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Pertemuan alumni UM di Surabaya tanggal 11 Februari 2017.

Kota Surabaya juga menjadi 
magnet utama di Jawa Timur 
dan di Indonesia timur pada 

umumnya. Sektor industri dan jasa 
tersebar di sana. Menjadi pangkalan 
militer matra laut utama di Indonesia. 
Cerita heroisme kota Surabaya terkenal 
hingga mancanegara. Lalu menjadi 
warna tersendiri bagi masyarakat kota 
Surabaya dan sekitarnya. Karakter 
heroik, setia kawan, humoris dan “apa 
adanya” melekat pada arek Suroboyo. 
Dalam bergaul sangat egaliter karena 
sikap terbuka pada hal yang baru.

Ikatan Alumni Universitas Negeri 
Malang (IKA UM) melihat nilai strategis 
pembentukan pengurus wilayah 
Surabaya. Alumni UM yang berasal 
dari kota Surabaya cukup banyak. Hal 
ini cukup bisa dipahami karena jarak 
kota Malang dan Surabaya relatif dekat. 
Surabaya sebagai ibukota Provinsi 

Kota Surabaya memiliki nilai 
strategis bagi Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang.
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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.

Buletin IKAUM kembali hadir 
menjumpai Anda. Kami mohon maaf 
atas sedikit tertundanya penerbitan edisi 
12 - 2017 ini. Pada awal tahun ini, kita 
dikejutkan dengan kabar berpulangnya 
Ketua Umum PP IKAUM, Bpk Bambang 
Banu Siswoyo. Semoga almarhum 
mendapat tempat yang layak di sisi Allah 
swt.

Tema utama kali ini adalah PW 
IKAUM Surabaya. Pada awal tahun 2017 
ini semangat rekan-rekan alumni UM di 
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Surabaya sangat tinggi. Sebagai ibukota 
Provinsi Jawa Timur, Surabaya sangat 
strategis bagi IKAUM.

Masih dalam tema entrepreneurship, 
kami sajikan juga liputan ringkas profil 
Pesantren Entrepreneur di Pasuruan. 
Dari kampus UM, ada berita tentang 
Majalah Komunikasi UM yang meraih 
dua penghargaan sekaligus pada ajang 
Indonesia Student Print Media Awards 
2017.  Kami sajikan juga berita Gerakan 
Penanaman 1000 Pohon di kampus UM. 
Dalam momen wisuda UM tgl  Maret 
2017, PP IKAUM juga menggelar acara 
IKAUM Hiring & Recruitment dan Job Fair.

Dari ajang Jawa Pos Radar Malang 
Awards 2017, dua orang alumni UM juga 
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maraih penghargaan tokoh inspriratif 
yaitu Agus Sunandar (bidang seni 
budaya) dan Bambang Parianom (bidang 
lingkungan).

Profil Alumni kali ini adalah Asriana 
Kibtiyah. Sosoknya sebagai psikolog 
pendidikan, penulis buku parenting dan 
motivator. Di UM mengawali kuliah di 
jurusan Kimia, tingkat doktoralnya di 
jurusan Psikologi Pendidikan.

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

Salam.
Redaksi Buletin IKAUM

Jawa Timur juga menampung banyak 
alumni UM untuk berkarir di sana. Salah 
satunya adalah Pak Syaiful Rahman 
yang saat ini menjabat sebagai Kepala 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Prakondisi pembentukan IKA UM 
wilayah Surabaya diawali dengan buka 
puasa bersama tang 30 Juni 2016. Pak 
Luluk Priambodo menjadi orang yang 
sangat berperan dalam kegiatan itu. 
Beberapa alumni UM yang berdomisili 
di Surabaya berkumpul dan bersepakat 
untuk membentuk kepengurusan IKA 
UM di wilayah Surabaya.

Pertemuan dilanjutkan pengurus 
pusat IKAUM bersama Pak Syaiful 

Rahman (Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur) yang sekaligus 
sebagai penasehat IKA UM. Pertemuan 
yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 
2016 itu menjadi pertemuan yang 
sangat produktif. Banyak gagasan 
muncul berkaitan dengan program 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pertemuan alumni UM di Surabaya 
semakin bermakna. Pada pertemuan 
tanggal 11 Februari 2017 di Resto Prima 
Rasa, Jalan Ahmad Yani Surabaya juga 
dihadiri oleh alumni dari kalangan yang 
lebih muda. Acara itu juga dihadiri oleh 
pengurus pusat IKA UM diantaranya 
adalah Bapak Muhammad Ainin (Ketua 

I PP IKA UM), Bapak Sutrisno (Ketua 
III PP  IKAUM) dan Ibu Fatmawati 
(Sekretaris I PP IKAUM).

Pertemuan itu menyepakati untuk 
segera membentuk kepengurusan IKA 
UM wilayah Surabaya, Sidoarjo dan 
Gresik (SSG), serta melakukan pendataan 
alumni UM di ketiga kota tersebut.  
Pertemuan itu juga menyepakati Dr. 
Fatkhul Anam, Mpd. (Rektor Universitas 
Nahdlatul Ulama Sidoarjo) yang terpilih 
sebagai Ketua PW IKAUM Surabaya 
periode 2017 - 2021.

P e r t e m u a n  s e l a n j u t n y a 
diselenggarakan tanggal 11 Maret 
2017. Pada pertemuan yang semakin 
‘gayeng’ itu telah ditunjuk pengurus-
pengurus IKAUM wilayah Surabaya, 
Sidoarjo dan Gresik. Pertemuan alumni 
UM di Surabaya itu semakin heterogen, 
baik jurusan dan tahun angkatannya. 
Mereka juga berasal dari program 
Sarjana dan Pascasarjana UM.

Pak Adriono yang tinggal di 
Sidoarjo mempunyai cara yang unik 
untuk memetakan generasi alumni 
U M .  D a l a m  a k u n  Fa ce b o o k nya 
beliau mengelompokkan alumni 
UM berdasarkan ‘gerbang utama’ 
k ampus UM.  Per tama ,  gerbang 
yang menghadap ke timur ( jalan 
Semarang). Kedua, gerbang utamanya 
yang menghadap ke selatan ( jalan 
Surabaya). Ketiga, gerbang utama yang 

Pertemuan alumni UM di Surabaya tanggal 11 Maret 2017.
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Pengukuhan
PW IKAUM Blitar

Konsolidasi
PW IKAUM Kediri

dari sisi utara (jalan Veteran d/h Yogyakarta). “Nah, kalau yang 
gerbang utama di utara  itu berarti alumni termuda. Saya 
sendiri dari generasi tua yang gerbang utamanya menghadap 
ke timur”, kata Pak Adriono berkelakar.

Pertemuan alumni UM itu juga menyepakati untuk 
menyelenggarakan Seminar Pendidikan yang akan 
diselenggarakan tanggal 13 Mei 2017 di gedung Sabha 
Nugraha, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Seminar 
nasional ini juga dilaksanakan dalam rangka peringatan 
hari Pendidikan Nasional. Seminar ini dengan tema 
Menghadirkan Sekolah Humanis ini akan menghadirkan 
pembicara diantaranya Prof. Dr. A.H. Rofi’uddin, M.Pd. 
(Rektor Universitas Negeri Malang), Dr. Syaiful 
Rahman, MM., MPd. (Kepala Dinas Pendidikan Jawa 
Timur), Prof. Dr. Mohammad Ainin, M.Pd. (Ketua PP 
IKA UM). []

Ikatan Alumni Universtas Negeri Malang wilayah Blitar 
berhasil dikukuhkan pada tanggal 25 Maret 2017. Acara 
pengukuhan ini berlangsung di SMK PGRI 1 Kota Blitar.  

Acara ini dihadiri oleh beberapa pengurus pusat IKAUM 
diantaranya adalah Bapak Muhammad Ainin (Ketua I PP IKA 
UM), Bapak Sutrisno (Ketua III PP  IKAUM) dan Ibu Fatmawati 
(Sekretaris I PP IKAUM). Terpilih sebagai Ketua PW IKAUM 
Blitar adalah Bapak Bendot Pariadji. []

Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universtas Negeri 
Malang wilayah Kediri mengadakan silaturahmi 
dan konsolidasi pada tanggal 26 Februari 2016. 

Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengurus Pusat IKAUM, Bpk. 
Muhammad Ainin. []
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Membekali Jiwa Enterpreneur 
Sejak Dini

PESANTREN ENTREPRENEUR

Pendidikan belakangan ini 
dihadapkan pada pilihan 
yang sangat beragam dan 

kompleks. Ruang dan kesempatan 
untuk berkembang maju pesat 
adalah sangat mudah. Satu sama 
lain memiliki peluang yang sama. 
Khazanah pendidikan semakin 
kaya di satu sisi, tetapi di sisi lain 
terlihat paradoksal karena tantangan 
kemajuan juga diimbangi dengan 
ekses-ekses negatif, baik dalam 
bentuk pola pikir maupun pada 
perilaku. Dalam kenyataannya 
seolah-olah peradaban mengalami 
kemajuan yang begitu memikat, 
tetapi keropos “nilai” dan cenderung 
pada sebuah kondisi pola pikir yang 
pragmatis dan instan.

Untuk itu perlu formula baru di 
bidang pendidikan yang akomodatif 
dengan perkembangan zaman, 
namun juga tetap menjaga dan 
mempertahankan nilai-nilai moral.
Salah satunya adalah menjadikan 
lembaga pendidikan dengan 
nilai-nilai kepesantrenan saling 
terkait satu sama lain. Keterkaitan 

itu terbingkai dalam satu konsep 
manajemen dan kerangka kurikulum 
yang integratif. 

Demik ian yang mendasari 
pendirian  Sekolah Pesantren 
E n t r e p r e n e u r s h i p  A l - M a u n 
Muhammadiyah (S-PEAM) di 
Kota Pasuruan. Mengusung nama 
Muhammadiyah karena lembaga 
pesantren ini dibawabh pengelolaan 
Pengurus Daerah Muhammadiyah 
(PDM) Kota Pasuruan. 

“Pesantren ini mengusung 
nama Entrepreneur sebagai sebuah 

strategi  untuk menanamk an 
nilai-nilai jiwa entrepreneurship 
bagi santri agar dapat menjadi 
pribadi yang berdaya kreativitas, 
berpikir positif,  bersemangat 
tinggi, tidak cepat mengeluh, tidak 
mudah menyerah pada keadaan, 
memiliki produktivitas konstruktif, 
dan senantiasa berpikir inovatif 
untuk mendapatk an sesuatu 
yang bermanfaat bagi dirinya dan 
orang lain,” demikian dijelaskan 
Muhammad Yasin, Bendahara PDM 
Kota Pasuruan.
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Pesantren setingkat sekolah 
menengah ini mulai berdiri tahun 
2015. Pesantren ini mempunyai visi 
mewujudkan generasi islami, modern 
dan berjiwa entrepreneurship.

Dari segi kebutuhan pendidikan 
usia-usia remaja pada jenjang SMP-
SMA secara psikologis adalah masa 
transisi pencarian jati diri, sehingga 
sangat tepat untuk memberikan 
formula baru yang lebih kondusif 
dalam membimbing, mengarahkan 
dan mengantarkan mereka ke 
sebuah kondisi, lingkungan, dan 
habitat yang selalu menyerukan 
k e b a i k a n .  “ P e s a n t r e n  i n i 
menerapkan pola boarding school 
dimana santri tinggal di lingkungan 
pesantren dan menjalani masa 
pendidikan dan pengasuhan di 
pesantren,” demikian M. Yasin, 
alumni UM jurusan Administrasi 
Perkantoran/PDU angkatan 1986 

ini menjelaskan.
Konten kurikulumnya terdiri 

dari; Islamic Studies, Quranic Studies, 
Arabic Studies, English Studies, 
General Studies, Entrepreneurship 
Studies serta Talent Development.

E nt re p re n e u r s h i p  s t u d i e s 
adalah jenis mata pelajaran yang 
m e n e k a n k a n  p e m b e l a j a r a n 
berbasis pada pengalaman dan 
praktik dalam realitas kehidupan. 
Hal itu bertujuan agar santri sejak 
dini memiliki jiwa mandiri, kreatif, 
berpikir positif,  bersemangat 
tinggi, tangguh dan produktif 
untuk mendapatkan sesuatu yang 
bermanfaat bagi dirinya dan orang 
lain. Rumpun mata pelajarannya 
meliputi; pendidikan dan pelatihan 
k e w i r a u s a h a a n ,  p e n d i d i k a n 
kemandirian dan pendidikan 
kepemimpinan.

S-PEAM (Sekolah Pesantren 

Entrepreneur Al-Maun) akan hadir 
dalam rangka memperkuat titik 
temu antara pola pendidikan 
“pesantren” dan “sekolah”, agar 
keduanya dapat bersatu padu 
membentuk sebuah nilai dan kreasi 
baru untuk melahirkan generasi 
Islam yang sebenar-benarnya, 
yang tetap terbingkai dalam 
kenusantaraan. 

S e g a l a  k e t e r b a t a s a n  d a n 
keberhasilan pesantren yang 
hadir  memegang teguh jat i 
dirinya dalam menanamkan nilai-
nilai  keagamaan, diapresiasi , 
dikembangkan menjadi sebuah 
pola dan desain baru, sehingga 
dapat menjadi daya tawar tinggi 
bagi terbentuknya generasi yang 
akan datang menjadi lebih baik. 
Aspek religiusitas, perkembangan 
tek nologi ,  keterampilan dan 
k e m a n d i r i a n  a k a n  i n c l u d e d 
dalam sebuah kurikulum sesuai 
keberbakatan mereka. Perpaduan 
“pesantren” dan “sekolah” akan 
menawarkan banyak alternatif 
bagi diversitas peserta didik (santri) 
sehingga semua bakat dan potensi 
dapat terwadahi dan tergali dengan 
baik serta produktif.

Sekolah Pesantren Al-Maun ini 
berlokasi di Jalan AH. Nasution, 
Gadingrejo Pasuruan. Selain lokasi 
yang strategis di tengah-tengah 
kota, Pondok Pesantren S-PEAM ini 
memiliki lahan yang luas dan siap 
dikembangkan. Suasananya juga 
kondusif dan representatif untuk 
kegiatan belajar-mengajar. Jauh 
dari bising kendaraan. [GMS]

Muhammad Yasin
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Berita Duka Cita Alumni UM

BUKU BARU
Judul Buku FRAGMEN CINTA : Antologi Puisi
Penulis Nida Anisatus Sholihah
Penerbit Tuas Media
Terbit Desember 2016

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. 
Ikatan Alumni Universitas Negeri 
Malang berduka cita. Ketua 

Umum PP IKA UM Prof. Dr. Bambang 
Banu Siswoyo telah tutup usia pada 
tanggal 2 Februari 2017. Almarhum 
Prof. Bambang Banu Siswoyo yang 
lahir di Turen, Malang tanggal 24 
Oktober 1959 belum genap setahun 
memegang jabatan sebagai Ketua 
Umum PP IKA UM.

Selain sebagai Ketua Umum PP 
IKA UM almarhum juga menjabat 
senagai Ketua Dewan Pengawas 
Universitas Negeri Malang.

A l m a r h u m  m e n g a j a r  d i 
Universitas Negeri Malang sejak 
tahun 1983.  Beliau diangkat sebagai 
Guru Besar dalam Bidang Ilmu 
Manajemen Fakultas Ekonomi pada 
Sidang Terbuka Senat Universitas 

Negeri Malang Tanggal 7 Nopember 
2012 dengan pidatonya tentang 
“Implementasi Corporate Social 
Responsbility (CSR) Urgensi dan 
Permasalahannya”.

Di bidang organisasi almarhum 
menjabat sebagai Ketua Umum 
Ikatan Alumni Universitas negeri 
Malang (IKA UM) periode 2015-2019, 
dan Kepala Penerbitan ADI 
(Asosiasi Dosen Indonesia) 
MPW Jawa Timur. Selain itu 
Almarhum juga pernah masuk 
sebagai pengurus IKAPI daerah 
Jawa Timur Periode 2011-2016 
serta menjadi pembicara di 
berbagai seminar nasional.

Almarhum wafat pada usia 
58 tahundan diimakamkan 
pada hari Jumat, 03 Februari 
2017 Pukul 08.00 di TPU Kasin 

Kota Malang.
U n t u k  m e n j a l a n k a n  ro d a 

organisasi IKA UM, maka Prof 
Muhammad Ainin (Ketua I PP IKA 
UM) menjadi pelaksana Ketua 
Umum hingga Munas IKA UM 
dilaksanakan. 

Istri Yusuf Budi S. Meninggal
Sementara itu kabar duka juga 

diterima dari Yusuf Budi Sartono, 
Sekretaris PW IKAUM Jakarta. Widya 
Dorestiawati istri dari Yusuf Budi 
Sartono meninggal dunia pada 
tanggal 5 Mei 2017. Almarhumah 
juga merupakan alumni UM jurusan 
Pendidik an Akuntansi ,  2004. 
Almarhumah tengah melanjutkan 
studi S2 Pendidikan Ekonomi di 
Universitas Negeri Surabaya dan 
mengajar di MAN Ngoro, Jombang.

Segenap redaksi Buletin IKAUM 
menyampaikan rasa belasungkawa 
atas berpulangnya almarhum 
Bambang Banu Siswoyo dan 
almarhumah Widya Dorestiawati. 
Semoga mendapat maghfirah dan  
ditempatkan di tempat yang layak 
di sisi Allah swt. [GMS]
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Dialog dengan Pemda Kepulauan Aru
PW IKAUM KEPULAUAN ARU

Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang terus 
melaksanakan aktifitas bagi kepentingan para 
anggotanya yang berada di Kepulauan Aru, Maluku. 

Sebagian besar anggota IKA UM PW Kepulauan Aru 
adalah para alumni UM program kerjasama  bidang 
pendidikan antara Pemerintah Daerah Kepulauan 
Aru dengan Universitas Negeri Malang. Pemda 
Kepulauan Aru mengirim sejumlah mahasiswa untuk 
dididik dan dibina di Universitas Negeri Malang 
agar menjadi sumber daya manusia yang handal. 
Setelah menyelesaikan program belajar di UM, 
mereka kembali ke daerah Kepulauan Aru untuk 
mengaplikasikan ilmunya disana. Mereka menjadi 
tenaga pendidik di berbagai sekolah yang tersebar 
di Kepulauan Aru.

Pada tanggal 5 Januari 2017 sejumlah pengurus 
dan anggota Ikatan Alumni Universitas Negeri 
Malang melaksanakan audiensi dengan Pemerintah 
Daerah Kepulauan Aru. Mereka beraudensi mengenai 
permasalahan status administrasi kepegawaian. 
Ibu Paulina Karam (Ketua PW IKAUM Kepulauan 
Aru) menjelaskan bahwa sebagai alumni program 
kerja sama Pemda Aru dengan UM, sebanyak 168 
orang belum memiliki sertifikat pendidik. Hal ini 
menjadi kendala administrasi kepegawaian karena 
persyaratan utama untuk menjadi guru PNS harus 
ada sertifikat pendidik.

Dalam program Guru Garis Depan (GGD) dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para 
alumni yang belum mempunyai sertifikat pendidik 
tidak bisa ikut program itu. Sebagai solusi pihak 
Pemda Kepulauan Aru setuju untuk membiayai 
alumni UM di Kepulauan Aru untuk ikut program PPG 
(Pendidikan Profesi Guru). [PK]
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Membuka Peluang Kerja bagi 
Calon Wisudawan

IKA UM HIRING & JOB FAIR

Sudah menjadi tradisi pada setiap 
momen wisuda lulusan Universitas 
Negeri Malang, pengurus pusat 

IKA UM menggelar acara IKA UM 
Hiring. Acara ini juga biasanya dirangkai 
dengan Job Fair.

Pengurus Pusat Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang kali ini 
menggelar acara IKA UM Hiring and 
Recruitment pada tanggal 2 Maret 2017. 
). Acara ini ditujukan bagi para lulusan 
UM yang akan menjalani prosesi wisuda 
pada Sabtu tanggal 4 Maret 2017.

Acara ini  dibuka oleh Bapak 
Sutrisno (Ketua III PP IKA UM). Dalam 
sambutannya, Pak Sutrisno menjelaskan 
bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk 
memfasilitasi mahasiswa dan alumni UM 
agar bisa mendapatkan pekerjaan sesuai 
kompetensi yang mereka miliki.Tidak 
hanya segera terserap pekerjaan, tapi 

juga terserap pada pekerjaan yang layak 
dan berkualitas.

Acara i tu juga dihadir i  oleh 
Bapak Syamsul Hadi (Wakil Rektor III 
Universitas Negeri Malang). Dalam 
sambutannya, pak Syamsul Hadi 
menyampaik an kebanggaannya 
kepada alumni UM. Berdasarkan data 
yang ada sekitar 70% lulusan UM 

hanya perlu menunggu kurang dari 6 
bulan untuk mendapatkan pekerjaan. 
Masa tunggu tersebut terhitung cepat 
untuk ukuran banyaknya lulusan 
sarjana di Indonesia saat ini. Pendeknya 
masa tunggu itu menjadi salah satu 
parameter kesuksesan suatu perguruan 
tinggi, dan itu berarti UM sudah 
memenuhi satu parameter perguruan 
tinggi sukses.

Acara IKA UM Hiring ini bekerja 
sama dan menghadirkan perusahaan-
perusahaan berkelas di Malang, 
diantaranya adalah PT Indosat Oreedoo, 
CV Multimedia Edukasi, PT Riau Sakti 
United Plantations, Bank Danamon, 
PT Victory Indonesia dan Language 
Education Center (LEC).

Job Fair XIV
Sementara itu,  kegiatan Job 

Fair diselenggarakan pada tanggl 
14-15 Maret 2017. Kegiatan yang 
berlangsung di Graha Cakrawala UM 
ini merukapakan Job Fair yang ke-XIV. 
Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja 
sama Pengurus Pusat IKA UM dan 
Bagian Kemahasiswaan UM .

Kegiatan Job Fair XIV ini sebelumnya 
telah disosialisasikan melalui spanduk, 
banner, di laman website UM, serta 
media lainnya. Sehingga masyarakat 
mengetahui informasi ini jauh-jauh hari 
sebelumnya. Job fair ini berlangsung 
dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 
15.00 WIB. Para pencari kerja datang 
langsung ke Graha Cakrawala UM dengan 
membawa curriculum vitae, karena ada 
beberapa perusahaan yang langsung 
melakukan wawancara di tempat. [Nida]

Presentasi salah satu wakil perusahaan (atas). Bpk Syamsul Hadi, Wakil Rektor III UM (kiri). 
Bapak Sutrisno,Ketua III PP IKA UM (kanan).

Job Fair XIV di Graha Cakrawala UM, 14-15 Maret 2017.
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Ciptakan Ide Bisnis
PIDATO KETUA IKA UM

Universitas Negeri Malang menggelar acara Wisuda yang ke 85 pada 
tanggal 4 Maret 2017.  

Pada Wisuda kali ini, UM meluluskan 
sebanyak 1.587 orang, terdiri atas 
43 orang lulusan program D3 

nonkependidikan, 294 orang lulusan 
program Sarjana nonkependidikan 
(termasuk 5 orang program Gelar 
Ganda), 791 orang lulusan program 
Sarjana Kependidikan (termasuk 2 
orang program Gelar Ganda), 108 orang 
lulusan program PPG, 274 orang lulusan 
program Magister, dan 77 orang lulusan 
program Doktor.

Salah satu rangkaian acara wisuda 
itu adalah penyerahan para wisudawan 
kepada Pengurus Pusat Ikatan Alumni 
Universitas Negeri Malang secara 
simbolis. Setelah itu dilanjutkan dengan 
pidato Ketua PP IKAUM. Sehubungan 
dengan mangkatnya Ketua PP IKAUM, 
almarhum Prof. Bambang Banu Siswoyo, 
maka IKAUM diwakili oleh Pak Bambang 

Mudjiono (Ketua II PP IKAUM). 
Dalam pidatonya, Pak Bambang 

Mudjiono menyampaikan ucapan 
selamat kepada seluruh wisudawan. 
Selanjutnya beliau menjelaskan 
kepengurusan PP IKAUM yang diketuai 
oleh Pak Muhammad Ainin yang 
sebelumnya menjabat Ketua I PP IKAUM.

Dalam pidatonya Pak Bambang 
k e m b a l i  m e n e g a s k a n  b a h w a 
organisasi IKA UM ini merupakan 
wadah alumni untuk meningkatkan 
tali silaturahmi, menjalin networking, 
menemukan sinergi, serta memajukan 
dan mengembangkan ilmu untuk 
kepentingan alumni, almamater, 
p e m b a n g u n a n  n a s i o n a l ,  d a n 
kemanusiaan. Kepada para wisudawan 
pak Bambang mengingatkan kepada 
wisudawan untuk siap dalam persaingan. 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN 

Economic Community) sudah dimulai 
sejak tahun 2015.  Kita sudah memasuki 
pasar Asia Tenggara dan pasar global. 
Untuk itu, peningkatan kompetensi 
merupakan muara dari peningkatan 
daya saing. Peningkatan kompetensi 
dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, 
dan pengalaman, dan didukung oleh 
sertifikasi profesi yang merupakan 
pengakuan (recognition) terhadap 
kompetensi yang  kita miliki.

Generasi muda juga diharapkan 
untuk tidak semata-mata berharap 
mendapat pekerjaan di kantor atau 
hanya menunggu dapatnya pekerjaan. 
Berharap lowongan pekerjaan saja 
tidak cukup karena jumlahnya semakin 
terbatas. “Untuk itu ciptakan ide bisnis. 
Ciptakan pekerjaan itu sendiri. Banyak 
start-up Business beromzet luar biasa 
yang muncul dari ide anak-anak muda 
seperti : Traveloka, Tokopedia, Go-Jek, 
Buka-Lapak, dan lain-lain,” demikian Pak 
Bambang mengakhiri pidatonya. [GMS]
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Menanam Pohon Hadirkan Suasana Sejuk
HARI SEJUTA POHON SEDUNIA

Universitas Negeri Malang memperingati Hari Sejuta Pohon Sedunia 
melalui Gerakan Menanam 1000 pohon.

Kegiatan ini diselenggarakan di 
Lapangan Parkir Cakrawala UM 
pada tanggal 10 Januari 2017. 

Program Gerakan Penanaman 1000 
Pohon dipimpin oleh Prof. Wahjoedi, 
ME., MPd. (Wakil Rektor II Universitas 
negeri Malang).

Untuk mendukung gerakan ini 
Rektor Universitas Negeri Malang 
mengeluarkan surat edaran yang 
berisi himbauan kepada seluruh civitas 
akademika UM untuk menyumbang 
minimal satu bibit tanaman, berupa 
kayu-kayuan atau jenis Multi Purpose 

Tree Species (MPTS) yaitu tanaman 
yang bisa dimanfaatkan selain kayunya 
(daun, bunga, buah, dll.)

Panitia telah berhasil menghimpun 
1329 bibit tanaman. Bibit tanaman 
tersebut terdiri dari tanaman buah 
dan bukan buah, diantaranya juga ada 
tanaman langka. Selain dari kalangan 
kampus UM, tanaman itu juga berasal 
dari pihak intansi kerja sama seperti 
Instansi Kehutanan yang mewakili 
TAHURA (Taman Hutan Raya) Malang 
dan bank-bank mitra..

Kegiatan ini  sejalan dengan 
konsep ‘kampus di dalam taman’ yang 
diterapkan di kampus UM. Rektor 
berharap melalui gerakan penanaman 

pohon ini mampu menghadirkan 
suasana belajar yang asri dan teduh 
di setiap sudut kampus. Selain itu 
juga menghasilkan Oksigen (O2) lebih 
banyak sehingga suasana menjadi 
lebih sejuk.

“Saat ini jumlah tanaman di UM 3260, 
kalau ditambah per hari ini, lebih dari 
5.000 tanaman. Ini akan lebih banyak 
menghasilkan oksigen yang diperlukan 
kehidupan kita. Untuk komposisi 60 
persen bangunan, 40 persen ruang 
hijau yang kita programkan,” demikian 
Rektor UM Prof. Dr. AH Rofi’uddin MPd 
menjelaskan. [Fatmawati]
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Majalah Komunikasi UM Raih Penghargaan 
ISPRIMA 2017

Aj a n g  I S P R I MA  m e r u p a k a n 
e v e n t  p e n g h a r g a a n  d a n 
p e n g a n u g e r a h a n  k r e a s i 

dan inovasi  per wajahan media 
cetak nasional yang digelar Serikat 
Perusahaan Pers (SPS). Selain ISPRIMA, 
ada tiga kategori penghargaan lagi 
yaitu Indonesia Print Media Magazine 
Awards (IPMA), Indonesia inhouse 
Magazine Awards (InMA),dan  Indonesia 
Young Readers Awards (IYRA).

Acara insan penerbitan berlevel 
nasional itu diselenggarakan di Hotel 
Millenium Jakarta pada tanggal 3 
Februari 2017. Pada acara bergengsi 
tersebut, Majalah Komunikasi hadir 
diwakili oleh Nida Anisatus Sholihah 
menerima dua penghargaan sekaligus 
yaitu The Best of Java Magazine ISPRIMA. 
Penghargaan yang diraih ialah Gold 

Winner (Juara 1) Komunikasi Edisi 307 
November-Desember 2016 dan Silver 
Winner (Juara 2) Komunikasi Edisi 302 
Januari-Februari 2016.

Direktur Eksekutif SPS, Asmono 
Wikan yang hadir pada acara tersebut 
mengapresiasi perwajahan sampul 
(cover) media cetak peserta yang 
berhasil memikat dewan juri. Peserta 
kategori Isprima tahun ini melonjak 
drastis dari 58 entri pada tahun 2016 
meningkat menjadi 78 entri pada tahun 
2017. Hal ini menunjukkan kenaikan 
yang signifikan, yakni 34% dibanding 
tahun lalu.  Majalah Komunikasi 
berhasil mengalahkan 78 entri dari 30 
perguruan tinggi negeri dan swasta se-
Indonesia. Juri pada kategori ISPRIMA 
adalah Nasihun Masha yang menilai 
bidang jurnalistik dan Asmono Wikan 

yang menilai ide kreatif dan desain.
Acara ini digelar sebagai upaya untuk 

menghargai kreativitas insan pers dalam 
wujud perwajahan cover. Di tengah 
perubahan tren pola konsumsi media 
di Indonesia yang cenderung mulai 
bergeser ke medium digital, media cetak 
dituntut lebih kreatif mengemas konten, 
salah satunya melalui tampilan cover 
yang menarik. Kompetisi ini merupakan 
wahana mengukur pencapaian karya 
jurnalistik media cetak melalui kerja-
kerja yang inovatif dan menginspirasi.

Acara ini dihadiri oleh Menteri 
Komunikasi dan Informasi, Rudiantara 
serta tokoh-tokoh pers nasional.
[Komunikasi/Nida]

Ada kabar membanggakan pada awal tahun 2017 ini. Majalah Komunikasi 
yang merupakan media komunikasi civitas akademika Universitas Negeri 
Malang menerima penghargaan pada ajang Indonesia Student Print Media 
Awards (ISPRIMA) tahun 2017.
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Seni Pertunjukan Warisan 
Kebudayaan Majapahit

SENI BANTENGAN

Sebuah flyer diposting di grup WA 
oleh seorang alumni UM. Flyer itu 
informasi tentang Seni Bantengan 

yang akan tampil di anjungan Jawa Timur, 
Taman Mini Indonesia Indah. Acara itu 
digelar tanggal 27 November 2016. Saya 
sangat penasaran ingin menyaksikan 
pertunjukan seni Bantengan.

Sudah barang tentu seni Bantengan 
tidak populer di Jakarta. Selama ini 
saya hanya dengar cerita tentang seni 
Bantengan ketika saya mudik ke Jawa 
Timur. Cerita yang saya dengar lebih 
banyak bertendensi negatif. Kelompok 
kesenian Bantengan di sekitar kampung 
saya dianggap membuat anak-anak 
yang aktif ikut kesenian Bantengan putus 
sekolah. Anak-anak lebih cenderung aktif 
‘manggung’ lalu kehabisan energi ketika 
di sekolah. Tidak jarang pula anak-anak 
putus komunikasi dengan orang tua 
karena Bantengan. Orang tua-orang tua 
tampak putus asa, lalu menganggap 
kelompok kesenian Bantengan ‘merebut’ 
dunia anak-anak itu dari mereka.

Seni Bantengan di TMII
A n j u n g a n  J a w a  T i m u r  T M I I 

nampak semarak pada hari Minggu, 
27 November 2017. Spanduk di 
depan memberi informasi tentang 
pertunjukan Seni Bantengan yang 

merupakan penampilan duta kesenian 
Kabupaten Mojokerto. Acara ini banyak 
dihadiri oleh banyak perantau dari 
Mojokerto dan masyarakat Jawa Timur 
pada umumnya yang bermukim di 
Jakarta. Kesempatan yang tidak disia-
siakan untuk menyaksikan pertunjukan 
seni Bantengan. Beberapa anggota 
DPRD juga turut menyertai rombongan 
duta kesenian Kabupaten Mojokerto 
yang tampil di TMII ini.

Rombongan duta kesenian dari 
Mojokerto ini adalah kelompok 
Mahesasura yang dipimpin oleh 
Bapak Mulyadi. Kelompok ini 
merupakan penampil terbaik 
event Festival Seni Bantengan 
yang rutin digelar setiap tahun oleh 
Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Sekilas Seni Bantengan
Seni Bantengan adalah 

sebuah seni pertunjukan budaya 
tradisi yang menggabungkan 
unsur sendra tari, olah kanuragan, 
musik, dan syair/mantra yang 
sangat kental dengan nuansa 
magis. Pertunjukan akan semakin 
menarik apabila telah masuk 
tahap “trans” yaitu tahapan 
pemain pemegang kepala Bantengan 
menjadi kesurupan arwah leluhur 

Banteng (Dhanyangan). Demikian ditulis 
di situs Wikipedia.

Kesenian Bantengan mayoritas 
berkembang di masyarakat pedesaan 
di daerah lereng pegunungan di Jawa 
Timur sperti Bromo-Tengger-Semeru, 
Arjuno-Welirang, Anjasmoro, Kawi dan 
Raung-Argopuro.

Kesenian  Bantengan  dimainkan 
oleh  dua orang  yang berperan  sebagai  
kaki depan sekaligus pemegang  
kepala bantengan dan pengontrol tari 
bantengan serta kaki belakang yang 
juga berperan sebagai ekor bantengan. 
Kostum bantengan biasanya terbuat 
dari kain hitam dan topeng yang 
berbentuk kepala banteng yang terbuat 
dari kayu serta tanduk asli banteng.

Bantengan ini selalu diiringi oleh 
sekelompok orang yang memainkan 
musik khas bantengan dengan alat 
musik berupa gong, kendang, dan 
lain-lain. Biasanya, lelaki bagian depan 
akan kesurupan, dan orang yang di 
belakangnya akan mengikuti setiap 
gerakannya.

Tak jarang orang di bagian belakang 
juga kesurupan. tetapi, sangat jarang 
terjadi orang yang di bagian belakang 
k e s u r u p a n  s e d a n g k a n  b a g i a n 
depannya tidak. Bantengan dibantu 
agar kesurupan oleh orang (laki-laki) 
yang memakai pakaian serba merah 

Seni Bantengan adalah sebuah seni pertunjukan budaya tradisi yang 
menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan syair/
mantra yang sangat kental dengan nuansa magis.

Anjungan Jawa Timur, TMII menampilkan 
kesenian Bantengan.
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yang biasa disebut abangan dan kaos 
hitam yang biasanya di sebut irengan.

Bantengan juga selalu diiringi oleh 
Macanan. Kostum macanan ini terbuat 
dari kain yang diberi pewarna (biasanya 
kuning belang oranye), yang dipakai 
oleh seorang lelaki. Macanan ini biasanya 
membantu Bantengan kesurupan dan 
menahannya bila kesurupannya sampai 
terlalu ganas. Namun tak jarang Macanan 
juga kesurupan.

Dalam pertunjukan seni Bantengan, 
dibutuhk an beberapa ornamen 
diantaranya adalah; Tanduk, Kepala 
banteng yang terbuat dari kayu ( waru, 
dadap, miri, nangka,  loh, kembang, 
dll), Mahkota Bantengan, berupa  sulur 
wayangan dari bahan kulit atau kertas, 
klonthong  (alat bunyi di  leher), gongseng 
kaki, dan keluhan (tali kendali).

S e d a n g k a n  p e ra n g k a t  y a n g 
dibutuhkan untuk pertunjukan seni 
Bantengan didukung yaitu:
•	 Dua	 orang	 Pendekar	 pengendali	

kepala bantengan (menggunakan 
tali tampar).

•	 Pemain	Jidor,	gamelan,	pengerawit,	
dan sinden. Minimal 1 (satu) orang 
pada setiap posisi

•	 Sesepuh,	orang	yang	dituakan.	Mem
punyai kelebihan dalam hal me manggil 
leluhur Banteng (Dhanyangan) dan 
mengembalikannya ke tempat asal.

•	 Pamong	dan	pendekar	pemimpin	
yang memegang kendali kelompok 
dengan membawa kendali yaitu Pecut 
(Cemeti/Cambuk).

•	 Dua	Macanan	dan	satu	Monyetan	se
bagai peran pengganggu bantengan.
Cerita turun-temurun menyebutkan, 

Kesenian Bantengan berasal dari desa 
Made, Kecamatan Pacet. Konon hutan di 
tepi desa yang terletak di lereng Gunung 
Welirang hidup bermacam-macam 
hewan liar, diantaranya banteng yang 
kini sudah punah. Paimin, penduduk 
desa Made menemukan seonggok 
kerangka banteng. Kerangka banteng 

itu dengan susah payah dibawa pulang 
dan dibersihkan. Kemudian ditempatkan 
di salah satu tempat di rumahnya. 
Hal itu menginspirasi Paimin untuk 
mengenang satwa banteng tersebut. 
Lalu dibuatlah atraksi pertunjukanyang 
selanjutnya disebut Bantengan. Atraksi 
itu dimainkan dua orang. Satu orang di 
bagian depan memainkan kepala dan 
sekaligus sebagai kaki depan. Sementara 
satu orang lainnya di belakang sebagai 
pinggul sekaligus sebagai kaki belakang. 
Atraksi gerakannya menggambarkan 
gerakan dan perilaku banteng sewaktu 
sedang berkelahi atau marah. Atraksi itu 
diiringi musik terbang dan jidor sebagai 
pengiringnya. Dalam atraksi ditampilkan 
banteng sedang berlaga dengan satwa 
lain seperti harimau, kera dan burung.

Sementara itu, ada pula penelitian 
yang menyebutkan sejarah Seni 
Bantengan telah ada sejak  jaman 
Kerajaan Singasari (situs candi  Jago, 
Tumpang) sangat  erat kaitannya 
dengan pencak silat. Walaupun pada 
masa itu tersebut bentuk kesenian 

Perkembangan Seni Bantengan
Saya sempat berbincang dengan Pak 

Mulyadi usai pertunjukan. Di kawasan 
Mojokerto Kesenian Bantengan sangat 
populer dan digemari masyarakat. 
Hal itu tidak lepas dari perhatian 
dan pembinaan unsur pemerintah 
daerah terhadap Kesenian ini. Hal ini 
mengubah persepsi saya tentang Seni 
Bantengan yang awalnya saya anggap 
negatif.

Menurut Pak Mulyadi yang juga 
m e r u p a k a n  s e o ra n g  Pe n g awa s 
Pendidikan di Dinas Pendidikan 
K abupaten Mojoker to in i ,  seni 
B a n t e n g a n  i n i  m e m a n g  l a y a k 
dilestarikan. Pelestarian dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto 
dengan menggelar festival Seni 
Bantengan setiap tahun. Penampil 
terbaik pada ajang festival itu akan 
menjadi duta Kesenian Kabupaten 
Mojokerto. Seni Bantengan juga bisa 
menjadi sarana pembinaan generasi 
muda agar tidak terjerumus dalam 
kegiatan yang tidak bermanfaat. 
Dukungan masyarakat juga penting 
sebagai bentuk pembinaan yang 
berkelanjutan bagi generasi muda. 
Demikian Pak Muyadi yang juga 
merupakan Ketua Forum Komunikasi 
Bantengan Majapahit (FKBM) ini 
menambahkan. []

Foto bersama Pak Mulyadi, ketua Forum 
Komunikasi Bantengan Majapahit (FKBM).

Suasana Anjungan Jawa Timur, TMII pada saat menampilkan Seni Bantengan dari Kabupaten 
Mojokerto, 27 November 2016.

bantengan belum seperti 
sekarang. Seni Bantengan 
sekarang mengadopsi gerakan 
tari berupa kembangan pencak 
silat. Tidak aneh memang, 
sebab  pada  awalnya  Seni  
Bantengan  adalah hiburan 
bagi setiap pemain pencak  
silat selesai melakukan  latihan. 
Setiap grup Bantengan minimal 
mempunyai dua Bantengan 
seperti halnya satu pasangan 
yaitu Bantengan jantan dan 
betina.

Gatot M. Sutejo
Alumni Pend. Seni Rupa, 1987
Penikmat Seni
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Reuni dan Seminar Sehari 
Alumni Kimia di UM

Alumni DKV UM Juara Lomba 
Desain Maskot Kota Malang

Alumni UM Peraih Jawa Pos Radar Malang Award 2017

S E R B A - S E R B I  A L U M N I

Lomba Desain Maskot Kota Malang yang diselenggarakan pada 
akhir tahun 2016 yang lalu dimenangkan oleh Papang Jakfar 
yang merupakan alumni jurusan Desain Komunikasi Visual 

(DKV) Universitas Negeri Malang. Lomba ini diselenggarakan oleh 
diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kota Malang.

Papang menampilkan karya desain Maskot Singa berambut daun 
dan burung Manyar berslogan Osi dan Ji. Konsep maskot tersebut 
ialah warna hijau melambangkan keasrian taman dan Adipura Kota 
Malang dan pendidikan. Sedangkan Singa merupakan Arca Candi 
Kidal dan Arema.

Untuk Osi sendiri adalah seekor Singa berambut daun dan Ji 
adalah seekor burung Manyar yang bersarang di rambut Osi. Nama 
Osi berasal dari  bahasa walikan khas Malang artinya Iso atau bisa. 
Makna Osi artinya kemampuan dalam meraih cita-cita Kota Malang. 
Sedangkan Ji artinya Siji atau satu bermakna persatuan meliputi 
kerukunan warga Malang.

Makna warna Osi dan 
Ji dominan hijau dingin 
melambangkan keasrian Kota 
Malang. Diimbangi dengan 
warna kuning orange hangat 
dari Ji yang merupakan warna 
khas burung Manyar.

‘ ’ S a y a  j u g a 
m e n a m b a h k a n  d a s i 
di leher Osi dan Ji yang 
melambangk an s imbol 
pendidikan dan pramuka 
Kota Malang,’’ ujar Papang 
Jakfar. [MalangTimes]

Jurusan Kimia Universitas Negeri Malang 
menggelar reuni di kampus UM. Acara reuni ini 
diisi dengan Seminar Sehari yang menghadirkan 

pembicara Prof. Bambang Kuswandi. Acara ini 
diselenggarakan pada tanggal 27 November 2016.

Prof. Bambang Kuswandi merupakan alumni 
program SI Pendidikan Kimia IKIP Malang/
Universitas Negeri Malang. Sekarang beliau 
menjadi guru besar bidang Farmasi di Universitas 
Negeri Jember, sekaligus merupakan Ketua PW 
IKAUM Jember. [GMS]

Jawa Pos Radar Malang menggelar acara 
penghargaan yang bertajuk Radar 
Malang Awards 2017 pada tanggal 

31 Januari 2017. Acara ini digelar di Graha 
Cakrawala UM. Acara yang digelar pada 
awal tahun 2017 ini memberikan apresiasi 
dan pengakuan terhadap sumbangsih dan 
jasa seseorang dalam berbagai bidang.

Ada tujuh tokoh inspiratif (inspirational 
f igure)  dalam ajang Radar Malang 
Awards 2017.  Merek a berasal  dar i 

bidang pendidikan, lingkungan, 
kesehatan, pariwisata, ekonomi 
kreatif, serta seni dan budaya. 
Satu lagi untuk kategori Special 
Achievement.

Setidaknya ada dua alumni 
UM yang terpilih sebagai tokoh 
i n s p i r a t i f  y a n g  m e n d a p a t 
penghargaan pada malam itu. 
Pertama, Agus Sunandar yang 
mendapat penghargaan dalam 
bidang seni budaya. Pak Agus 
Sunandar adalah penggagas 

Malang Flower Carnival (MFC) yang 
kiprahnya sudah menembus mancanegara. 
Melalui  MFC, Agus Sunandar turut 
mempromosikan pariwisata Indonesia.

Kedua, Bambang Parianom yang 
mendapat penghargaan di  bidang 
lingkungan. Pak Bambang Parianom yang 
juga ketua PW IKAUM Batu merupakan 
sosok yang berperan dalam penanaman 
hutan gundul (reboisasi) di daerah Batu. 
Selamat! [Fat]
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Reuni Alumni Pendidikan Bisnis di Batu

Kamari (Pak Ri), Pengurus Masjid
Al-Hikmah UM Menunaikan Umroh

Alumni jurusan Pendidikan Bisnis angkatan 1981 
mengadakan reuni di Villa Jasmin, Batu pada 
tanggal 21-22 Januari 2017. Komunitas alumni 

UM ini menamakan dirinya ‘Bisdesa’ yang merupakan 
akronim dari Bisnis Delapan Satu.

Komunitas Bisdesa diketuai oleh Pak Adriono. 
Menurut beliau, jurusan Pendidikan Bisnis di IKIP Malang 
(Universitas Negeri Malang) ini unik. Jurusan ini umurnya 
hanya setahun. Di atas mereka, jurusan ini bernama Tata 
Perusahaan. Angkatan di bawah mereka berganti nama 
lagi menjadi Pendidikan Dunia Usaha (PDU).

Reuni Bisdesa ini cukup bermakna bagi para 
alumninya setelah sekitar 36 tahun kebersamaan 
mereka di kampus. [GMS]

Mahasiswa dan dosen yang kerap melaksanakan 
kegiatan ibadah di Masjid Al-Hikmah Universitas 
Negeri Malang hampir bisa dipastikan mengenal 

sosok Pak Kamari (Pak Ri). Beliau adalah pengurus (marbot) 
masjid Al-Hikmah yang sudah mengabdi sejak masjid itu 
berdiri.

Sebagai wujud penghargaan dan ucapan terima kasih 
kepada Pak Ri, para alumni pengurus Badan Dakwah Masjid 
(BDM) Al-Hikmah menggalang dana diantara mereka untuk 
membiayai Pak Ri melaksanakan ibadah Umroh di tanah suci.

Gerakan penggalangan dana alumni BDM Al-Hikmah itu 
berhasil memberangkatkan Pak Ri melaksanakan ibadah 
Umroh pada tanggal 20-30 Maret 2017. [IH]
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Asriana Kibtiyah - (Pendidikan Kimia, 1988)

Tidak Ada Kesempatan Kedua 
dalam Mengasuh Anak

So s o k  a l u m n i  U n i v e r s i t a s 
Negeri Malang ini mempunyai 
pengalaman beragam. Kuliah di 

jurusan Pendidikan Kimia angkatan 
1988, kini sosoknya lebih dikenal 
sebagai seorang psikolog pendidikan. 
Jenjang doktoral bidang Psikologi 
Pendidikan diselesaikan di Universitas 
Negeri Malang tahun 2015.

Beliau adalah Asriana Kibtiyah yang 
lebih dikenal dengan panggilan Bunda 
Ana. Pada bulan Desember 2016 Bunda 
Ana telah menulis buku yang berjudul 
Menjadi Orang Tua : Tidak Ada 
Kesempatan Kedua dalam Mengasuh 
Anak. Buku itu mendapat sambutan 
yang luar biasa dari banyak keluarga 
sehingga pada bulan Februari 2017 
buku itu dicetak ulang. Pencetakan 
ulang ini untuk memenuhi permintaan 
banyak masyarakat atau keluarga yang 
haus akan ilmu pengasuhan anak.

Buku Menjadi Orang Tua menjadi 
refleksi Bunda Ana dalam pengasuhan 
anak. Ibu 2 orang puteri dan satu 
o ra n g  p u te ra  i n i  m e n u a n g k a n 
pengalamannya dalam mengasuh anak 
dipadu dengan konsep ilmu parenting 
yang dia kuasai.

Secara umum buku ini mengajak 
pembaca untuk semakin mengenali 
potensi anak. Potensi itu nantinya 
diasah dan dikembangkan untuk 
mencapai hidup bahagia dan sejahtera 
di kemudian hari. Dengan mengenali 
potensi-potensi anak, orang tua lebih 
terarah dalam mengembangkannya 
dan mengurangi resiko-resiko yang 
diakibatkan perilaku anak yang tak 
terarah.

Buku Menjadi Orang Tua  ini 
dikemas ringan dan enak dibaca. 
Dengan bahasa yang populer, pembaca 
tidak perlu mengernyitkan dahi untuk 
memahami alur tulisannya. Dalam 
pengantarnya, J.E. Prawitasari (Psikolog 
klinis senior) menuliskan bahwa tiap bab 
dalam buku ini menggambarkan cara 

jitu mengelola diri saat menghadapi 
keunikan anak. Tersedia pula contoh 
cara menghadapi ‘kenakalan’ anak 
yang mungkin akan menimbulkan 

pendidikan Bunda Anda anak banyak 
diundang untuk memberikan seminar 
parenting di berbagai kota di Indonesia.

Bunda Ana telah berpengalaman 
lebih dari 15 tahun dalam berbagai 
aktivitas motivasional untuk siswa, 
mahasiswa, guru, orang tua dan 
karyawan. Sejak tahun 1998 berkarir 
di lembaga pendidikan profesi Magistra 
Utama di Kota Malang hingga menjadi 
Direktur Pendidikan yang membawahi 
delapan kantor cabang yang tersebar 
di kota-kota di pulau Jawa. Bunda Ana 
juga menjadi konsultan pendidikan 
di YPAMDR Astra Internasional di 
beberapa sekolah di Kutai Barat dan 
Pacitan, serta menjadi pengajar di 
UDIKLAT PLN Pandaan, Pasuruan. [GMS] 

Pertama kuliah di jurusan Kimia. Menyelesaikan kuliah di program 
doktoral Psikologi Pendidikan. Semuanya di Universitas Negeri Malang. 
Sosoknya kini dikenal sebagai psikolog dan konselor parenting.

reaksi  emosi ter tentu. 
Sementara itu Bunda Ana 
juga menekankan tentang 
masa pengasuhan anak 
adalah masa yang penting 
bagi orang tua. Aktifitas ini 
adalah aktifitas yang tidak 
bisa diulangi lagi sehingga 
penting bagi orang tua  
untuk terus belajar. 
Proses belajar itu dari 
pengalaman sendiri 
m a u p u n  d a r i 
pengalaman 
o r a n g 
lain.

S e b a g a i 
s e o ra n g  p r a k t i s i 
p a r e n t i n g  d a n 
pakar bidang psikologi 


