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Universitas Negeri Malang (UM) 
patut berbangga, pasalnya Gedung 
Graha Rektorat baru telah resmi 

digunakan. Pembangunan dimulai pada 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. 
Setelah proses pembangunan yang memakan 
waktu hingga tujuh tahun, akhirnya pada 18 
Oktober 2017 Gedung Rektorat diresmikan 
oleh Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M. Pd, Rektor 
UM. Proses pemindahan dan penataan 
dilakukan dari Desember hingga Januari. 

Setelah Gedung Graha Rektorat baru 
resmi digunakan, muncul pertanyaan 
tentang penggunaan Gedung Rektorat lama 
atau kompleks gedung A kedepannya. Doni 
Darmawan, operator Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (Simak BMN) UM menyatakan 
bahwa dari sisi Sumber Daya Manusia 
(SDM) sudah berpindah  ke gedung rektorat 
baru, sedangkan untuk pegawai Arsiparis 
masih bertempat di gedung A2. “Sebagian 
peralatan yang masih ada di gedung A akan 
dinventarisir dahulu untuk diletakkan di 
lantai tiga,” tambah Doni. Selain itu, ia juga 
menuturkan bahwa barang-barang yang 
masih dapat digunakan belum ditentukan 
pendistribusiannya. 

Kedepannya direncanakan bahwa 
gedung rektorat lama akan difungsikan 
sebagai tempat perkuliahan karena 
beberapa fakultas kekurangan ruang 
kuliah. “Rencananya gedung A2 untuk 

kuliah Fakultas Psikologi. Gedung A1 
untuk ruang pimpinan Pascasarjana untuk 
kuliah,” ungkap Wahyudi Setiawan, Kepala 
Subbagian Barang Milik Negara (Kasubag 
BMN). Mengenai masalah pengajuan 
pemakaian komplek Gedung A akan 
dilakukan analisa tentang kebutuhan unit 
tersebut. “Perkuliahan reguler harapannya 
mulai Februari tetapi ini semua masih butuh 
proses,” tambah Doni. 

Penggunaan Gedung Rektorat lama 
sebagai gedung perkuliahan mendapat 
tanggapan dari mahasiswa UM. Rozaqul 
Faidl, mahasiswa Jurusan Sejarah angkatan 
2015 mengatakan, “Awalnya saya belum 
tahu kalau tempat ambil KRS sudah pindah. 
Belum tahu fungsi gedung A selanjutnya 
untuk apa.” Ia juga setuju jika gedung 
tersebut digunakan untuk kelas perkuliahan. 
Hal senada juga disampaikan oleh Kharisma 
Sri Lukmana, mahasiswa Jurusan Ekonomi 
Pembangunan angkatan 2015, “Setuju saja 
sih karena Gedung A untuk sekarang tidak 
bisa bekerja optimal dan banyak fakultas 
yang masih membutuhkan ruang kelas 
kosong”. (aqb/afd/mt//bia)

Gedung Rektorat Baru 
Beroperasi, Gedung Rektorat 
Lama Alih Fungsi

Mengenai masalah 
pengajuan pemakaian 
komplek Gedung A akan 
dilakukan analisa tentang 
kebutuhan unit tersebut.
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Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu 
yang berisi daftar mata-kuliah yang akan 
diikuti oleh setiap mahasiswa selama satu 
semester yang disahkan oleh Pembimbing 
Akademik (PA). Universitas Negeri Malang 
(UM) telah lama mengadakan pemograman 
KRS secara daring. Pada semester genap 
2018, KRS dibuka pada 12-18 Januari 2018. 
Namun, berbeda dengan semester-semester 
sebelumnya, terdapat perubahan baru pada 
KRS 2018 ini. 

“Perubahan terjadi pada keharusan 

mahasiswa untuk meminta persetujuan 
terlebih dahulu dari dosen PA setelah 
mengambil mata kuliah,” ucap Neni 
Wahyuningtyas, Dosen PA Jurusan 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut 
bertujuan agar ada kontrolir dari dosen 
PA kepada mahasiswa.  Selain itu juga, 
tujuan adanya perubahan dalam sistematika 
pelaksanaan KRS dilakukan untuk 
meningkatkan hubungan antara dosen dan 
mahasiswa. “Selama ini kalau kita lihat 

KRS Bertransformasi,
Perlu 

Sosialisasi

Ilustrasi : Irmaya
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“Di balik adanya 
tujuan perbaikan 
dan peningkatan 

sistem KRS, masih 
ada kendala 
karena kurang 

adanya 
sosialisasi”

hubungan antara dosen dan mahasiswa 
itu renggang banget. Mahasiswa ketemu 
dosen PA-nya itu kadang hanya pengesahan, 
legalitas dari KRS itu sendiri,” tambah 
dosen asal Tulungagung ini.

Hal serupa juga diungkapkan oleh 
Kepala subbagian (Kasubag) Akademik 
dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial 
(FIS), Eko Wahyu Setiawan.  “Dulu waktu 
pekan kepenasihatan itu aslinya tatap muka 
antara dosen PA dengan mahasiswa,” tutur 
Eko. Pekan kepenasihatan digunakan untuk 
mahasiswa yang bermasalah dengan IP 
di bawah 2,00, namun kemudian karena 
perkembangan teknologi diganti dengan 
KRS daring yang membuat peran dosen PA 
nyaris hilang. 

Dr. Agus Hermawan, M.Si, Grand Dip 
Mgt., M Bus, Wakil Dekan 1 Fakultas 
Ekonomi (FE) mengatakan hal serupa 
terkait dengan sistem baru ini, “Sistem 
KRS online hampir sama dengan semester 
sebelumnya, namun yang membedakan 
hanya ada tampilan baru, yaitu adanya 
persetujuan dosen PA terkait mata kuliah 
yang akan ditempuh di semester genap.” 
Agus berharap dengan adanya peraturan 
baru pada KRS, Dosen PA dan mahasiswa 
lebih aktif berkomunikasi.

Namun di balik adanya tujuan perbaikan 
dan peningkatan sistem KRS tersebut, 
masih ada kendala karena kurang adanya 
sosialisasi. “Memang belum ada sosialisasi 
terkait perubahan itu. Kemarin banyak 
mahasiswa yang bingung karena memang 
nggak ada sosialisasi untuk dosen dan 
mahasiswa,” ungkap Neni Wahyuningtias. 
Dosen PA pendidikan IPS ini memperoleh 
informasi terkait kebijakan tersebut hanya 
melalui pemberitahuaan. “Tahunya kemarin 
itu pemberitahuan Wakil Dekan 1 yang 
berjejaring di grup WA,“ tutur Neni. Neni 
berharap kedepannya agar ada sosialisasi 
dan uji publik untuk setiap kebijakan baru. 

“Kalau tidak ada kan kasihan juga yang di 
bawah sini jadi tidak tahu, “tambahnya.

Terkait sistem KRS daring, Eka Anggraeni  
mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan 
(EKP) mengungkapkan bahwa sistem KRS 
daring versi ini ribet karena ada beberapa 
dosen PA yang mewajibkan mahasiswa 
bertemu secara langsung untuk persetujuan. 
Selain itu, apabila matakuliah yang sudah 
diambil ada yang bertabrakan waktunya, 
mahasiswa hanya memiliki satu kesempatan 
untuk membatalkan validasi. “Perubahan 
sistem ini juga membuat bingung karena 
sebelumnya tidak ada sosialisasi untuk 
mahasiswa,” imbuh wanita tersebut.

Mahasiswa Fakultas Sastra Jurusan 
Seni dan Design, Dwi Yudi Novitasari 
mengatakan bahwa sistem KRS daring di 
semester genap ini membuatnya kesusahan. 
“KRS-nya ribet banget dan harus bolak-
balik ke Malang. Kalau menurut saya sih 
sistem KRS online ini bagus tapi belum 
disosialisasikan ke mahasiswanya,” ucap 
Mahasiswa asal Blitar ini. Ia juga berharap 
kedepannya ada sosialisasi terlebih dahulu 
apabila ada perubahan peraturan agar 
mahasiswa tidak binggung dan mengerti 
tujuan diadakannya aturan persetujuan dari 
Dosen PA. (cci/tte/wdz/gta//bia)
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Kedua kalinya, pada Desember 2017 
Gerakan peduli kantin dilaksanakan 
kembali oleh Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 
Universitas Negeri Malang (UM). Kegiatan 
tersebut dilaksanakan sebagai langkah 
untuk mengatasi keresahan mahasiswa 
tentang kebersihan dan kenyamanan 
kantin. Sebenarnya, gerakan tersebut 
pertama kali diadakan pada 29 April 2017. 
Bentuk kegiatannya, yaitu renovasi kantin 
FIP yang menghabiskan dana 862.500 
rupiah.

Kegiatan renovasi tersebut oleh BEM 
FIP diberi nama Go Clean on Canteen. 
Agenda tersebut dilaksanakan dua kali 
dalam satu masa kerja BEM FIP 2017. 
BEM FIP mengajak beberapa mahasiswa 
FIP untuk mengikuti kegiatan Go Clean 
on Canteen ini, terutama mahasiswa baru. 
Setiap kelas diminta untuk mengirimkan 
setidaknya lima perwakilan untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Andi Rahmantara, Ketua Pelaksana 
(Ketupel) kegiatan Go Clean on Canteen 
mengatakan bahwa dana yang digunakan 
untuk renovasi merupakan donasi dari 
beberapa mahasiswa FIP dan ada juga 
sumbangan dari fakultas. “Ada dana dari 
fakultas tapi tidak banyak karena dari pihak 
fakultas juga ada rencana tahun depan akan 
melakukan renovasi kantin, tapi untuk 
waktu tepatnya belum tahu,” ucapnya.

Awalnya, inisiatif membentuk gerakan 
Go Clean on Canteen berasal dari keresahan 
mahasiswa FIP tentang kenyamanan 
saat berada di kantin. Ketidaknyamanan 
mahasiswa timbul dari kebersihan yang 
kurang dijaga dan kantin yang bernuansa 
hutan. Perasaan tidak nyaman diungkapkan 
oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar 
Sekolah, Awang Dermawan ketika makan 
di kantin. “Kantin FIP dulu bisa dikatakan 
kumuh, dan juga banyak pepohonan di 
sekitarnya jika musim kemarau banyak 

Gerakan Peduli 
Kantin FIP UM
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daun yang jatuh,” ucapnya. 
Ia juga mengatakan bahwa pernah suatu 
kali ketika makan daun kering jatuh di atas 
makanannya sehingga Awang merasa tidak 
nyaman.

Hal senada juga dirasakan oleh Ilma 
Ainu Sofa, mahasiswa Jurusan Bimbingan 
dan Konseling. Menurutnya, kantin FIP 
dulu kurang terawat sehingga membuat 
mahasiswa enggan ke kanti FIP. Kegiatan 
go clean dinilai baik olehnya, namun 
masih kurang terlaksana. “Mahasiswa 
kurang tergerak untuk mengikuti kegiatan 
tersebut. Salah satu penyebabnya karena 
kurang sosialisasi kepada mahasiswa,” 
ucapnya. Selain itu, ia juga menduga 
mahasiswa masih kurang peduli terhadap 
lingkungan kampus. 

Setelah gerakan peduli kantin FIP ini 
dilaksanakan setidaknya terjadi perubahan 
tampilan kantin yang lebih tertata, menarik 
dan berwarna. “Sekarang saya rasa lebih 
nyaman, menarik dan juga menambah 
kesan positif bagi mahasiswa FIP dan 
mahasiswa fakultas lain yang juga sering ke 
kantin FIP,” ungkap Awang. Namun, Ilma 
berbendapat bahwa tidak ada perubahan 
yang signifikan dari kantin FIP meskipun 
sudah dua kali direnovasi. Masih banyak 
mahasiswa makan di trotoar dan gazebo. 
“Seharusnya fakultas dapat membangun 
beberapa tempat duduk, karena kurangnya 
infrastruktur mahasiswa makan di trotoar 
dan gazebo asrama putri,” ucap Ilma. (wis/
ifa//bia)

Ketua Umum (Ketum) Unit 
Kegiatan Mahsiswa (UKM) setiap 
kepengurusan baru memilik visi 

dan misi yang berbeda-beda. Mochamad 
Dzulfiqar Fatchul Ashar, Ketum UKM 
Taekwondo menjelaskan visinya, yaitu 
mewujudkan UKM Taekwondo UM 
sebagai organisasi yang unggul dan 
menjadi rujukan dalam pengembangan 
Taekwondo, organisasi, dan kemanusiaan.  

Selain itu, ia juga mempunyai 
misi untuk menyelenggarakan latihan 
rutin yang tertib dan menyenangkan, 

mengadakan latihan tambahan untuk 
Taekwondo dalam upaya peningkatan 
prestasi dan pengembangan keahlian 
bela diri Taekwondo, menjalin hubungan 
dan komunikasi yang baik dengan pihak 
dalam dan luar UKM untuk meningkatkan 
kualitas dan kinerja UKM, menjalankan 
program dana usaha, serta membangun 
organisasi yang sehat berdasarkan prinsip 
semi otonom dan kekeluargaan.

Berbeda UKM, berbeda pula visi 
dan misinya. Ketum UKM Sanggar Tari 
Karawitan Asri Kusuma (STK-AK), 

Reformasi Kepengurusan 
Tahun 2018 UKM Taekwondo, 

STK-AK, dan KSR 
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Tabah Nur Ritadi mempunyai visi untuk 
memajukan STK-AK dan mengembangkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
ada. Selain itu, ia juga memiliki misi 
untuk menjalin relasi dengan UKM lain 
baik di dalam maupun di luar UM, dan 
mengenalkan STK-AK ke masyarakat luas.

Lain hal nya dengan UKM Korps 
Sukarela (KSR) yang telah menetapkan 
Moh. Ainul Rofiq sebagai Ketum 
menjelaskan visinya di kepengurusan priode 
ini. “Menjadikan KSR sebagai organisasi 
yang mampu mengaplikasikan Tri Dharma 
peguruan tinggi dalam menjalankan 
roda organisasi,” ucap Rofiq. Selain itu, 
dia juga memiliki visi agar KSR dapat 
menjalankan kepengurusan berdasarkan 
tujuh prinsip gerakan internasional 
Palang Merah dan bulan sabit merah, 
yaitu kemanusian, kenetralan, kemestaan, 

kesamaan, kemandirian, kesukarelaan, 
dan kesamaan. Selain mengungkapkan 
visinya, pria yang terpilih sebagai Lurah 
UKM ini juga mengungkapkan misinya 
untuk menggembangkan kemampuan 
dari anggota KSR dan membina sekolah-
sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Ketum baru UKM Tekwondo,  KSR, dan 
STK-AK, juga berharap kedepannya pihak 
UM lebih mempedulikan kesejahtraan 
UKM-UKM . “Semoga ada perbaikan 
fasilitas-fasilitas yang mulai rusak, seperti 
toilet,” ucap Rofiq. Dzulfiqar juga  berharap 
disediakan tempat-tempat latihan untuk 
UKM-UKM pendekar di dalam ruangan. 
“Saya harap akan ada tambahan bantuan 
finansial agar program kerja dapat tercapai 
lebih baik lagi,” tambah Ketum STK-AK. 
(mry/lis/evi/utr//bia).

Universitas Negeri Malang (UM) 
dalam jajaran Organisasi Pemerintahan 
Mahasiswa (OPM) dipimpin oleh seorang 
Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas (BEM U) dan 
Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang 
berfungsi sebagai badan legislatif.  Namun, 
WakilPresiden Mahasiswa (Wapresma) 
UM mengaku bahwa pemerintahannya 
menganut sistem Republik Mahasiswa 
(Rema) yaitu kekuasaan dipimpin oleh 
seorang Presiden Mahasiswa (Presma) dan 
Wapresma serta jajaran menteri. 

Akan tetapi, UM belum bisa digolongkan 
menjadi kampus dengan sistem Rema. 
“Sistem OPM di UM masih belum jelas, saat 
sidang DPM yang diadakan setahun sekali 
itu juga tidak jelas,” ucap Ahmad Fahmil 
Aziz, Wapresma. Ia juga menjelaskan 
bahwa selama ini sidang yang 

Pemerintahan 
Mahasiswa 

UM
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diadakan oleh DPM menggunakan 
sistem Rema tetapi tidak ada peraturan 
mengenai Rema yang ditandatangani oleh 
Wakil Rektor (WR) III. “Kalau memang 
kita menganut Rema berarti prosesnya 
keliru, karena seharusnya semua kegiatan 
OPM harus disahkan oleh Presma atau 
di tanda tangani oleh Presma,” tambah 
Fahmil.

Berbeda dengan pernyataan Wapresma, 
Kepala Bagian (Kabag) Kemahasiswaan, 
Drs. Taat Setyohadi mengatakan, “Sistem 
pemerintahan mahasiswa tidak menganut 
republik, federal juga tidak ada.” Taat 
menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di 
OPM itu terdiri dari DPM, BEM, lembaga 
legislatif, dan eksekutif, sedangkan untuk 
lembaga yudikatif sudah dimasukkan 
dalam peraturan, namun belum sempat 
disahkan. 

Menurut Ketua BEM Fakultas Ilmu 

Sosial, Nur Wahyu Putra, sistem Republik 
juga harus menganut Trias Politica, yaitu 
Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. 
Selain itu, juga dibutuhkan pers yang 
mengawasi gerak laju dinamika politik. 
UM telah memiliki BEM yang berperan 
sebagai Badan Eksekutif dan DPM 
sebagai Badan Legislatif. Namun, Wahyu 
menyayangkan karena di UM belum 
memiliki Badan Yudikatif. 

Badan Yudikatif hanya dibentuk saat 
akan dilaksanakan Pemilihan Umum Raya 
(Pemira). Misalnya, Komisi Pemilihan 
Umum yang berfungsi mengawasi 
jalannya pemilihan pemimpin di setiap 
fakultas maupun universitas. Setelahnya, 
pengawasan langsung menjadi tanggung 
jawab setiap fakultas, seperti dosen 
pembina atau Wakil Dekan II. (irm/yns/
elv//bia).
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Komik
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Komik: Novi/Siar
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Salam Persma!
LPM Siar UKM Penulis UM menerima surat pembaca dari civitas akademika 

UM. Surat pembaca yang terpilih akan berkesempatan dimuat di buletin 
edisi Maret 2018. Kirim surat pembaca ke siarlpm@gmail.com.
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Kunjungi Kami di:

lpm_siar

@sur4117gLPM Siar

@lpm_siar

www.siarpersma.id

Salam Persma!
LPM Siar UKM Penulis UM sebagai media yang kritis dan aktual menerima 

tulisan berisi ide kreatif dan orisinil. Karya beserta biodata diri dapat 
dikirimkan melalui surat elektronik siarperma@gmail.com

”
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Berpikir Merdeka Menyajikan Wacana

Puisi

Oleh : Irmaya Merdiana
Bung,
ada yang ingin ku sampaikan
bukan tentang Dilan tapi tentang keadilan

bung,
negerimu kini telah menjadi milik orang
tanah yang kau bilang surga kini telah 
hilang

bung,
katamu negara kita demokrasi
tapi orang orasi dihabisi sampai mati

bung,
pejabatmu kini semakin gila
main retorika mereka sulap sawah jadi 
bandara

bung,
mereka kini banyak bersabda
tapi hanya abab saja
sebab jelang pilkada enak juga
memainkan drama dihadapan negara

mereka yang berdasi
kini menjadi bringas penuh emosi
demi menduduki sebuah kursi

alih alih manis keluar dari mulut bengis
manis-manis najis
mengobral janji iming iming rumah gratis
dasar manusia lamis pintar mencuri hati
padahal satu hati-pun tidak mereka miliki

bung,
maafkan hamba
sebagai insan yang penuh dosa
hanya bisa berdoa untuk negeri tercinta
nurani dan logika tetap selalu ada, 
Semoga.

Bung...!
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