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Sejarah UM

Awal tahun 2018, Universitas Negeri 
Malang (UM) menyuguhkan hal 

baru. Beberapa diantaranya adalah Warung 
Koperasi Mahasiswa, Entrepreneur Corner, 
Environment Meter, dan Videotron.

 Warkop sebagai Laboratorium 
Kewirausahaan

Warung Koperasi Mahasiswa (Warkop) 
merupakan salah satu pengembangan dari 
usaha Koperasi Mahasiswa (Kopma). 
Warkop didirikan sebagai bentuk 
implementasi dari anggota Kopma 
untuk menjalankan bisnisnya, serta 
bentuk fasilitator dari Kopma untuk 
para anggotanya. Pemrakarsa adanya 
pengembangan unit ini ialah Pengurus 
Kopma tahun 2017.

“Modal Warkop berasal dari anggota 
dan dijalankan oleh anggota, serta ada 
bantuan pemodalan dari Kopma. Mengenai 
sistem keuntungannya adalah bagi hasil,” 
jelas Rani Dwi Sartikasari, Ketua Umum 

UM 
Tampakkan 
Wajah Baru
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Kopma UM 2018. Terkait pengadaan 
material untuk pembangunan, dilakukan 
pada akhir Januari, sedangkan untuk 
perizinan diurus pada Februari 2018. Salah 
satu alasan didirikannya Warkop karena 
Kopma dianggap sebagai laboratorium 
kewirausahaan.

Sistem pengelolaan Warkop ini adalah 
part time. Warkop dibuka sampai pukul 
20.00 WIB atau pukul 21.00 WIB. Menurut 
Rani, selama ini ada beberapa tanggapan 
dari pembeli mengenai Warkop tersebut. 
“Komplain pasti ada, seperti ketepatan 
waktu untuk buka warungnya, keramahan 
penjual, kelengkapan menu,” tambah Rani.

Entrepreneur Corner Wadah 
Kemandirian Mahasiswa FIP

Tak kalah menarik dari Warung Kopma, 
Program Entrepreneur Corner yang ada di 
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) juga turut 
mewarnai wajah baru UM. Menurut Evania 
Yafie, salah satu dosen di FIP, tujuan 
dari adanya kegiatan ini adalah untuk 
membantu mahasiswa yang memiliki jiwa 
kewirausahaan dan membentuk generasi 
muda yang mandiri, kreatif dan inovatif. 
“Entrepreneur Corner merupakan suatu 
kegiatan yang mewadahi mahasiswa, 
khususnya Mahasiswa FIP yang tertarik 

dalam kewirausahaan”, imbuhnya.
Beberapa fasilitas yang disediakan oleh 

fakultas antara lain stand dan modal untuk 
memulai usaha. Stand dari Entrepreneur 
Corner ini berada di Gedung E2 FIP UM. 
Mahasiswa FIP yang ingin bergabung 
dengan kegiatan ini harus mengajukan 
proposal melalui Ormawa, selanjutnya 
diserahkan kepada dosen yang menjadi 
tim kewirausahaan FIP. “Harapannya 
dengan adanya kegiatan ini, fakultas bisa 
memfasilitasi mahasiswa aktif di FIP untuk 
menjadi pelopor entrepreneur muda,” 
tambah Evania.

Mini Environment Meter: Monitor Suhu 
FMIPA

Selain hal baru di bidang kewirausahaan, 
UM juga menyuguhkan hal baru di 
bidang teknologi dan informasi. Adanya 
monitor suhu atau Mini Environment 
Meter merupakan salah satu wujudnya. 
Alat pengukur suhu tersebut berada di 
lingkungan Taman Mandiri Energi Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA).

Menurut Markus Diantoro, Dekan 
FMIPA, Environment Meter ini mampu 
memberikan informasi tentang temperatur 
(suhu), kelembaban udara relatif/Relative 
Humidity (RH), kadar Karbon Dioksida 
(CO2), Karbon Monoksida (CO), dan 
Oksigen (O2) yang ada di lingkungan 
tersebut.

Environment Meter ini langsung 
dikelola oleh Wakil Dekan FMIPA. 
“Mahasiswa sendiri hanya tinggal pakai 
saja, sedangkan sekolah-sekolah luar 
yang ingin menggunakannya harus izin 
terlebih dahulu kepada fakultas,” jelas 
Markus. Harapan Markus, dengan adanya 
Environment Meter ini semua warga 
FMIPA lebih peduli terhadap lingkungan 
UM, semakin indah, asri, semakin hijau 

Edisi Mei 201802

Ilustrasi: Novi/Siar

terhadap hak-hak buruh, “Buruh itu kan 
banyak ya, ada yang formal dan nonformal, 
ini PR kita semua untuk memberikan 

penyadaran terhadap buruh perempuan 
melalui organisasi dan sebagainya.” (Ug//
bia)

Universitas Negeri Malang (UM) pada 
tanggal 26 Februari telah meresmikan 
empat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
baru. Empat UKM tersebut adalah 
UKM Gempita, UKM Badminton, 
UKM Catur, dan UKM Marching Band. 
Setelah diresmikan menjadi UKM baru, 
setiap UKM sudah memulai aktivitas 
keorganisasiannya.

Pasca diresmikan, UKM Gempita telah 
melakukan kegiatan open recruitment 
(oprec). Mayudi Radiansyah, Ketua Umum 
(Ketum) UKM Gempita 2018 menjelaskan 
bahwa diadakannya open recruitment 
tersebut untuk menjaring volunteer. 
“Bedanya, kalau diklat menjadi anggota. 
Setelah ini nanti akan diadakan diklat. 
Pengurusnya sendiri masih dari FIP sama 
dengan SCSD 2017 yang menghandle,” 
imbuh Mayudi.

Lebih lanjut, Mayudi menjelaskan 
bahwa tugas volunteer adalah 
mendampingi mahasiswa disabilitas pada 
saat perkuliahan. “Mampu mempermudah 
kerja tugasnya mereka, baru kalau kita 
ada acara besar mereka membantu, tapi 
tidak mengurus keseluruhan,” ungkapnya. 
Mayudi menambahkan, jika volunteer 
ingin berkontribusi penuh di UKM 
Gempita, mereka harus terdaftar menjadi 
anggota.

Berbeda dengan UKM Gempita, UKM 
Badminton tetap aktif melaksanakan 
latihan harian yang dilakukan di Gedung 
Kuliah Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan 

(GKB FIP) dan Gedung Anggrek Fakultas 
Ilmu Keolahragaan (FIK). Selain itu, 
pada April 2018 lalu telah dilaksanakan 
Liga Badminton Federation (Badfed). 
“Kesibukan kita sudah selesai barusan, 
ada proker tahunan, yaitu Liga Badfed, 
dimana tiap anggota Badfed bertanding 
sesuai tim latihan mereka masing-masing,” 
jelas Emdi Ramadana Putra, Ketum UKM 
Badminton 2018.

Samahalnya dengan UKM Badminton, 
UKM Catur juga aktif melakukan latihan. 
Namun, latihan tersebut untuk saat ini 
masih dilakukan di Ruang Rapat FIK atau 
di Gazebo FIK. “Kegiatannya sering latih-
tanding dengan universitas-universitas 
lainnya atau klub-klub,” ungkap Adi Surya 
Aprianto, Ketum UKM Catur 2018. 

UKM baru lainnya, yaitu UKM 
Marching Band saat ini sedang 
mempersiapkan oprec dan demo UKM. 
Selain itu, UKM Marching Band juga 
sedang melakukan persiapan untuk 
mengikuti event Blast Open Marching 
Band (BOMC) pada bulan Oktober di 
Batu. “Target kami juara satu,” tutur 
Mochammad Doni Akviansyah, Ketum 
UKM Marching Band 2018. Doni juga 
menyampaikan aspirasi terkait UKM-
UKM baru. Menurutnya, UKM baru 
masih terkendala dalam masalah ruang 
kesekretariatan. “Kalau sudah dapat ruang 
kesekretariatan, udah bisa menyiapkan 
kedepannya yang ingin dicapai,” 
imbuhnya.(ifa/evi/elv/aqb/ida//bia)
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namun tidak kalah modern.

Videotron: Pembaharuan dalam Bidang 
Informasi Publik

Satu lagi yang turut menghiasi 
wajah baru UM di tahun 2018 ini adalah 
Videotron. Berdasarkan surat edaran yang 
dikeluarkan oleh Wakil Rektor IV UM, I 
Wayan Dasna pada tanggal 17 April 2018, 
pemasangan media publikasi akademik 
fakultas/lembaga/UPT difasilitasi melalui 
Videotron. Dalam surat edaran tersebut 
menghimbau agar fakultas/lembaga/UPT 
tidak memasang spanduk/baliho/banner 
di sepanjang jalan Cakrawala UM. Hal 
tersebut bertujuan agar tetap terjaganya 
ketertiban, keindahan, dan kenyamanan 
kampus UM, khususnya sarana publikasi 
kegiatan akademik. 

Tata cara pengajuan publikasi melalui 
Videotron ini diatur melalui Standar 
Operasional Publikasi (SOP) kegiatan 
akademik di Videotron UM. Pada SOP 
tersebut menyebutkan bahwa untuk dapat 
menayangkan video di Videotron maka 

unit kerja terlebih dahulu mengirimkan 
surat permohonan penayangan video/
desain kegiatan ke Subbag Rumah Tangga 
Biro Umum dan Keuangan (BUK), untuk 
selanjutnya akan diteruskan ke Kasubbag 
Humas BAKPIK. Pihak Humas BAKPIK-
lah yang bertanggung jawab atas konten 
penayangan materi. 

Selanjutnya, akan didisposisikan ke 
petugas untuk ditindaklanjuti. Jika format 
video dan konten sudah sesuai, maka 
petugas akan mengunggah ke Conten 
Management System (CMS) Videotron. 
Secara otomatis video akan ditayangkan di 
Videotron dengan jangka waktu penayangan 
maksimal 10 hari, 7 hari sebelum kegiatan, 
dan 3 hari setelah kegiatan. Tata cara 
selengkapnya dapat diketahui dalam surat 
edaran nomor 17.4.67/UN32.IV/TU/2018, 
sedangkan untuk pemasangan sarana 
publikasi di pintu masuk Jalan Semarang 
dan Jalan Surabaya masih mengacu pada 
peraturan Rektor UM No. 13 Tahun 2017. 
(wis/mt/cck/lnm//aqb)

Malang, Selasa (01/03/18) rakyat 
Kota Malang melakukan 

beberapa aksi antara lain  longmarch dari 
Pasar Besar Kota Malang ke Balai Kota, 
aksi orasi di depan alun-alun Kota Malang, 
dan demonstrasi di depan kantor Wali Kota 
dan kantor DPRD Kota Malang. 

Aksi May Day ini mengusung beberapa 
isu tentang potret buruh di Indonesia, yaitu 
minimnya upah yang diterima, buruknya 
sistem kerja outsourcing, dan perilaku 
PHK sepihak.  “Kalau secara hak normatif 
mengacu pada UU, dalam pelaksanaannya 
ada beberapa hal yang bertentangan dengan 
UU Ketenagakerjaan, yaitu upah buruh 
masih rendah di beberapa daerah, dan 
sering terjadi PHK sepihak,” ujar Agus, 
Korlap Aksi di Alun-Alun Kota Malang.

Selain itu, May Day kali ini juga 
membawa tuntutan kepada masyarakat 
dan perusahaan untuk menghapuskan 
diskriminasi dan ketidakadilan terhadap 
buruh perempuan. Liswati (42), Ibu 
rumah tangga yang bekerja sebagai buruh 
borongan di PT Dwi Putra Sakti di Pakis 
selama 15 tahun, mengatakan bahwa di 
tempat kerjanya banyak ketidakdilan 
yang harus dihadapi dengan terpaksa. 
“Sebetulnya dianggap betah ya betah, 
dianggap nggak ya nggak. Betahnya 
ya karena kita mengharapkan upah. 
Tanggungan keluarga ada dua, meskipun 

suami bekerja, juga kurang,” tuturnya. 
Permasalahan buruh perempuan 

lainnya, yaitu masih banyak perusahaan 
yang tidak melaksanakan amanah UU 
Ketenagakerjaan pasal 81 tentang Hak 
Cuti Buruh Perempuan Ketika Mengalami 
Haid. “Perusahaan kapitalisme kini banyak 
yang tidak memperhatikan privilage 
perempuan. Perempuan itu kan punya 
cycling,” ujar Maryam, peserta aksi dari 
Resister Indonesia. Ia juga menambahkan 
bahwa setiap pra-menstruasi perempuan 
mengalami penurunan kondisi fisik. 
Namun, perusahaan banyak yang tidak 
menghiraukan cuti haid, begitupun cuti 
melahirkan dan menyusui. 

Buruh perempuan di Indonesia banyak 
yang mengalami beban ganda. Hal itu 
disebabkan adanya tuntutan kapitalisme 
dan tuntutan masyarakat.  “Selain mereka 
dihadapkan pada kapitalisme, ditekan 
oleh ruang kerja yang tidak care terhadap 
kebutuhan, mereka juga masih harus 
mengalami beban ganda di rumah,” ujar 
Maryam.  Ia juga menambahkan bahwa 
konstruksi sosial masyarakat masih belum 
adil.  Istri diperbolehkan membantu suami 
bekerja di luar, tapi laki-laki yang ikut 
membantu perempuan di rumah justru di 
pandang sebelah mata.

Maryam berharap agar masyarakat 
ikut hadir dalam memberikan penyadaran 

Bukan hanya 
Kapitalisme, Konstruksi 

Sosial juga Menindas 
Buruh Perempuan

Universitas Negeri Malang (UM) 
merupakan salah satu peguruan tinggi yang 
menjadi tempat tujuan bagi mahasiswa 
asing untuk belajar Bahasa dan Budaya 
Indonesia. Mahasiswa asing dapat masuk 
melalui program Bahasa Indonesia untuk 
Penutur Asing (BIPA) yang setiap waktu 
mempunyai jenis progam kerja yang 
berbeda-beda. Pembelajaran Bahasa 
Indonesia untuk mahasiswa asing sudah 
berlangsung sejak UM masih dikenal 

dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP) Malang pada tahun 
1974, sedangkan istilah BIPA baru muncul 
pada tahun 1992.

BIPA menawarkan 5 macam program 
pembelajaran, yaitu kuliah reguler dari 
program kolaboratif, kuliah reguler dari 
program non-kolaboratif, kuliah non-
reguler, kuliah elektif seni praktis, dan 
kuliah untuk pengajar Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa asing. Terdapat beberapa 

BIPA UM Sarana Pembelajaran Bahasa 
dan Kebudayaan Indonesia Bagi 

Mahasiswa Asing

Edisi Mei 201806 Edisi Mei 2018 03



program kerja rutin dari BIPA UM, 
seperti Darmasiswa, Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB),In-country, Critical 
Language Scholarship (CLS), Indonesian 
Overseas Program (IOP), Studi of 
Program, Independen Programdan yang 
terbaru yaitu Indonesia Flagsip Language 
Insiatife (IFLI). 

IFLI merupakan bentuk kerja sama 
UM dengan American Chouncil yang akan 
berlangsung pada bulan Agustus hingga 
November 2018. Program In-country 
merupakan bentuk kerjasama BIPA dengan 
Universitas di Thailand, sedangkan CLS 
dan IOP mrupakan program kerjasama 
dengan Amerika. 

Program KNB merupakan program 
untuk mempersiapkan Mahasiswa 
Internasional dalam bidang bahasa dan 
budaya selama 6 bulan. Program ini 
bertujuan mempersiapkan mahasiswa 
asing untuk melanjutkan ke jenjang 
Strata Dua (S2). Independent Program 
merupakan program bagi mahasiswa asing 
agar bisa memilih waktu belajar sesuai 
dengan kebutuhan mereka. 

Berdasarkan data dari kantor 
Hubungan Internasional (HI), Mahasiswa 
Internasional aktif di UM saat ini 
berjumlah 109 mahasiswa yang berasal 
dari 25 negara seperti, Thailand, Korea 
Selatan, China, Timor Leste, Libya, 
Madagaskar, Fiji, dan Palestina. Jumlah 
tersebut didominasi oleh mahasiswa asing 
yang mengikuti program studi BIPA, 
yaitu sejumlah 76 mahasiswa. Dari 76 
mahasiswa tersebut, 30 sedang mengikuti 
program In-country, 12 mahasiswa sedang 
mengikuti Darmasiswa, dan 1 mahasiswa 
sedang mengikuti IOP. Sementera itu, 
mahasiswa asing asal Thailand yang 
sedang mengikuti Study abroad sebanyak 
12, magang sebagai pelajar bahasa Melayu 
17 orang yang diikuti oleh mahasiswa dari 

Yala Rajabhat University (YRU), serta 4 
mahasiswa mengikuti program Mandarin. 

Kegiatan pembelajaran mahasiswa BIPA 
tidak terfokus pada satu area atau gedung 
tertentu karena masih minimnya fasilitas 
belajar BIPA. Gatut Susanto, Direktur 
BIPA mengungkapkan, “Pelaksanaan 
pembelajaran BIPA ditempatkan di 
Balai Bahasa, Museum, Gedung D8 dan 
Gedung Hubungan Internasional (HI)”. 
Ia juga menjelaskan bahwa program 
BIPA belum memiliki ruangan khusus 
untuk pembelajaran sehingga masih sulit 
menampung mahasiswa asing.

Noor-Ainee Samae, Mahasiswa 
Universitas Walailak Thailand yang 
mengikuti program In-country 
mengungkapkan bahwa tempat belajar di 
UM terlalu jauh dari asrama. “Menurut 
saya ruangnya harus diperbesar dan lebih 
dekat dengan asrama mahasiswa asing. Di 
UM setiap tahun ada orang asing, kalau 
ada tempat yang bagus dan tidak terlalu 
jauh pasti semua orang asing yang belajar 
di sini akan bahagia dan gembira. 

Senada dengan Noor-Ainee, Irfan 
Chaeraman dan Nasree Srivirat, dua 
mahasiswa In-country asal Thailand juga 
memaparkan hal yang sama. Mereka 
mengeluhkan jauhnya jarak untuk berjalan 
kaki dari asrama ke kelas. “Jalan ke kelas 
jauh dan tidak dibolehkan untuk pake 
kendaraan dan kelas juga kurang luas,” 
ungkap Irfan dan Nasree. 

Beberapa kesulitan lain, seperti 
kesulitan beradaptasi pun dirasakan 
mahasiswa asing BIPA UM. Irfan mengaku 
tidak cocok dengan makanan Indonesia, 
sedangkan Pattu Liheng mengaku cukup 
kesulitan dalam menuturkan beberapa 
kosakata Bahasa Indonesia. “Kata-kata 
yang ada mem-, seperti membuat dan 
mempunyai itu agak susah diucapkan,” 
ungkap mahasiswi asal Thailand ini.

Perbedaan kurikulum di UM dan 
Universitas di Thailand, khususnya 
pada matakuliah umum, tidak membuat 
mahasiswa asing sulit untuk mengikuti 
pelajaran karena kurikulum UM mudah 
dipahami. Hal ini didukung dengan 
pernyataan Dareeya Jantharattana 

Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris angkatan 
2014, “Di UM matakuliahnya lebih fokus 
ke ideologi, sejarah negara, dan bahasa, 
sedangkan di Thailand matakuliah umum 
fokus ke bahasa, sains, matematika, dan 
olahraga”.(gta/irm/mry/wzp//wis)

Alih Fungsi 
Gedung 
Rektorat Lama

Foto: Aqib/Siar

Senin, (9/4) Gedung Rektorat lama 
atau komplek Gedung A digunakan 

Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi 
(FPPsi) sebagai tempat perkuliahan. Doni 
Darmawan, operator Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (Simak BMN) menyatakan bahwa 
Gedung A2 lantai 1 bagian timur digunakan 
untuk perkuliahan. “Gedung A2 lantai satu 
sebelah barat itu digunakan untuk arsip Biro 
Umum dan Keuangan UM,” imbuhnya. 

“Untuk yang lantai dua itu untuk 
perkuliahan PPG, lantai dua dan lantai 
tiga,” lanjut Doni. Selain itu, Doni juga 
menyatakan jika di Gedung A2, terdapat 
sebanyak 26 ruangan yang terdiri dari 
9 kelas besar dan 17 kelas kecil yang 
bisa digunakan untuk kegiatan perku-
liahan. Satu  kelas besar bisa menampung 
40-60 mahasiswa, sedangkan kelas ke-
cil bisa menampung 20-30 mahasiswa. 

Sebelum digunakan untuk tempat 
perkuliahan, ruangan-ruangan tersebut 
mendapat perbaikan dengan pelepasan 
atau pemasangan sekat hingga penge-
catan.  Doni menyebutkan jika ada beber-

apa ruang di Gedung A3 lantai satu tidak 
digunakan sebagai tempat perkuliahan. 

“Kecuali yang lantai satu eks-ruang 
AE, Akademik dan Evaluasi serta ruang 
RS, Registrasi dan Statistik itu sudah di-
tata sebagai ruang arsipnya Biro Aka-
demik,” tambah Doni. Mengenai Aula A3, 
akan tetap difungsikan sebagai aula untuk 
kepentingan publik UM, sedangkan un-
tuk eks-ruang sidang senat akan difung-
sikan sebagai ruang pendukung Aula A3.

Mahasiswi FPPsi angkatan 2016, 
Nuke Reza Hayunita menyatakan bah-
wa dengan difungsikannya Gedung A2 
sebagai tempat kuliah. “Memudahkan 
perkuliahan mahasiswa FPPsi karena 
sebelumnya sebagian kegiatan perku-
liahan dilakukan di Gedung Soka milik 
Fakultas Ilmu Keolahragaan,” ujar Nuke.

Hal senada juga diutarakan oleh Jihan 
Safitri, mahasiswi FPPsi angkatan 2017. 
“Anak-anak pindah kelas nggak perlu jauh-
jauh, waktu kuliah nggak molor, te-rus lebih 
enak buat belajar”, imbuhnya. (aqb//wdz)
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