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Rektor Universitas Negeri Malang periode 2018-2022 kembali terpilih. 
Mengusung misi menjadikan “UM Guru Asia, Dikenal Dunia”.

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, MPd. 
kembali terpilih menjadi Rektor 
Universitas Negeri Malang 

periode 2018-2022. Kali ini adalah 
periode kedua kepemimpinannya, 
setelah pada periode sebelumnya 
(2014-2018) beliau juga menjabat 
Rektor UM.  Pelantikan berlangsung 
di Ruang Auditorium, Gedung D 
Kemenristekdikti, Senayan Jakarta 
pada tanggal 26 Oktober 2018 oleh 
Menristekdikti, Prof. Mohamad Nasir, 
Ph.D., Ak.

Selain Rektor Universitas Negeri 
Malang, Menristekdikti juga melantik 
Rektor Universitas Negeri Semarang, 
Universitas Mulawarman,  UPN Veteran 
Jakarta, UPN Veteran Jogjakarta, 
UPN Veteran Jawa Timur, Direktur 
Politeknik Negeri Subang, Direktur 
Politeknik Negeri Cilacap,  Direktur 
Politeknik Negeri Bandung, Direktur 
Politeknik Negeri Ujungpandang, 
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi Wilayah VII Jawa Timur, serta 
Kepala lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah XI Kalimantan.
Dalam amanatnya Menristekdikti, 

m e ny a m p a i k a n  b a hw a  t u g a s 
Rektor ke depan semakin berat. 
Perguruan tinggi dituntut untuk 
terus mengembangkan riset. Selain 
itu setiap fakultas di  lingkungan 
perguruan tinggi juga harus dituntut 
untuk terus meningkatkan karya 
ilmiah yang bereputasi international.

Menristekdikti juga meminta para 
dosen agar menjalankan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dengan sempurna. 
“Para dosen jangan hanya fokus 
mengajar saja sehingga melupakan 
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tri dharma yang lain. Dosen harus 
melakukan riset dan menciptakan 
inovasi,” pesannya.

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, MPd. 
terpil ih setelah unggul dalam 
pemungutan suara yang berlangsung 
tanggal 25 Oktober 2018. Total 
suara adalah 92 suara, terdiri dari 
menristekdikti sejumlah 32 suara 
(35%) dan dari senat UM sejumlah 60 
suara (65%). Hasil akhir pemungutan 
s u a r a  R o f i u d d i n  t e r h i t u n g 
memperoleh 60 suara. Sedangkan 
kandidat Rektor UM yang lain, Prof 

Dr Dawud MPd memperoleh 25 suara 
dan Prof Dr Nurul Murtadho MPd 
memperoleh 7 suara. “Incumbent 
dihitung memperoleh 60 suara. 
Alhamduliah semua menerima. Tidak 
ada klaim atau keberatan,” ujar ketua 
pelaksana pilrek UM Prof Dr Ibrahim 
Bafadal MPd.

Proses pemilihan Rektor UM 
periode 2018-2022 telah melalui 
beberapa tahapan. Dalam tahap 
pemaparan Visi, Misi dan Program 
Kerja  Bakal Calon Rektor (Bacarek) 
UM 2018-2022, Prof. Rofiuddin 

m e ny a m p a i k a n  v i s i ny a  y a n g 
merupak an v is i  lanjutan dar i 
periode sebelumnya yakni ‘UM Guru 
Asia, Dikenal Dunia’. “Guru di sini 
merupakan akronim dari unggul 
dan menjadi rujukan,” kata dosen 
Sastra Indonesia tersebut. Acara 
ini berlangsung pada tanggal 23 
Agustus 2018 dalam  Sidang Senat 
Terbuka UM.

“ K i t a  m e n y e l e n g g a r a k a n 
pembelajaran dengan mengoptimalkan 
teknologi informasi, serta melakukan 
internalisasi nilai-nilai karakter dan 

Menristekdikti melantik para Rektor, Direktur Politeknik Negeri, serta Kepala Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi wilayah Jawa Timur dan wilayah Kalimantan.

Rekan-rekan alumni UM yang budiman.
Puji syukur kita masih berjumpa 

dengan Buletin IKAUM edisi ini. Semoga 
selalu sukses dan setiap karya Anda 
memberi kemanfaatan untuk seluruh 
anak bangsa di seluruh penjuru negeri.

Berita Utama Buletin IKAUM Edisi 
15/2018 ini adalah Pelantikan Rektor 
Universitas Negeri Malang. Prof AH. 
Rofiuddin terpilih kembali menjadi Rektor 
UM periode 2018-2022. 

Musibah gempa bumi yang terjadi di 
Lombok, NTB mengundang keprihatinan 
kita. IKAUM menggalang donasi untuk 
disalurkan kesana. 

Ditengah suksesnya Indonesia menjadi 
penyelenggara Asian Games 2018 ada dua 
warga UM yang terlibat menjadi volunteer. 
Siapa mereka? Simak laporannya. 

Ada juga berita tentang berdirinya 
SMA Pradita Nusantara di Solo. Sekolah 
setingkat SMA dengan kekhasan ilmu 
kedirgantaraan disana. Ada alumni UM 
yang menjadi penyusun kurikulumnya. 
Siapa dia? Simak laporannya. 

Pustaka pada edisi kali ini adalah 
karya alumni UM yang menjadi dosen 
di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. 
Judul bukunya  Aspek Fonologis dalam 
Pembentukan Kata.

Dari Kampus ada kabar tentang wisuda 
seorang artis. Siapa dia dan bagaimana 
kisah kuliahnya di UM? Simak laporannya. 
Ada juga berita tentang Wayang Kulit di 
halaman Graha Rektorat UM.

Profil Alumni kali ini adalah seorang 
komisioner KPU Jawa Barat yang 
merupakan alumni UM. 

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

Salam.
Redaksi Buletin IKAUM
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perdamaian guna mengantarkan 
mahasiswa menjadi insan penalar, 
pengabdi, dan pebelajar sehingga siap 
bersaing di revolusi industri 4.0,” papar 
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd.

Pelantikan para Pejabat UM
Sebagai kelanjutan atas pelantikan 

Rektor Universitas Negeri Malang, 
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd melantik 
para Wakil Rektor periode 2018-2022 
pada tanggal 21 November 2018 
di Graha Rektorat UM. Para Wakil 
Rektor yang dilantik adalah Prof. Dr. 
Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si (Wakil 
Rektor I), Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd 
(Wakil Rektor II), Dr. Mu’arifin, M.Pd 
(Wakil Rektor III) dan Prof. Dr. Ibrahim 
Bafadal, M.Pd (Wakil Rektor IV).

Dalam kesempatan ini, Rektor UM 
menekankan komitmen kinerja masing-
masing bidang. Disampaikannya 
tantangan UM ke depan tidak ringan. 
Keseluruhan masing-masing bidang 
yang ditangani oleh para Wakil Rektor 
diharapkan mampu untuk terus 
mengembangkan UM  yang lebih baik.

Sementara itu, pelantikan dan 
serah terima jabatan Dekan, Direktur 
Pascasarjana, dan Ketua Lembaga 
periode 2018-2022 berlangsung 
pada tanggal  14 Desember 2018. 
Para pejabat yang dilantik Rektor 
UM diantaranya adalah Prof. Dr. 
Bambang Budi Wiyono, M.Pd. (Dekan 
Fakultas Ilmu Pendidikan),Prof. Drs. 
Utami Widiati, M.A., Ph.D. (Dekan 
Fakultas Sastra), Dr. Hadi Suwono, M. 
Si. (Dekan Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam), Dr. Cipto 
Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si.Ak., CA. 
(Dekan Fakultas Ekonomi), Prof. Dr. 

Marji, M.Kes. (Dekan Fakultas Teknik), 
Dr. Sapto Adi, M.Kes. (Dekan Fakultas 
Ilmu Keolahragaan), Prof. Dr. Sumarmi, 
M.Pd. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial), 
Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. 
(Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi), 
Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto 
Wahju Wardhana, M.A., M.Si. (Direktur 
Pascasarjana), Dr. Markus Diantoro, 
M.Si. (Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat ), 
Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D. 
(Ketua Lembaga Pengembangan 
Pendidikan dan Pembelajaran).[] 
(Humas UM)

Rektor UM melantik para Wakil Rektor.

Rektor UM melantik para pejabat UM.
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GEMPA LOMBOK

Donasi IKA UM untuk Korban 
Gempa Lombok

Musibah gempa bumi melanda Pulau Lombok. Ikatan Alumni UM 
menggalang dana untuk disalurkan kepada korban gempa.

Gempa bumi berkekuatan 
magnitudo 7,0 mengguncang 
pulau Lombok pada tanggal 5 

Agustus 2018. Pusat gempa berada di 
18 km barat laut Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat dengan kedalaman 
32 km. Gempa bumi ini merupakan 
gempa utama dari rangkaian gempa 
bumi di Pulau Lombok sejak gempa 
awalan 6,4 Mw akhir Juli lalu. 

Data Badan Nasional Penanggulan 
Bencana (BNPB) menyebutkan 259 
orang meninggal dunia, 1.033 
luka berat dan 270.168 warga 
mengungsi. Menurut Gubernur NTB, 
Zulkiflimansyah, kerugian rumah 
mencapai 22.721 unit yang rusak.  TNI 
menyebut data yang senada dengan 
Zulkieflimansyah, yakni 381 orang 
meninggal. Kabupaten Lombok Utara 
dan BPBD setempat mencatat korban 
mencapai 347, Basarnas menyatakan 
korban jatuh adalah 226 orang.

Gempa Lombok 2018 merupakan 
fenomena yang langka dan menarik 
untuk dipahami perilakunya. Pola 
seismisitas yang naik turun memberikan 
kepanikan dan kebingungan, terutama 
masyarakat yang bermukim di Lombok, 
Bali dan Sumbawa. Setidaknya ada 
enam kejadian gempa bumi yang 

memiliki magnitudo lebih dari 5,5. 
Gempa bumi magnitudo 6,4 yang 
terjadi pada 29 Juli 2018 merupakan 
awal dari rangkaian Gempa Lombok 
2018. Secara mekanisme kejadiannya, 
gempa ini dipicu oleh adanya aktivitas 
sesar naik di utara Lombok. Berdasarkan 
laporan awal BNPB pada 30 Juli 2018, 
gempa bumi ini mengakibatkan korban 
jiwa 16 orang dan lebih dari 10.000 
bangunan rusak. Sedangkan BMKG 
mencatat, setidaknya ada 585 kejadian 
gempa susulan sampai pukul 07.00. 

Bencana gempa bumi yang terjadi 
di Lombok ini menjadi perhatian 
dunia. Karena pada saat yang sama 
Indonesia menjadi tuan rumah Asian 

Games 2018. Kemudian semua mata 
tertuju ke penanganan pascagempa 
di NTB. Bahkan Presiden Joko Widodo 
memilih menonton penutupan Asian 
Games 2018 bersama para pengungsi 
gempa di Lombok pada hari Minggu, 
2 September 2018.

Penggalangan Dana IKA UM
I k a t a n  A l u m n i  U n i ve r s i t a s 

Negeri  Malang turut bergerak 
untuk menggalang dana dari para 
anggotanya. Bu Fatmawati (Sekretaris 
IKAUM) bergerak cepat. Pengumuman 
melalui WA Grup alumni disebarkan. 
Dana yang disumbangkan para 
alumni ditampung melalui rekening 
pribadinya.

Sejak tanggal 6 Agustus 2016 
sejumlah dana telah masuk hingga 
ditutup tanggal 10 September 2018.
Dana itu kemudian disalurkan secara 
bertahap. Sejumlah Rp 10.400.000 
(per tgl 7 Agustus 2018) disalurkan 
melalui Pak Wildan (Ketua IKA UM 
Wilayah NTB). Setelah itu disalurkan 
lagi uang sejumlah Rp.14.000.000 
pada tanggal 11 Agustus 2018. 
Transfer terakhir pada tanggal 
13 September 2018 ke rekening 
Pak Djaiz untuk dibelanjakan dan 
didistribusikan kepada masyarakat 
yang membutuhkan. Total dana dari 
alumni UM yang berhasil dihimpun 
adalah Rp 28.050.000. [] (fat)
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RESENSI BUKU

Fauzi Syamsuar

Aspek Fonologis dalam 
Pembentukan Kata

Sebuah buku yang memperkaya 
khazanah ilmu linguistik kini 
hadir. Buku yang berjudul Aspek 

Fonologis dalam Pembentukan 
Kata ini merupakan Disertasi program 
doktoral karya Fauzi Syamsuar di 
Pascasarjana Universitas Indonesia.

***
Terdapat enam ribu lebih bahasa di 

dunia ini. Tiap-tiap bahasa, baik yang 
dipertuturkan oleh puluhan juta orang, 
yakni yang menjadi bahasa utama 
dunia, ataupun yang dipertuturkan 
hanya oleh ratusan orang atau 
bahkan hanya oleh puluhan orang, 
berdinamika. Salah satu konsekuensi 
dari dinamika itu adalah kontak 
bahasa, yakni gejala yang di dalamnya 
bahasa-bahasa saling memengaruhi. 
Penyalinan kata dari sebuah bahasa 
ke dalam bahasa lain merupakan 
konsekuensi dari kontak bahasa.

Telah terjadi kontak bahasa antara 
bahasa Inggris —sebagai bahasa 
utama dunia— dan bahasa Indonesia 
sehingga terdapat kata Indonesia 
yang berasal dari bahasa Inggris. 
Gejala serupa pun terjadi antara 
bahasa Arab —yang juga merupakan 

bahasa utama dunia— dan bahasa 
Indonesia sehingga terdapat pula kata 
Indonesia yang berasal dari bahasa 
Arab. Telah terjadi pula kontak bahasa 
antara bahasa Inggris dan bahasa Arab 
sehingga terdapat pula kata Arab yang 
berasal dari bahasa Inggris.

Walaupun terkadang dijumpai 
gejala adopsi kata, gejala itu bukan 
merupakan gejala umum. Pada 
umumnya, kata dalam sebuah 
bahasa yang berasal dari bahasa lain 
mendapatkan adaptasi. Adaptasi terjadi 
baik pada tataran tulis ataupun pada 
tataran lisan. Adaptasi pada tuturan 
tulis disebut penyelarasan ortografis 
sedangkan adaptasi pada tataran lisan 
disebut penyalarasan fonologis.

Terjadinya penyelarasan fonologis 
terhadap kata salinan  dipengaruhi 
oleh fonologi atau sistem bunyi 
bahasa penyalin. Buku ini membahas 
bagaimana penyalarasan fonologis 
terjadi dalam pembentukan (1) kata 
Indonesia yang berasal dari bahasa 
Inggris, (2) kata Indonesia yang berasal 
dari bahasa Arab, dan (3) kata Arab yang 
berasal dari bahasa Inggris. Dengan 
kata lain, buku ini membahas aspek 
fonologis dalam pembentukan kata.

Bab 1 buku ini, yang merupakan 
pendahuluan, membahas hakikat 
bahasa.  Oleh k arena buku ini 
membahas aspek fonologis dalam 
pembentukan kata salinan dalam 
bahasa Indonesia dan bahasa 
Arab serta membahas bentuk kata 
Inggris sebagai kata asal, perihal 
yang berkait fonologi ketiga bahasa 
itu perlu dibahas. Pembahasan 
fonologi, yakni yang ada dalam bab 
3, mempersyaratkan pengetahuan 
fonetik. Itulah yang menjadi alasan 
mengapa fonetik dibahas dalam 
bab 2. Seluk-beluk pembentukan 
kata sejatinya dibahas dalam cabang 
linguistik yang disebut morfologi; 
dan morfologi dibahas dalam bab 4.

Dalam bab 5 dibahas aspek 
fonologis dalam pembentukan 
k ata sal inan.  Aspek fonologis 
dalam pembentukan kata dalam 
linguistik dikenali sebagai kajian 
morfofonemik. Itulah yang menjadi 
alasan mengapa bab 5 diberi judul 
“Mor fofonemik ”.  Dalam bab 6 
dibahas gejala lain (selain gejala 
morfofonemis) dalam pembentukan 
kata salinan. Pembahasan dalam bab 
5 dan bab 6 akan disimpulkan dalam 
bab 7 sebagai bab penutup.

***
Fauzi Syamsuar dalah alumni 

Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 
angkatan 1992 IKIP Malang. Program 
Magister dan Dokotoral bidang Ilmu 
Linguistik ditempuh di Universitas 
Indonesia. Saat ini Fauzi Syamsuar 
menjadi dosen di Jurusan Bahasa 
Inggris Universitas Ibnu Khaldun 
Bogor, Jawa Barat. [] (GMS)

Judul : Aspek Fonologis Dalam 
Pembentukan Kata

Penulis : Fauzi Syamsuar
No. ISBN : 978-602-6254-50-4
Ukuran : 150 X 230 mm
Halaman : vii + 335 halaman
Cetakan : I, September 2018
  II, Oktober 2018
Penerbit : UIKA PRESS
  Universitas Ibnu Khaldun 

Bogor
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SMA PRADITA DIRGANTARA

Sentuhan Alumni UM untuk 
Pendirian SMA Pradita Dirgantara

Sekolah berwawasan kedirgantaraan berdiri. Tidak melaksanakan 
pendidikan semi militer meski bernaung pada lembaga militer. Ada 
alumni UM terlibat dalam penyusunan kurikulum sekolah.

Sebuah pengumuman masuk 
di WAGrup IKAUM JAKARTA 
tanggal 6 Desember 2018. 

Isinya tentang rekrutmen tenaga 
pendidik SMA Pradita Dirgantara 
2018/2019. Pengirimnya Anang Hadi 
Sunarto, alumni UM yang saat ini 
menjadi Perwira Menengah TNI AU. 
Berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) 
berdinas di Komando Pendidikan dan 
Latihan TNI AU (Kodiklatau).

SMA Pradita Dirgantara digagas 
oleh Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, Ketua 
Umum Yayasan Ardhya Garini (Yasarini). 
Berlokasi di kawasan bandara udara 
Adi Soemarmo Solo. Pendirian SMA 
Pradita Nusantara merupakan kerja 
sama Universitas Negeri Sebelas Maret 
(UNS) Solo dengan Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), 
dalam hal ini Yasarini.

Kerja sama dituangkan dalam 
penandatanganan MoU dan MoA 
oleh Rektor UNS, Ravik Karsidi 
dengan Kepala Staf  Angkatan 
Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto yang saat ini menjadi 
Panglima TNI. Penandatanganan 
berlangsung di gedung Rektorat 
UNS pada 17 April 2017. SMA Pradita 
Dirgantara dirancang sebagai sekolah 
unggulan yang mempunyai karakter 
kedirgantaraan, kecendikiawanan, 
dan menjunjung tinggi keimanan 
serta kompetitif di tingkat global 
dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur 
budaya nasional.

Angkatan pertama SMA Pradita 
Dirgantara (2018/2019) berjumlah 150 
siswa dengan komposisi siswa laki-laki 
dan wanita yang seimbang. Siswa-
siswi SMA Pradita Dirgantara adalah 

siswa-siswi pilihan yang unggul di 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 
Sekolah mempunyai target besar untuk 
membuat siswa siswi berprestasi sesuai 
bidang minat dan kompetensinya. 

Kurikulum yang dikembangkan 
di SMA Pradita Dirgantara adalah 
hasil “tangan dingin” Letkol Anang 
Hadi Sunarto. Selaku koordinator 
Pengembangan Kurikulum TNI AU, 
kurikulum yang mengintegrasikan 
ilmu kedirgantaraan dalam Standar 
Kurikulum Nasional (SNP) di SMA 
Pradita Nusantara dipaparkan di 
depan Kepala Staf TNI AU, Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto. Setelah tersusun 
konsep sekolah ke dalam kurikulum, 
lalu diimplementasikan sampai 
perencanaan (site plan) bangunan 
mengikuti  tujuan dan sasaran 
kurikulum.  Terus bergerak ke tataran 
teknis yang lain berupa perekrutan 
kepala sekolah dan guru, diklat 
guru, karyawan yang menyesuaikan 
dengan kebutuhan kurikulum.
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Lebih  lanjut  Letkol  Anang 
menjelaskan, SMA Pradita Dirgantara 
merupakan SMA rujukan dengan 
keunggulan ilmu kedirgantaraan. 
Kurikulum SMA Pradita Dirgantara 
menerapkan kurikulum Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) Plus. Ada 
muatan ilmu kedirgantaraan yang 
diintegrasikan dalam kurikulum 
nasional, dengan melihat celah 
pada muatan lokal (intrakurikuler), 
kegiatan ekstrakurikuler, maupun 
dalam hidden curriculum.

Muatan Kurikulum SMA Pradita 
Dirgantara meliputi Kompetensi 
Inti dan sejumlah Kompetensi Dasar 
yang menjadi beban peserta didik. 
Dengan sistem boarding school, 
pengasuhan dilakukan oleh guru-
guru yang menjadi  “ayah dan 
bunda”. Bukan pengasuhan model 
senior dan yunior. Sekolah juga 
melakukan pendekatan humanisme 
dan konstrukt iv isme.  Dengan 
pendekatan humanisme, peserta 
didik diyakini memiliki keunikan 
individual yang tidak bisa disamakan 
dengan individu lain. Keunikan ini 
akan terus dikembangkan menjadi 
suatu keunggulan. Sedangkan 
k o n s t r u k t i v i s m e  a d a l a h  c a r a 
memperoleh pengetahuan siswa 
dengan cara membangun sedikit 
demi sedikit (konstruksi) yang 
akhirnya secara tidak langusng akan 
terbangun pengetahuan dalam diri 
siswa melalui pengalaman belajarnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat 
Ki Hajar Dewantara. “Kemerdekaan 
hendaknya dikenakan terhadap 
caranya anak-anak berpikir, yaitu 
jangan selalu dipelopori atau disuruh 
mengakui buah pikiran orang lain. 
Tapi biasakanlah anak-anak mencari 
sendiri segala pengetahuan dengan 
menggunakan pikirannya sendiri.” 
(Peringatan 30 Tahun Taman Siswa, 
1922-1952).

Hal ini menepis anggapan bahwa 
SMA Pradita Dirgantara merupakan 
sekolah semi militer. SMA Pradita 

sehari-hari berdinas di Direktorat 
Pengkajian Kodiklatau. Setelah 
menamatkan kuliah di jurusan 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 
angkatan 1992 IKIP Malang, Letkol 
Anang masuk dinas militer melalui 
pendidik an Per wira Kar ir  TNI . 
Sementara gelar Magister Pendidikan 
(S2) diperoleh di Universitas Negeri 
Jakarta. Sebagai dosen, Letkol Anang  
mengajar di Universitas Terbuka UPBJ 
Jakarta Prodi S1 PGSD serta di Sekolah 
Komando Kesatuan TNI AU (Sekolah 
Lanjutan Perwira).[] (Gatot M.S.)

D i r g a n t a r a  l e b i h 
menekankan untuk 
m e n c e t a k  l u l u s a n 
unggul dan berdaya 
saing tinggi sesuai 
b a k a t  d a n  m i n a t . 
“Pembiasaan militer 
j u g a  t i d a k  a d a . 
Penekanannya justru di 
iman dan taqwa. Sebab 
kami meyakini j ika 
seseorang sudah bagus 
kedisiplinan agamanya 
d i a  t i d a k  a k a n 
menjadi robot yang 
harus selalu diawasi,” 
demikian Ketua Harian 
Yayasan Ardhya Garini 
( Ya s a r i n i ) ,  F a t i m 
Handoko yang dikutip 
dari TribunJateng.com..

Letkol (Sus) Anang 
Hadi Sunarto, Mpd.

Bersama Prof. Dr. Ibrahim Bafadhal (dosen FIP UM) yang 
turut memberi masukan untuk penyusunan kurikulum 
SMA Pradita Dirgantara.

Penyamaan persepsi para pemateri mata pelajaran 
kedirgantaraan untuk Diklat Guru SMA Pradita Dirgantara.

Diklat Guru SMA Pradita Dirgantara.
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Kiprah Alumni UM dalam 
Pesta Olahraga Asia

ASIAN GAMES 2018

Indonesia mendapat pujian luar biasa. Indonesia sukses menjadi 
tuan rumah penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di benua 
Asia. Ada warga Universitas Negeri Malang terlibat disana.

Indonesia menjadi tuan rumah pesta 
olahraga benua Asia, Asian Games 
XVIII tahun 2018. Diselenggarakan 

dari 18 Agustus sampai 2 September 
2018 di kota Jakarta dan Palembang. 
Event empat tahun sekali itu untuk 
kedua kalinya digelar di Indonesia. 
Pertama kalinya Indonesia menjadi 
tuan rumah pada tahun 1962. 

Kesuksesan Indonesia menjadi 
tuan rumah menjadi buah bibir 
masyarakat olahraga dunia. Bahkan 
tak sedikit yang meyakini Indonesia 
mampu untuk menjadi tuan rumah 
event olahraga terbesar di dunia, 
Olimpiade. Seluruh kontingen negara-
negara peserta Asian Games puas 
dan terkesan. Tak hanya puas atas 
penyelenggaraan pertandingan, tapi 
juga terkesan atas keramahtamahan 
masyarakat Indonesia, serta kuliner 
Indonesia yang terkenal nikmat. 

Presiden Dewan Olimpiade Asia 
(OCA) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-
Ahmed Al-Sabah pun menyampaikan 
ucapan selamat, diikuti dengan 
gestur tangan ke atas membentuk 
love sambil mengucapkan “aku 
c i n t a  ka l i a n” .  “A n d a  b e r h a s i l 
m e nye l e n g g a r a k a n ny a .  A n d a 
membuat mimpi Asia, energi Asia 
menjadi kenyataan,” kata Sheikh 
Ahmad Al Fahad Al Sabah, pada 
upacara penutupan Asian Games 
XVIII 2018 di Stadion Gelora Bung 
Karno, Senayan - Jakarta.

Penunjukan Indonesia sebagai 
Tuan Rumah

I n d o n e s i a  m e n j a d i  t u a n 
rumah setelah Hanoi ( Vietnam) 
mengundurkan diri sebagai tuan 
rumah Asian Games XVIII. Pada 
tanggal 5 Mei 2014, OCA mengunjungi 
beberapa kota di Indonesia yang 
mungkin bisa menjadi tuan rumah 
Asian Games, seperti Jakarta, Surabaya, 
Bandung, dan Palembang. Pada 
tanggal 25 Juli 2014, dalam pertemuan 
di Kuwait, OCA menunjuk Jakarta 
sebagai tuan rumah Asian Games 
XVIII dengan Palembang sebagai tuan 
rumah pendukung. Jakarta dipilih 
karena telah dilengkapi dengan sarana 
olahraga, jaringan transportasi yang 
memadai, dan fasilitas lain seperti 

hotel dan penginapan untuk tamu. 
Pada tanggal 20 September 2014, 
Indonesia menandatangani kontrak 
sebagai tuan rumah. Pada upacara 
penutupan Asian Games 2014 di 
Incheon (Korea selatan), Indonesia 
ditunjuk secara simbolis oleh OCA 
untuk menjadi tuan rumah Asian 
Games berikutnya.

Pemerintah Indonesia kemudian 
membentuk INASGOC (Indonesia 
A s i a n  G a m e s  2 0 1 8  O rg a n i z i n g 
Committee). INASGOC adalah komite 
resmi yang dibentuk oleh pemerintah 
Indonesia setelah ditunjuknya 
Indonesia sebagai tuan rumah Asian 
Games XVIII. INASGOC dipimpin oleh 
Erick Tohir.

INASGOC bertanggung jawab 

Suasana di luar stadion Gelora Bung Karno sebelum acara pembukaan Asian Games 2018.

ko
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sebagai panitia pelaksana yang akan 
menyusun rencana, menyiapkan dan 
menyelenggarakan Asian Games 
2018. Penyelenggaraan acara tersebut 
akan berlangsung di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi 
Sumatera Selatan, Provinsi Jawa 
Barat, dan Provinsi Banten pada tahun 
2018. Panitia Nasional INASGOC 
bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden Republik Indonesia.

Sejak tahun 2016 INASGOC 
berfokus untuk merampungkan 
r e v i t a l i s a s i  b e r b a g a i  l o k a s i 
pertandingan yang akan diadakan di 
4 Provinsi tersebut di atas. INASGOC 
juga mulai merekrut sekitar 15.000 
relawan (volunteer) untuk membantu 
pre-event dan main event Asian Games 
XVIII tahun 2018.

Relawan Asian Games Alumni UM
Terlibat aktif dalam event berskala 

internasional tentu merupakan suatu 

kebanggan tersendiri. Pengalaman ini akan dikenang 
seumur hidup. Diantara ribuan volunteer Asian Games 
XVIII 2018, terdapat dua orang warga Universitas Negeri 
Malang yang turut terlibat. Pertama, Nunuk Bagiastuti 
alumni jurusan Bahasa Inggris 1971 yang terlibat 
aktif dalam kegiatan opening Asian Games XVIII 2018. 
Kedua, Rizky Adi Nugraha, mahasiswa Jurusan Ilmu 
Keolahragaan 2015, volunteer yang bertugas sebagai 
Liaison Officer (LO) selama Asian Games XVIII 2018 
berlangsung. (Kisah Rizky Adi Nugraha ditulis di rubrik 
Berita Kampus).

Menarik sekali apa yang diceritakan Bu Nunuk 
Bagiastuti. Meski usia sudah tak lagi muda, Bu Nunuk 
masih bersemangat untuk menjadi bagian dari perhelatan 
Asian Games. Pada sesi pre-opening, Bu Nunuk tergabung 
dalam grup pemain angklung dan kolintang yang 
bertugas menyambut kontingen negara peserta Asian 
Games XVIII 2018 di stadion Gelora Bung Karno, Senayan.

Penampilan musik angklung dan kolintang ini 
bertujuan untuk memperkenalkan budaya seni musik 
khas Indonesia kepada kontingen peserta Asian Games. Bu 
Nunuk tergabung dalam kelompok musik angklung sejak 
tahun 2011. Kelompok ini bernama Mitra Seni Indonesia. 
Untuk ikut dalam kegiatan pre-opening pun tidak mudah. 
Keikutsertaan ini melalui seleksi oleh INASGOC. Pada 
akhirnya terpilih sejumlah pemain musik, terdiri dari 218 
pemain angklung, 18 grup kolintang dan 8 vokalis yang 
tergabung dalam kelompok Gema Indah Nusantara.

Pada acara pembukaan Asian Games, tanggal 18 
Agustus 2018 seluruh pemain mengenakan busana 
tradisional dari seluruh daerah di Indonesia. Bu Nunuk 
mengenakan busana khas daerah Lampung. Rasa 
bangga dan haru mengalahkan rasa lelah. Tak sedikit 
para tamu luar negeri mengajak foto selfie. Busana 
tradisional Lampung rupanya cukup menarik perhatian. 
“Keikutsertaan dalam Asian games ini merupakan 
momen yang tak akan terlupakan dalam hidup saya”, 
pungkas Bu Nunuk. [] (Bambang M.)

Bu Nunuk Bagiastuti 
dengan busana 
tradisional Lampung 
pada pre-opening 
Asian Games 2018.

General Reherseal (GR) di TVRI sebelum tampil pada pre-opening Asian Games 2018.

9Edisi 15  2018
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VOLUNTEER ASIAN GAMES XVIII 2018

Mendapat Pengalaman dan Ilmu dari 
Asian Games 2018

Perhelatan Asian Games XVIII 2018 di Jakarta dan Palembang 
membutuhkan sumber daya manusia yang besar. INASGOC 
membuka peluang bagi kalangan muda untuk menjadi volunteer.

Kesuksesan penyelenggaraan 
A s i a n  G a m e s  X V I I I  2 0 1 8 
mendapat banyak apresiasi. 

Sebagai tuan rumah, Indonesia 
sukses menjadi penyelenggara. 
S e b a g a i  n e g a r a  y a n g  t u t u t 
berlagaIndonesia juga sukses dalam 
peringkat (klasemen) perolehan 
med al i .  S a mpai  har i  terak hi r 
penyelenggaraan Asian Games XVIII 
Indonesia mengumpulkan 98 medali, 
terdiri dari 31 emas, 24 perak dan 43 
perunggu. Indonesia menempati 
peringkat ke-4 setelah China, Jepang 
dan Korea.

Salah satu pihak yang turut andil 
dalam kesuksesan Asian Games 

XVIII adalah para relawan (volunteer) 
yang direkrut dari kalangan muda 
terutama  mahasiswa. Volunteer 
Asian Games XVIII 2018 melakukan 
berbagai tugas sebelum dan selama 
Asian Games berlangsung. Sebanyak 
13.000 orang volunteer dibutuhkan, 
meliputi 11.000 di Jakarta dan sisanya 
di Palembang. Volunteer Asian Games 
XVIII adalah mereka yang lolos seleksi 
dari sekitar 36ribuan yang mendaftar. 
Volunteer dibagi dalam tiga kategori, 
Protocol Assistant, NOC Assistant, dan 
Liaison Officer. Penempatan volunter 
dialokasikan ke 23 departemen 
atau functional areas, seperti Venue, 
Medical  & Cl inics ,  Ceremonies , 

Ticketing, Catering, Transportation, 
dan lain-lain.

“Mereka akan menjadi tulang 
punggung panitia selama Asian 
Games berlangsung. Tanpa kehadiran 
mereka, pelaksanaan Asian Games 
dipastikan akan menemukan banyak 
kendala. Terima kasih kepada seluruh 
sukarelawan baik yang terpilih 
maupun yang tidak atas waktu dan 
tenaga yang dikeluarkan untuk 
Indonesia,” jelas Eris Herryanto, Sekjen 
Panitia Pelaksana Asian Games 2018.

Diantara volunteer yang terpilih 
i t u ,  a d a  s e o r a n g  m a h a s i s w a 
Universitas Negeri Malang. Rizky 
Adi Nugraha, mahasiswa Jurusan 
Ilmu Keolahragaan angkatan 2015. 
Bagaimana kisah terpilihnya Rizky, 
berikut ini penuturannya kepada 
Redaksi Buletin IKAUM.

10 Edisi 15  2018
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Bagaimana awalnya Anda menjadi 
volunteer Asian Games 2018?

Awalnya ada saudara yang 
memberitahu kalau ada rekrutan 
untuk volunteer Asian Games. Lalu 
coba-coba daftar. Memang dari dulu 
pingin menjadi bagian dari event 
seperti Asian Games ini. Selain itu, 
pengalaman ini mungkin hanya 
terjadi sekali dalam hidup saya.

Bisa diceritakan bagaimana 
proses pendaftarannya?

Untuk proses pendaftarannya 
sendiri pertama pendaftaran melalui 
online.  Lalu untuk yang lolos ada tes 
psikologi. Terakhir yaitu wawancara 
dan alhamdulillah lolos semua. 
Setelah selesai tes ada general 
training yang mana kami benar-benar 
dipersiapkan untuk melayani tamu 
duta-duta olahraga dari luar negeri.

Sebagai volunteer Anda ditugaskan 
di bagian mana dan apa saja tugasnya?

Sebelum Asian Games ada yang 
namanya Invitation Tournament 
(turnamen persiapan sebelum Asian 
Games). Disini saya ditugaskan 
sebagai LO (Liaison Officer). Saya 
bertugas sebagai pendamping 
tim Volley Putra Indonesia 1, di 

mana Indonesia menurunkan dua 
tim.  Venuenya di lapangan Tennis 
Indoor Senayan. Tugas sebagai LO 
adalah mengawal tim mulai dari 
keluar Athlete Village hingga kembali 
ke Athlete Village. Mempersiapkan 
transport mereka, memberi info 
jadwal untuk hari ini, menyiapkan 
makan, dan melayani kebutuhan lain 
yang diperlukan tim.

Saat main-event Asian Games XVIII 
2018 saya ditugaskan sebagai LO juga, 
tapi di cabang olahraga Gymnastics.
Venuenya di JIEXPO Kemayoran. 
Pada cabang olahraga ini diikuti 
sebanyak 11 negara, diantaranya 
Indonesia, Qatar, Malaysia, Singapura, 
Uzbekistan, Thailand, Vietnam, 
Philipina, Kazakhstan, China Rep dan 
China Taipei. Cukup banyak negara 
pesertanya tapi atletnya tidak banyak. 
Bahkan ada negara yang diwakili 
seorang atlet. Disini tugasnya berbeda 
dari yang invitation tournament. Kalau 
di main-event ini saya hanya melayani 
saat di venue saja.

 Manfaat apa yang Anda rasakan 
dengan menjadi Volunteer Asian 
Games 2018?

Manfaat yang paling berharga 
adalah saya turut menjadi bagian 

sejarah Indonesia dalam menyukseskan 
ajang olahraga terbesar kedua di dunia. 
Selain itu pengalaman, karena disini 
banyak berinteraksi dan mendapat 
ilmu dari orang-orang yang kompeten 
di bidangnya, baik bidang olahraga 
maupun manajerial. Berinteraksi 
dengan orang-orang terbaik di 
bidang olahraga dari berbagai negara 
sehingga banyak sharing yang saya 
dapatkan.

Sebagai volunteer saya juga bisa 
masuk ke seluruh venue Asian Games. 
Saya juga mengikuti hingga acara 
penutupan (closing ceremony). [] 
(Yusuf Budi S.)

Bersama Ketua 
INASGOC, Erick Tohir. 

(foto kiri).

Bersama Menpora 
Malaysia, Syed Saddiq. 

(foto kanan)

Bersama atlet peraih medali perunggu 
gymnastics trampoline dari Kazakhstan.

Bersama atlet peraih medai 
emas tenis lapangan dari 
Indonesia. (foto kiri)

Bersama atlet gymnastic putri 
Indonesia. (foto kanan)
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WISUDA

Evolusi Kuliah Bayu Skak
Universitas Negeri Malang Mewisuda Artis

Ada yang istimewa pada perhelatan Wisuda ke-95 
Universitas Negeri Malang tanggal 17 November 
2018 yang lalu. Seorang wisudawan mahasiswa D3 
menyelesaikan waktu tempuh kuliah hingga 7 tahun. 
Kok bisa?

Wisudawan itu adalah Bayu 
Eko Muktito. Mahasiswa 
jurusan D3 Game Animasi 

angkatan 2011. Total masa tempuh 
kuliah 7 tahun hingga ia diwisuda. 
Lazimnya program D3 itu ditempuh 5 
tahun. Lebih dari itu bisa di-DO (Drop 
Out). Tetapi bukan masa tempuh 
itu yang membuatnya istimewa. 
Prestasinya di bidang industri kreatif 
yang membuatnya menjadi istimewa.

Bayu Eko Moektito lebih dikenal 
dengan Bayu Skak. Dia adalah 
Youtuber .  Sebuah profesi yang 
muncul di era Revolusi Industri 
4.0. Channel pribadinya di Youtube 
memiliki follower lebih dari 2 juta 
orang. Bermula dari kegiatannya 
m e n g u n g g a h  v i d e o - v i d e o 
sederhana di Youtube sejak tahun 

yang tayang pada 
episode 29 Juni 
2 0 1 8  d e n g a n 
tema Mendobrak 
Keterbatasan.

D a l a m  a c a r a 
wisuda itu Bayu 
S k a k  d i b e r i 
kehormatan untuk 

Akhir. Karya Bayu Skak di bidang industri 
kreatif dinilai cukup membanggakan, 
sehingga pengajuannya di program 
tersebut diterima. Karya fimnya yang 
berjudul “Yo Wes Ben” dinilai sebagai 
karya yang gemilang dan disetarakan 
sebagai Tugas Akhir. Film “Yo Wes Ben” 
ini juga sempat ditonton diapresiasi 
Presiden Joko Widodo saat berkunjung 
ke Malang.

Rektor UM, Prof. Rofiuddin dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa 
dipilihnya Bayu untuk berpidato 
adalah untuk memberikan inspirasi 
bagi wisudawan lainnya. Kedepan, 
mahasiswa UM yang belum lulus bisa 
meniru langkah Bayu dan langkah para 
wisudawan berprestasi lainnya. “Mereka 
sudah menerapkan literasi teknologi. 
Kalau dipecah ada literasi data (data 
literation), literasi teknologi (technology 
literation) dan literasi manusia (human 
literation)”, pungkas Prof. Rofiuddin.

Pencapaian k ar ir  Bayu Eko 
M oekt i to  (Bayu Sk ak)  sangat 
membanggakan. Upaya kerasnya 
di bidang industri kreatif berbuah 
manis. Karya-karya dan penghargaan 
yang diterimanya bertaraf nasional 
dan internasional. Ibarat program 
Anugerah Musik Indonesia (AMI) 
yang memberikan penghargaan 
Lifetime Achievement kepada Anggun 
C. Sasmi yang mampu menembus 
pasar musik internasional, maka 
ajang Wisuda UM ke-95 ini juga 
seakan merupakan ajang pemberian 
penghargaan Lifetime Achievement 
oleh kampus UM kepada Bayu Eko 
Moektito (Bayu Skak) atas karya-
karyanya di bidang industri kreatif. []

(Gatot MS., dari berbagai sumber)

me nyampaikan sambutan. “Memang 
terlihat mulus, padahal saya ini sudah 
jatuh bangun meniti karir dan urusan 
lain yang luar biasa melelahkan”, ujarnya. 

“Mimpi setiap orang tua melihat 
anaknya menjadi sarjana. Tetapi, 
melihat diri sendiri bisa meraih mimpi 
sendiri juga sama luar biasanya. 
Meraih keduanya, lebih baik,” Bayu 
Skak melanjutkan yang disambut 
gemuruh tepuk tangan semua yang 
hadir di Graha Cakrawala.

Program Rekognisi
Bayu Skak lulus dari Universitas 

Negeri Malang melalui program 
rekognisi. Rekognisi adalah jalur 
khusus bagi mahasiswa berprestasi 
yang diperbolehkan tidak mengikuti 
beberapa matakuliah hingga Karya 

2011, kini ia merambah 
profesi sebagai aktor film 
dan komedian. Program 
komedinya ditayangkan di 
JTV sejak tahun 2013 hingga 
sekarang. Penghargaan 
yang diterimanya adalah 
sebagai Best Vlog Male 
tahun 2013 di Jakar ta, 
ser ta Silver Play Button 
dari Youtube. Kick Andy! 
talkshow bergengsi Juga 
mewawancarai Bayu Skak 
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DIES NATALIS UM KE-64
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Universitas Negeri Malang menutup tahun 2018 dengan penuh 
rasa syukur. Berbagai prestasi yang diraih hingga suksesi 
kepemimpinan di UM periode 2018-2022 yang lancar disyukuri 
dengan menggelar wayang kulit.

Pagelaran wayang kulit semalam 
suntuk dilaksanakan di halaman 
Graha Rektorat UM pada tanggal 

30 November 2018. Menampilkan 
dalang Ki Manteb Soedharsono 
dengan mengangkat lakon “ Ngastina 
Binangun”. Dikisahkan ada sebuah 
hutan yang sangat angker dan dihuni 
para bajubarat (jin, setan bekasaan, 
gandaruwo dll) dengan ratunya Bethari 
Dhurga. Hutan ini akan dijadikan sebuah 
kerajaan. Bathara Guru mengumumkan 
sayembara “barang siapa yang dapat 
membuka hutan Ingas sampai selesai 
akan diganjar dengan diBuatkan negara 
besar yang sangat indah”.

Kemudian Bathara Ganesya (putra 
Bathara Guru) dan Bharata (anak 

Ganesya) yang merupakan dewa 
ilmu pengetahuan/pendidikan, 
menyanggupi untuk mbabad hutan 
Ingas. Dengan kecerdikan dan 
kecerdasannya, maka kedua anak 
dan bapak tersebut dapat membabad 
hutan tersebut. Kemuadian Bathara 
Guru menepati  janjinya. Bethari Durga 
“direlokasi” ke Kredhawahana. Bathara 
Guru menyabda sebuah kerajaan 
besar dan sangat indah yang diberi 
nama Hastinapura dengan rajanya 
Pabu Hastimurti dan Prabu Bharata. 
Kelak di kemudian hari kerajaan ini 
menjadi simbol pertarungan antara 
kebaikan dan kebathilan, kejujuran 
dan kecurangan, kesucian dan 
keangkaramurkaan.

Melalui lakon cerita ini UM ingin 
menegaskan sebagai perguruan 
tinggi berbasis pendidikan akan selalu 
membangun diri, baik dari segi SDM 
maupun perangkat pembelajaran 
dan sistemnya untuk mencapai visi 
dan misinya sebagai perguruan tinggi 
unggul dan menjadi rujukan.

Prof. Dr. Wahjoedi, M.E (penanggung 
jawab kegiatan)  menuturk an, 
pagelaran bentuk rasa syukur UM 
yang sudah 64 tahun mengabdi di 
bidang pendidikan. Pada tahun 2018 
ini pun banyak pencapaian-pencapaian 
UM yang harus disyukuri diantaranya 
adalah peresmian Graha Rektorat 
dan suksesnya pemilihan Rektor UM 
periode 2018-2022.

“Pagelaran wayang kulit juga 
bagian dari  keikutser taan UM 
melestarikan kebudayaan luhur 
bangsa.  Semoga UM menjadi 
kampus rujukan di nusantara sampai 
mancanegara”, tuturnya.

Pagelaran wayang kulit ini terbuka 
untuk umum. Mulai dari mitra kerja 
UM, civitas akademika hingga 
masyarakat sekitar turut menyaksikan 
pagelaran wayang kulit ini. Dalam 
sambutannya, Rektor UM  Prof. Dr. 
Rofi’uddin menyampaikan ucapan 
terima kasihnya kepada berbagai pihak 
yang telah bekerja sama dengan UM.

Pagelaran ini juga sebagai tanggung 
jawab UM untuk uri-uri (menghidup-
hidupkan) budaya nasional. Khususnya 
wayang kulit sebagai hasil karya 
adiluhung bangsa indonesia. [] (Ainin)

Tim dari UM 
berkunjung 
ke kediaman 
Ki Manteb 
Soedharsono.
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Bahsing 71+ Menutup Tahun 2018

Komunitas  a lumni  Jurusan 
Bahasa Inggris angkatan 1971++ 
(bahsing 71++) kembali mengadakan 
pertemuan (reuni). Reuni kali ini 
adalah di kediaman Ibu Didiet Graito 
Usodo di Karawaci, Tangerang. 
Petemuan rutin komunitas Bahsing 
71++ ini berlangsung dalam dalam 
suasana Natal dan menjelang tutup 
tahun 2018.

Pertemuan yang berlangsung 
pada tanggal 27 Desember 2018 ini 
selain bertujuan untuk temu kangen 

juga untuk membahas persiapan 
komunitas Bahsing 71++ dalam event 
IKAUM Fair tahun 2019 mendatang. 
Komunitas  Bahsing 71 ++ ak an 
berpartisipasi dengan menampilkan 
karya-karya para Bahsingers, salah 
satunya  adalah batik dengan 
teknik Ecoprint. Motif batik  adalah 
dedaunan (natural) yang merupakan 
hasil eksperimen Ibu Didiet. Teknik 
ini kemudian dikembangkan hingga 
menjadi kain-kain yang cantik dan 
mempunyai nilai seni tinggi. [] (BM)

Komunitas alumni Jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 
1982 mengadakan reuni di Bangil - Pasuruan pada tanggal 
23 Desember 2018. (Hendro Suyoto/Facebook)

Komunitas alumni Jurusan Pendidikan Teknik Mesin angkatan 
1989 mengadakan reuni di Batu pada tanggal 27-28 Desember 
2018. (Brajamusti Prayitno/Facebook)
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Kiat Bisnis dengan Menyalurkan Hobby

Menjalani hidup dengan berpindah-pindah lokasi 
memang berat. Saya mengikuti tugas dan pekerjaan 
suami yang merupakan seorang insinyur. Setiap kali 

berpindah tempat tinggal saya harus menyesuaikan diri 
(apadtasi) dengan lokasi proyek yang baru.

Pada tahun 1982 saya tinggal di Soroako, Sulawesi 
Selatan. Saat itu suami bertugas di pertambangan nikel, PT 
Inco. Saat saya mulai jenuh, saat menemukan buku tentang 
Acrylic Painting di perpustakaan perusahaan. Rasanya saya 
menemukan gairah untuk bisa mengembangkan hobby saya 
melukis dengan media cat acrylic.

Saya senang melukis sejak kecil. Saya menikmati bermain 
warna. Saya senang bereksprimen mencampur-campur warna, 
menyusun kain perca, sehingga menghasilkan komposisi warna 
yang menarik. Saat duduk di bangku SMP saya diperkenalkan 
berbagai jenis cat untuk melukis. Salah satunya cat Acrylic, 
khusus untuk kain yang bisa dicuci dan disetrika.

Menjadikan Hobby Sebagai Bisnis
Sebagai ibu rumah tangga, pada awalnya saya melukis 

untuk dekorasi rumah sendiri. Saya membuat hiasan  lukisan 
pada kap lampu, sarung bantal kursi, taplak meja, gordyn, 
keramik dan lain-lain. Rupanya karya lukis saya mempunyai 
daya tarik tersendiri. Beberapa tamu tertarik memesan untuk 
dekorasi rumah mereka. 

Inilah awal mula saya “berbisnis”. Karya lukis saya diaplikasikan 
pada desain kamar pengantin, kebaya dan busana. Berbekal 
percaya diri dan dukungan suami, saya mengikuti pameran-
pameran dan bazaar. Beberapa kali karya lukisan saya dilelang. 
Hasilnya untuk disumbangkan untuk kegiatan amal (charity).

Pada tahun 1987 keluarga kami pindah ke Jakarta. Baru 
empat bulan tinggal di Jakarta, saya menyaksikan berita di 
televisi tentang pameran Floricultura (Pameran Bunga) di 
Cibubur. Saya memberanikan diri untuk ikut serta dalam 
pameran itu. Saya menulis surat permohonan sebagai peserta 
pameran dengan melampirkan foto-foto karya lukisan. 
Berbekal rasa percaya diri saya ingin menjadi bagian dari 
pameran yang berskala internasional tersebut. Dan saya pun 
diterima menjadi peserta pameran Floricultura.

Pasca pameran Floricultura karya lukisan saya mulai 
dikenal. Istana Kepresidenan memberi pesanan (order) sarung 
bantal kursi sebanyak 80 lembar. Berikutnya juga memesan 
souvenir untuk istri para tamu negara berupa kain dan 
selendang yang dilukis, dipadukan dengan batik Nusantara. 
Selain di dalam negeri, karya lukisan saya juga dipesan untuk 
luar negeri, diantaranya menghiasi dekorasi Wisma Indonesia 
di Kinabalu - Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina.

Saya juga diundang untuk memberikan workshop seni lukis 
cat acrylic. Workshop terutama untuk istri-istri pegawai instansi 
pemerintah maupun swasta. Tak jarang  kegiatan-kegiatan 
workshop diliput oleh berbagai media cetak  dan elektronik.

Workshop di Belanda
Di usia yang tak muda saya masih dikaruniai kesehatan 

dan kemampuan berkarya lukis. Bahkan saya mampu 
menggunakan kedua tangan kiri dan kanan dalam waktu 
yang bersamaan untuk berkarya. Berkat karunia ini pula, 
saya dapat memberi lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar tempat tinggal saya. Simbiose mutualistis dengan 
jasa menjahit dan pemasangan manik-manik memberi nilai 
tambah bagi karya lukisan saya.

Saya masih rajin mengikuti pameran-pameran besar di 
Jakarta. Di antaranya adalah pameran Adiwastra, Inacraft, Bazaar 
Woman International Club (WIC), dsb. Pada tahun 2017 saya 
mendapat kesempatan untuk hadir sebagai pembicara pada 
International Gallery Forum yang diprakarsai oleh Universitas 
Leiden, Belanda. Sekaligus pembicara pada Workshop Acrylic 
Painting on Textile di kota Rijswijk yang diselenggarakan oleh 
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Denhaag.

Dalam berbisnis dan berkarya seni lukisan cat acrylic, 
saya memiliki kiat-kiat agar karya saya tetap diminati 
customer. Diantaranya adalah (1) Feeling (Cita rasa). Feeling 
dapat menjadi panduan untuk menggabungkan disain 
motif dengan komposisi warna yang tepat sehingga dapat 
merepresentasikan karakter pemakainya. (2) Kreatif. Selalu 
mencoba menggunakan berbagai jenis media seperti sutera, 
jeans, keramik, kayu, dan kulit. (3). Persaingan. Dalam bisnis 
selalu ada persaingan. Untuk menyikapinya kita harus konsisten 
dengan ciri khas karya kita. Meningkatkan mutu dan  kemasan 
yang menarik. Responsif terhadap customer, tanggap terhadap 
selera pasar, juga ketepatan waktu pemenuhan pesanan. Tidak 
putus asa kalau ada kegagalan. (4) Bahasa Inggris. Kemampuan 
berbahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional 
sangat menunjang, terutama dalam berkomunikasi dengan 
buyer. (5) Be Your Self! Jadilah diri Anda Sendiri, dengan tidak 
menjiplak karya orang lain. []

Nunuk Bagiastuti
Acrylic Artist
Bahasa Inggris, 1971
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Titik Nurhayati - Bahasa Indonesia, 1998

Alumni UM Pengadil Pemilu

16 Edisi 15  2018

Tahun 2019 segera datang. Pesta demokrasi segara tiba. Ada 
alumni UM yang turut menjadi penyelenggaranya.

Pesta demokrasi lima tahun sekali 
datang lagi. Tanggal 17 April 
2019 nanti bangsa Indonesia 

melaksanakan Pemilihan Umum 
(Pemilu). Pemilu akan memilih 
pasangan Presiden dan Wakil Presiden, 
anggota DPD-RI, anggota DPR-RI serta 
anggota DPRD tingkat I (Provinsi) dan 
tingkat II (Kabupaten/Kota). Semuanya 
dilaksanakan serentak, sehingga 
menghemat efisien waktu maupun 
biaya yang harus ditanggung negara.

Bisa dibayangkan betapa menguras 
energi pelaksanaan pemilu tahun 2019 
nanti. Kedewasaan bangsa Indonesia 
dalam berdemokrasi juga diuji. Rivalitas 
antar politisi kadang menyulut emosi. 
Perbedaan pilihan calon presiden 
tak jarang membuat masyarakat 
terbelah. Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) sebagai lembaga penyelenggara 
pemilihan umum tugasnya tentu tidak 

ringan. Dari KPU Pusat, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS 
(Kelompok panitia Pemungutan Suara) 
sebagai unit terkecil penyelenggara 
pemilu harus mempunyai tenaga ekstra 
untuk menyelenggarakan pemilu yang 
jujur dan adil.

Seorang alumni Universitas Negeri 
Malang yang turut sibuk menyiapkan 
pesta demokrasi tahun 2019 nanti 
adalah Titik Nurhayati. Beliau adalah 

K o m i s i o n e r  m e r u p a k a n 
kepemimpinan kolektif. Dalam hal ini 
Titik Nurhayati bersama komisioner 
KPU Jawa Barat yang berjumlah tujuh 
orang mempunyai tugas besar untuk 
menyukseskan pemilihan umum di 
provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah 
penduduk diatas 20 juta jiwa, Jawa 
Barat menjadi “incaran” partai-partai 
politik dalam mendulang suara.

Usai dilantik anggota komisioner 
menggelar rapat pleno. Rapat pleno 
menetapkan Rifqi Ali  Mubarok 
sebagai Ketua KPU Jawa Barat lima 
tahun ke depan. Selain itu juga 
menetapkan pembagian tugas dan 
divisi. Titik Nurhayati diamanahi 
untuk menjadi Ketua Divisi Data dan 
Informasi, serta menjadi anggota 
divisi Perencanaan dan Logistik.

Titik Nurhayati adalah alumni 
jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia 
angkatan 1998. Sebelum bertugas di 
KPU Provinsi Jawa Barat, Titik adalah 
Ketua KPU Kota Depok, Jawa Barat. 
Tugas itu dijalankan pada periode 
2013-2018 sebelum “naik kelas” 
menjadi Komisioner KPU Provinsi 
Jawa Barat.

Menjadi penyelenggara pemilu 
adalah pengalaman berharga 
baginya. Pengalaman dalam melayani 
partai-partai peserta pemilu secara 
adil dan proporsional. “Tak jarang 
ketegangan juga kita alami, tapi harus 
kita hadapi dengan sabar,” ujar Titik, 
yang telah berpengalaman bersama 
sebuah NGO (Non Government 
Organization) ketika masa kuliah di 
Malang. [] (Gatot MS.)

anggota komisioner 
Komis i  Pemi l ihan 
Umum Provinsi Jawa 
Barat periode 2018-
2023. Pelantikannya 
b e r l a n g s u n g  d i 
Jakarta pada tanggal 
24 September 2018.

Titik Nurhayati bersama 
Komisioner KPU Provinsi 
Jawa Barat usai dilantik.

Titik Nurhayati dalam 
sebuah rapat di KPU 
Provinsi Jawa Barat.

Titik Nurhayati dalam 
sebuah acara IKAUM 

di Jakarta.


