan. Subyek pendidikan 
terletak pada warga negara. Sepanjang 
tidak melanggar hukum negara, 

keluarga dan warga negara memiliki hak 
menentukan model pendidikan seperti 
apa yang terbaik untuk diri mereka.

Homeschooling memiliki asumsi 
dasar bahwa setiap keluarga memiliki 
hak untuk bersikap kritis terhadap 
definisi dan sistem eksternal yang 
ditawarkan kepada keluarga.

Sistem pendidikan di Indonesia 
mengenal tiga jalur, yaitu jalur 
pendidikan formal, jalur pendidikan 
non-formal dan jalur pendidikan 
informal. Jalur pendidikan formal 
melalui sekolah. Non-formal dan 
informal merupakan jalur non-sekolah. 
Homeschooling adalah pendidikan 
berbasis keluarga yang masuk dalam 
jalur pendidikan informal.

Pendidikan berbasis keluarga  telah 
dijamin eksistensi dan legalitasnya 
sebagai bagian integral dalam sistem 
pendidikan yang berlaku di Indonesia. 
Undang-Undang No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 27 berbunyi (1) 
Kegiatan pendidikan informal 
yang dilakukan oleh keluarga dan 
lingkungan berbentuk kegiatan 
belajar secara mandiri. (2) Hasil 
pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diakui sama dengan 
pendidikan formal dan non-formal 
setelah peserta didik lulus ujian sesuai 
dengan standar nasional pendidikan.    

Keseharian Homeschooling

Gatot M. Sutejo

 Homeschooling 
bukanlah lembaga, 
te tapi  ke luarga. 
P e n e r a p a n 
homeschooling pada 
setiap keluarga tidak 
akan sama dengan 
keluarga lain yang 
juga menerapkan 
h o m e s c h o o l i n g . 
M a s i n g - m a s i n g 
keluarga menerapkan 
homeschooling sesuai 
v i s i  dan  tu juan 
pendidikan yang 
telah dirumuskan. 
Penerapan itu juga 

mengacu pada keunikan dan kekhasan 
masing-masing keluarga. Pada satu titik 
persamaan tertentu, keluarga-keluarga 
itu membentuk komunitas pelaku 
pendidikan berbasis keluarga. Pada titik 
inilah pertanyaan tentang sosialisasi 
anak-anak homeschooling terjawab.

Sosialisasi bagi masyarakat  umum 
seringkali hanya diartikan bergaul atau 
berteman. Banyak masyarakat yang 
menganggap anak-anak homeschooling 
tidak bisa bersosialisasi karena hanya 
belajar di rumah saja. Anggapan itu 
terpatahkan karena pada kenyataannya 
anak-anak homeschooling mempunyai 
banyak teman di komunitas-komunitas 
kegiatannya.

Ada banyak sudut pandang 
mengenai sosialisasi. Sumardiono, 
dalam buku Apa Itu Homeschooling 
(PandaMedia, 2014) menjelaskan 
makna sosialisasi  yang utama 
adalah; penanaman nilai (values) 
dan membangun ketrampilan sosial. 
Dalam arti penanaman nilai, sosialisasi 
terbaik justru terjadi di keluarga. 
Melalui keluarga terbangun nilai-
nilai apa yang seharusnya menjadi 
pegangan anak untuk interaksi 
dengan teman dan masyarakat saat 

Belajar tentang teamwork.
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bertumbuh besar. Membangun 
ketrampi lan sos ia l  sepert i 
berkomunikasi, mengenal aturan 
main, berbagi, berempati, dan 
lainnya. Ketrampilan seperti ini 
dibutuhkan melalui pergaulan di 
rumah, dengan teman sebaya, dan 
dimanapun anak berada.

Sosialisasi memiliki dua bentuk 
yaitu; sosialiasi vertikal (lintas 
umur) dan sosialiasi horizontal 
(teman sebaya). Sistem sekolah 
(pendidikan formal) menekankan 
pada sosialisasi horizontal atau 
sosialisasi teman sebaya. Proses 
sosialisasi berlangsung selama 

ajang komunikasi bagi para praktisi homeschooling. 
Bagi anak-anak komunitas itu menjadi sarana 
untuk belajar bersama dan  bermain bersama.

Salah satu kegiatan komunitas homeschooling 
adalah Festival Pendidikan Rumah (FESPER). 
FESPER adalah kegiatan tahunan yang cukup 
populer di kalangan pelaku dan pemerhati 
homeschooling. Bentuknya  adalah kemah bersama 
keluarga praktisi homeschooling. Dalam kegiatan 
FESPER ini orang tua dan anak-anak saling berbagi 
bersama tentang pelaksanaan pendidikan berbasis 
keluarga masing-masing. Pada acara FESPER ini 
juga hadir anak-anak homeschooling yang sukses 
belajar hingga kuliah di perguruan tinggi.

FESPER tahun ini dilaksanakan di Cibodas, 
Jawa Barat tanggal 11-13 Agustus 2015. FESPER 
2015 ini adalah untuk yang ketiga kalinya. 

Gatot M. Sutejo
Alumni Pendidikan Seni Rupa 1987
Praktisi Homeschooling

Belajar tentang bela negara kepada tentara.

Belajar tentang 
astronomi.

Berbagi pengalaman 
melaksanakan 
homeschooling 
dalam ajang 
FESPER 2015.

anak bersekolah. Setelah anak masuk dunia 
kerja, baru mereka bersosialisasi dengan teman 
yang rentang usianya sangat beragam. Sementara 
itu, sosialisasi anak-anak homeschooling bagian 
terbesarnya adalah sosialisasi vertikal (lintas 
umur). Oleh karena itu, keluarga homeschooling 
justru merasa bahwa kekuatan homeschooling 
ada pada kebiasaan bergaul lintas usia. Hal 
itu mebuat anak tidak mengalami kesenjangan 
saat terjun ke masyarakat, dalam berorganisasi, 
lingkungan rumah maupun dunia pekerjaan. 

Komunitas Homeschooling
Tidak ada kriteria khusus ketika sebuah 

keluarga menerapkan homeschooling. Beberapa 
keluarga ada yang menetapkan visi pendidikan 
untuk anak-anaknya sejak mereka menikah. Ada 
juga keluarga yang menerapkan homeschooling 
setelah melihat anaknya mengalami kesulitan 
belajar dengan sistem pendidikan formal. Bahkan 
ada juga yang beralasan melakukan tindakan 
preventif untuk menghindarkan anak-anaknya 
dari ekses negatif pergaulan di luar rumah. Setiap 
keluarga berusaha untuk memberikan ruang yang 
seluas-luasnya bagi anak untuk mengembangkan 
dirinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Berbagai  a lasan untuk menerapkan 
homeschooling itu terungkap dalam komunitas 
homeschooling. Komunitas itu sendiri menjadi 

Sebelumnya, tahun 2013 di 
Yogyakarta dan tahun 2014 di 
Salatiga, Jawa Tengah.

FESPER 2015 tidak hanya 
diikuti oleh keluarga-keluarga 
praktisi homeschooling, tetapi 
juga keluarga yang ingin belajar 
bersama tentang pendidikan 
berbasis keluarga. Tema yang 
diangkat pada FESPER 2015 adalah 
“Harmoni dalam Keberagaman”. 
Selain diisi dengan kegiatan diskusi 
keluarga, FESPER 2015 juga diisi 
dengan expo karya anak, olahraga 
bersama, pengamatan astronomi, 
pengamatan keanekaragaman 

hayati, edukasi zero waste, dll.
Komunitas pendidikan berbasis keluarga 

(homeschooling) semakin berkembang jumlahnya. 
Keluarga pelaku homeschooling mempersiapkan 
masa depan anak-anaknya agar menjadi manusia 
yang berkarakter untuk menjadi pemimpin-
pemimpin Indonesia di masa depan. Diharapkan 
para pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia 
perlu mendengar dan melihat best practice para 
pelaku homeschooling bagi kemajuan pendidikan 
di Indonesia dan memberi ruang gerak yang setara 
dengan pendidikan formal. []



16 Edisi 8  2015

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

Perjuangan Menuju Munas IKAUM
PW SERAM BAGIAN TIMUR & PW KEPULAUAN ARU

Pada pelaksanaan Musyawarah 
Nasional dan Reuni Akbar 
alumni UM di Malang tanggal 

8-9 Agustus 2015 terdapat ‘bintang 
dari timur’ yang turut menyemarakkan 
acara yang digelar oleh PP IKA UM. 
Ketiganya adalah; Paulina Karam dan 
Ludia Orpangoyem (PW IKA UM 
Kepulauan Aru), serta Irwan Rumain 
(PW IKA UM Seram Bagian Timur). 
Kedua kepengurusan wilayah ini 
berasal dari Provinsi Maluku. 

Pengurus Pusat IKA UM sangat 
mengapresiasi kehadiran ketiga peserta 
munas dari PW IKA UM yang berlokasi 
di Indonesia bagian timur.  Dengan 
kehadiran perwakilan dari PW IKA UM 
Seram Bagian Timur dan PW IKA UM 
Kepulauan Aru, PP IKA UM berharap 
dampak dari kegiatan Munas IKA 
UM ini menjangkau ke wilayah Seram 
Bagian Timur dan Kepulauan Aru.

Sementara itu, acara Munas 
IKA UM ini menjadi acara yang 
ditunggu-tunggu pula oleh Pak Irwan 
Rumain dari Seram Bagian Timur 
serta Bu Paulina dan Bu Ludiya dari 
Kepulauan Aru.

Dalam Munas IKA UM, Pak Irwan 
Rumain menyampaikan banyak hal 
tentang perkembangan alumni UM di 
Seram Bagian Timur. Alumni Universitas 
Negeri Malang cukup disegani dan 
diperhitungkan bagi perkembangan 

pendidikan di Seram Bagian Timur. 
Karena itu, beliau berharap agar hasil 
Munas IKA UM ini dapat bermanfaat 
baginya dalam membuat program-
program kegiatan IKA UM di wilayah 
Seram Bagian Timur. 

Bu Paulina dan Bu Ludia dari 
Kepulauan Aru kurang lebih sama 
harapannya. Kedua wanita tangguh 
ini telah tiba di Malang beberapa 
minggu sebelum pelaksanaaan Munas 
IKA UM. Kedatangan lebih awal 
itu lebih dikarenakan mereka harus 
menyesuaikan diri dengan jadwal 
pelayaran kapal Pelni yang mereka 

tumpangi. Dari Kepulauan Aru mereka 
harus mengarungi lautan selama 5 hari 
menuju pelabuhan Tanjung Perak, 
Surabaya dan melanjutkan perjalanan 
darat menuju Malang.

Setelah gelaran Munas dan Reuni 
Akbar IKA UM berlangsung, PP 
IKA UM menyelenggarakan jamuan 
makan malam bersama ketiga utusan 
PW dari Seram Bagian Timur dan 
Kepulauan Aru. Semoga kepulangan 
mereka ke daerah masing-masing 
membawa semangat untuk program-
program alumni UM di Indonesia 
bagian timur. (Fat)

Foto bersama PP IKA UM dengan utusan PW IKA UM Seram Bagian Timur dan PW IKA UM 
Kepulauan Aru.
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