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Veteran Ditutup Memasuki tahun ajaran baru, 
Universitas Negeri Malang 

(UM) mencanangkan inovasi di bidang 
pembelajaran dengan memberlakukan 
Kurikulum 2018 untuk mahasiswa angkatan 
2017 dan 2018. Berita pergantian kurikulum 
ini tersebar luas di kalangan Mahasiswa UM 
setelah akun Instagram @mahasiswaum 
mengunggah salah satu berita yang dimuat 
oleh laman radarmalang.id.

Berita tersebut dibenarkan oleh Kepala 
Bagian (Kabag) Akademik, Wahyu Bowo 
Laksono. Menurut Bowo, Kurikulum 2018 
disosialisasikan kepada mahasiswa baru 
(maba) saat kegiatan Pengenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
hari kedua. “Nampaknya pada sosialiasi 
Kurikulum 2018 akan diadakan pada (09/08) 
dan akan memberi slide dan tayangan-
tayangan untuk Kurikulum 2018,” ujar 
Bowo. 

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan 
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maba bisa lebih memahami substansi 
kurikulum 2018 supaya proses belajar 
mengajar berjalan lancar. Selain membahas 
mengenai sosialiasi Kurikulum 2018 untuk 
maba, Bowo juga mengklarifikasi berita 
pemotongan jam perkuliahan sebanyak 
50%. 

Menurut Bowo, pemotongan jam 
perkuliahan hanya mencapai 30%, di 
mana 30% jam perkuliahan tersebut akan 
digunakan untuk pembelajaran via internet 
baik melalui whatsapp, video call, dan 
media komunikasi lain berbasis internet. 

Pernyataan tersebut kemudian 
dipertegas oleh Sulton, Ketua Lembaga 
Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan 
(LP3). “Untuk tahun pertama ini memang 
Pak Rektor menghendaki 50% tapi kami 
dari yang mendesain kurikulum, tahun ini 
kita wajibkan 30%,” tutur Sulton. Ia juga 

Foto: Kiki/Siar

Pemotongan 
jam perkuliahan 
hanya mencapai 

30%

delapan kali pertemuan itu benar-benar 
dimaksimalkan benar-benar ada pertemuan, 
dan jamnya itu full, yah aku rasa nggak 
apa-apa, yang delapan jam itu yang di WA 
online dan lain-lainnya, tapi kalau misalnya 
yang delapan kali pertemuan itu tidak 
dimaksimalkan, yah percuma kita bayar 
mahal-mahal kalau yang didapatkan cuma 
itu-itu saja,” tutur Yuli. (ftr/jst//aqb).

menambahkan pemotongan 
sebanyak 30% ini bisa saja 
ditambah menjadi 50% setelah 
mendapatkan validasi, evaluasi, 
dan revisi. 

Menanggapi pengurangan 
jam perkuliahan, mahasiswa 
Jurusan Sastra Indonesia 
angkatan 2017, Maya Dara 
Regina, mengungkapkan 
ketidaksetujuannya jika jam 
perkuliahan benar-benar 
dipotong 50%. “Masak iya sih 
satu dosen vc-an sama puluhan 
mahasiswa? Repot juga kan. 
Dan apalagi dosen itu sudah 
terkenal kalau mereka sibuk. 
Kerap cuma nge-read doang 
chat mahasiswa,” imbuh Maya. 

Hal senada juga disampaikan 
oleh Mahasiswa Jurusan 
Manajemen angkatan 2017, Yuli 
Puspitasari, “Kalau misalnya 
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Gerbang Jalan Veteran merupakan 
salah satu akses menuju kampus 

Universitas Negeri Malang (UM) selain tiga 
gerbang lainnya, yakni Gerbang Jalan Sura-
baya, Gerbang Jalan Ambarawa, dan Ger-
bang Jalan Semarang. Biasanya, tiga ger-
bang dibuka dari pukul 05.00-18.00 WIB, 
kecuali Gerbang Jalan Semarang yang ter-
buka 24 Jam. Namun,  pada saat Pengena-
lan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Baru (PKKMB) pada 8 dan 9 Agustus 2018 
Gerbang Veteran ditutup. Penutupan ini di-
lakukan hanya sementara, hingga seluruh 
Mahasiswa Baru (maba) memasuki Gedung 
Graha Cakrawala.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Ke-
mahasiswaan UM, Taat Setyohadi, penutu-
pan gerbang Veteran merupakan kebijakan 
dari hasil rapat pleno panitia PKKMB 2018 
dan telah disetujui. “Penutupan Gerbang 
Veteran ini berlangsung dua hari saat PK-
KMB Universitas di Graha Cakrawala, pada 
hari Rabu dan Kamis, tanggal 8-9 Agustus 
2018,” imbuh Taat. 

Peraturan penutupan Gerbang Veteran 
diterapkan sejak tahun 2017. Taat men-
gatakan bahwa penutupan Gerbang Veteran 
ini belajar dari kegiatan PKKMB tahun-
tahun sebelumnya. “Saat para orangtua 

mengantar anaknya,  mereka berada di 
depan Graha Cakrawala untuk memasti-
kan anaknya benar-benar masuk ke dalam 
gedung. Itu membuat lalu lintas di depan 
Graha Cakrawala macet,” ucap Taat. 

Taat mengatakan bahwa sosialisasi men-
genai penutupan Gerbang Jalan Veteran su-
dah dilakukan. “Sosialisasi dilakukan lewat 
semua panitia, kalau di sini lewat pengu-
muman untuk semua tenaga pendidik dan 
dosen yang membantu, kalau mahasiswa 
ya sudah diserahkan pada Panitia Pengawas 
Universitas (PPU) maupun Panitia Penga-
was Fakultas (PPF). Pada  sidang pleno ada 
wakil dekan III, wakil dekan I, dan semua 
yang jadi panitia PKKMB juga sudah dis-
ampaikan,” ujarnya.

Meskipun sosialisasi mengenai penu-
tupan gerbang tersebut sudah disampaikan 
nampaknya masih ada saja warga UM yang 
menerobos. Hal ini terbukti dari pemaparan 
Sianto salah seorang Satuan pengamanan 
(Satpam) pusat bagian patrol ketertiban. 

“Ada yang menerobos, tapi hanya satu 
dua, karena sudah diarahkan. Cuman, ya na-
manya kurang taatnya peraturan. Dari pihak 
satpam sendiri sebenarnya tidak kurang-
kurang untuk memberi petunjuk, tapi tetap 
saja diterobos,” ujar Sianto.  (wpl/asl//aqb)

DEMI KELANCARAN PKKMB UNIVERSITAS, 
GERBANG VETERAN DITUTUP

Kunjungi Website Kami :
www.siarpersma.id
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Malang (9/8), Mahasiswa Baru 
(Maba) Universitas Negeri 

Malang (UM) berbondong-bondong menuju 
Graha Cakrawala (Gracak) untuk mengikuti 
kegiatan PKKMB hari kedua. Sebelum 
memasuki Gracak, mereka mengumpulkan 
beberapa lembar kertas Asturo kepada 
panitia. Setelah dikofirmasi, hal ini 
berhubungan dengan formasi paper mob 
yang akan dilaksanakan untuk memeriahkan 
Hari Kemerdekaan Indonesia. 

Terkait hal tersebut Taat Setyohadi, 
Kepala Bagian (Kabag) Kemahasiswaan 
UM mengungkapkan, “Kertas itu (Asturo 
dan Karton) sudah saya jelaskan untuk 
paper mob, untuk tanggal 17 Agustus, tidak 
di PKKMB tapi di luar PKKMB. Acaranya 
akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 
di Lapangan Graha Cakrawala.”

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, 
Maba diwajibkan membawa perlengkapan 
berupa kertas Asturo sebanyak enam 
lembar. Sayangnya, tidak semua maba tahu 
tentang tujuan membawa Kertas Asturo itu. 
“Sebelumnya saya tidak  tahu apa gunanya 
disuruh membawa kertas Asturo dan 
Kertas Karton. Cuma kita sebagai Maba 
memprediksi saja itu pasti untuk membuat 
semacam paper mob,” ungkap Mohammad 
Rizki, Maba Fakultas Teknik..  

Kebijakan tersebut sedikit disesalkan 
oleh Nur Wahyu Putra, Ketua Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. 
“Kertas Asturo itu kan untuk paper mob, 
nah seharusnya disediakan oleh panitia 
sendiri, kenapa harus maba, toh maba sudah 
dibebankan dengan UKT yang mahal,” tutur 
Wahyu.

Mahasiswa Jurusan Sejarah itu juga 
mengatakan untuk keperluan PKKMB di 
FIS maba hanya diminta untuk membawa 
pita sedangkan untuk keperluan lainnya 
disediakan oleh fakultas.

Salah satu Maba Fakultas Ekonomi, Sri 
Handayani Purvitasari mengungkapkan, 
“Untuk biayanya, dari kertas Asturo 
enam lembar, kertas Karton dua sampai 
tiga lembar, dan pita kurang lebih habis 
lima puluh ribu. Sebenarnya wajar, untuk 
pengeluaran biaya segitu. Cuma kalau buat 
yang ekonominya menengah ke bawah 
seperti saya jadi sedikit terbebani, apalagi 
saya merantau juga.” 

Ia juga mengatakan banyak informasi 
bahwa PKKMB tidak dipungut biaya 
pendaftaran, tetapi jika masih diwajibkan 
membeli kebutuhan PKKMB yang 
bermacam-macam maka sama saja.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
Mohammad Rizki, “Untuk biayanya, kertas 
karton dan Asturo perkiraan habis lima 
puluh ribu. Kalau ternyata kertasnya tidak 
terpakai saya merasa keberatan padahal 
UKT sudah mahal dan kebutuhan hidup 
juga banyak,” ungkap Maba Fakultas 
Teknik tersebut.

Namun, ada pula maba yang merasa 
tidak terbebani dan tidak mempersalahkan 
kewajiban membawa kertas Asturo tersebut. 
“Untuk biayannya nggak sampai seratus 
ribu. Alhamdullilah dengan biaya itu 
saya tidak merasa terbebani karena dari 
pemikiran saya, mau dibuat apapun itu pasti 
nggak bakal mengecewakan,” ungkap maba 
dari Fakultas Ekonomi yang namanya tidak 
mau disebutkan. (ftn/tsn//wis)

Paper Mob Bebani Kantong Maba
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Mahasiswa baru (maba) Fakultas 
Ilmu Pendidikan (FIP) Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD), Universitas Negeri Malang 
(UM) Kampus III yang terletak di Blitar 
mendapatkan fasilitas yang berbeda 
dengan tahun sebelumnya dalam kegiatan 
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 
Mahasiswa Baru (PKKMB). Tahun 
ini, Setidaknya maba Kampus III tidak 
mendapatkan dua fasilitas. 

Pertama, maba Kampus III tidak 
mendapat fasilitas penjemputan. Ketua 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIP, 
Giga Galih Eka W mengatakan, “BEM FIP 
sebenarnya sudah mengusulkan beberapa 
solusi kepada pihak pimpinan fakultas 
dan pihak rektorat untuk mengakomodasi 
mahasiswa Kampus III.”

Giga juga menambahkan karena maba 
Kampus III tidak berkumpul pada satu titik 
dan berangkat dari rumahnya masing-masing 
sehingga untuk transportasi menggunakan 
biaya mandiri dari mahasiswa.

Kedua, Maba tidak mendapat fasilitas 
penginapan selama kegiatan PKKMB di 
Kampus Pusat. Terkait hal tersebut, Giga 
mengatakan, “Kami sudah menyampaikan 
kepada pihak fakultas sejak H-1 bulan 
PKKMB agar memfasilitasi mahasiswa 
baru, namun dari pihak fakultas berkali-
kali ketika ditanya jawabannya selalu sama, 
yaitu menunggu daftar maba.” 

Mahasiswa Jurusan PGSD ini juga 
sempat menghubungi Pusat Bisnis 
menanyakan gedung yang dapat dijadikan 
tempat penginapan untuk maba. “Dari pihak 
Pusat Bisnis masih roling untuk mahasiswa 
PPG, mereka masih mendata ruang-ruang 
yang kosong,” imbuhnya. 

Terkait penginapan, Dedi Kuswandi, 
Wakil Dekan II FIP mengatakan bahwa 
hingga kemarin (08/08) malam belum 
ada yang mendaftar untuk menggunakan 
fasilitas asrama. “Tapi kalau benar-benar 
membutuhkan asrama sekarang mau ya 
silahkan, tapi harus lewat Pak Samsul 
Irawan,” tambahnya. (hkl/yos//bia)

Maba Kampus III 
Bergerak Mandiri 
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Feature

Spanduk putih dengan corak tulisan 
merah dan biru terpampang jelas di depan 
deretan kompleks Unit Kegiatan Mahasiswa 
Universitas Negeri Malang (UKM UM). 
Spanduk bertuliskan “Posko Bencana for 
Lombok” itu lumayan menarik perhatian 
dalam sekali pandang, menggiring ingatan 
dan mengetuk nurani siapapun yang 
melihatnya pada musibah nasional yang 
mendera negeri kita, gempa di Lombok, 
Nusa Tenggara Barat. 

Lima buah kardus dengan kertas 
bertuliskan Peduli Lombok, Doa untuk 
Lombok, Pray for Lombok, dan Peduli 
Korban Gempa Lombok menempel rapi di 
permukaan kardus yang dijejerkan pada 
sebuah ambin. Kardus-kardus itu dibentuk 
sedemikian rupa menjadi kotak amal 
atau celengan yang dipergunakan untuk 
menampung kebaikan dan kepedulian orang 
yang bertandang ke posko tersebut. 

Kardus-kardus itu pula yang dibawa 
turun ke jalanan oleh tim Forum Silaturahmi 
Search and Rescue Mahasiswa Pecinta 

Alam (Forsil SAR Mapala) se-Malang 
Raya, memasuki perumahan-perumahan, 
berkeliling di gedung-gedung perkuliahan 
untuk mengumpulkan pundi rupiah yang 
akan mereka salurkan kepada saudara 
sebangsa dan setanah air yang tengah 
ditimpa musibah di pulau tempat Gunung 
Rinjani berdiri gagah.

Dalam kunjungan kami ke posko 
yang dibuka pada 1 Agustus 2018, teman-
teman Mapala menyambut kami dengan 
hangat. Mempersilahkan kami duduk, 
menyuguhkan camilan, dan bersedia dengan 
senang hati meladeni semua pertanyaan 
kami. Perbincangan sore itu ditemani 
dengan harum aroma kopi panas dari 
cangkir-cangkir yang tertata di meja,  kepul 
asapnya berlomba dengan asap kretek yang 
tengah dinikmati oleh salah satu teman. 

Gempa di Lombok adalah bencana 
nasional, duka bagi seluruh negeri. Atas 
dasar kemanusiaan dan hati nurani, teman-
teman SAR Mapala dipimpin oleh Bagus, 
yang akrab dipanggil Kribo, membuka 

Posko Mapala Peduli Bencana Lombok
Rizka Ayu Kartini & Wahyuni Dwi Lestari
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posko dan melakukan aksi mulia. 
“Saat ini di sana belum ada yang namanya 
tenda komando untuk pengungsian dan 
perlengkapan untuk ibu hamil dan balita 
masih kurang,” tutur Bagus yang dibenarkan 
Alfanano, Koordinator SAR Mapala. “Kita 
mendelegeasikan anak Mapala ke Medane, 
Lombok Utara, karena donasi tertumpuk 
di satu titik yaitu di kota saja. Sedangkan 
untuk daerah yang pelosok sudah dijarah 
oleh masyarakat sana. Pihak kami pun 
mengadakan evaluasi untuk melengkapi 
prosedur administrasi yang legal sehingga 
bisa minta pengawalan dan bantuan dapat 
tersalurkan,” ungkap Alfanano yang 
disambut anggukan sepakat lima kawannya 
yang lain. 

Selama dua tahun belakangan 
melakukan aksi kemanusiaan bersama, 
Forsil SAR Mapala telah belajar banyak 
hal. Terutama perihal kemanusiaan, di 
mana atas dasar persaudaraan, hati nurani 
mereka tergerakkan, mengulurkan tangan, 
menyalurkan bantuan tanpa pandang bulu. 
Mereka tetap turun lapangan membantu 
korban dengan memberikan berbagai hal 
yang bisa diberikan. Mulai dari longsor di 

Ponorogo, Laka Sungai Bumi Ayu, longsor 
banjir Pacitan, Laka Laut, Laka sungai di 
Tumpang, hingga banjir di Sidoarjo telah 
menjadi catatan bagi perjalanan mereka. 

Untuk Lombok, sejumlah 7.500.000 
sudah mereka kumpulkan sejak hari pertama 
penggalangan dana Senin lalu (01/08) dan 
masih akan terus mereka usahakan dengan 
bantuan orang-orang sekitar yang sejalan 
dengan misi mereka untuk menjunjung 
tinggi kemanusiaan. Sejauh ini sebanyak 
enam orang telah bertolak ke Medane, 
Lombok Utara pada (06/08) disusul dengan 
tujuh orang pada (09/08) dan sepuluh orang 
untuk hari berikutnya. 

“Seringkali kita buta kondisi lapangan, 
belum terlalu banyak bantuan di tangan, 
tapi dengan tekad kuat atas dasar hati nurani 
kita tetap pergi ke lokasi. Kita percaya pasti 
teman-teman Mapala lain yang berada di 
sini akan membantu,” ucap Alfanano. 

Harapan mereka ke depannya adalah 
melakukan kerja sama dengan Teknik Sipil 
atau Arsitektur sehingga mereka dapat 
memberikan bantuan pasca-bencana berupa 
perbaikan sarana dan prasarana yang rusak 
akibat musibah tersebut. 

Feature

Pak Japan 
yang 

Melegenda

Warung Pak Japan merupakan 
salah satu warung yang berada 

di kantin Fakultas Sastra (FS),  Universitas 
Negeri Malang (UM). Warung yang berdiri 
sejak tahun 1966 ini sangat melegenda di 
kalangan dosen maupun mahasiswa. Alasan 
yang menjadikan Pak Japan melekat di hati 
para pelanggan disampaikan oleh Yuning, 
putri keempat yang saat ini mengelola 
Warung Pak Japan, “Dulu banyak 
mahasiswa yang sekarang jadi dosen itu 
pelanggannya bapak. Jadi tau legendanya 
bagaimana,” tuturnya

Pada tahun 1966, kawasan kampus 
Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
masih jarang ditemukan warung. Melihat 

Oleh : Lifera
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peluang tersebut Pak Japan yang 
merupakan pegawai di kampus IKIP 
berinisiatif untuk membangun sebuah 
warung yang dikenal hingga saat ini. 
Pengelola warung saat itu adalah istri dari 
Pak Japan. “Saat itu di lingkungan kampus, 
warung cuma dua mungkin bapak sama Pak 
Asnawi,” tambah Yuning.

Dalam mengelola usaha, asam manis 
telah dirasakan Pak Japan, salah satunya 
adanya pembangunan kampus yang 
dilakukan dari tahun ke tahun membuat 
warung Pak Japan berpindah dari satu tempat 
ke tempat yang lain. Pak Japan pertama kali 
mendirikan usahanya di tempat yang saat 
ini dibangun menjadi Sekolah Dasar Luar 
Biasa (SDLB) Laboratorium UM. 

Setelah  bertahan beberapa tahun, Pak 
Japan pindah di Kelurahan Klojen. Seiring 
berjalannya waktu Pak Japan berpindah 
tempat lagi yang sebelumnya di Kelurahan 
Klojen menjadi ke KPN, Cafe Putih, Cafe 
Tungku dan yang terakhir Kantin FS. 
“Alhamdulillah bapak dapat tempat juga 
masihan,” ucapnya.

Tidak hanya berpindah tempat, kendala 
lain seperti mahasiswa yang sering 

‘ngutang’. Kendala tersebut dirasakan 
ketika Pak Japan masih mengelola warung. 
“Bapak pernah cerita, dulu ada yang ke 
sini tiba-tiba bayar hutang bilang ‘pak aku 
belum bayar’,” cerita Yuning sambil sedikit 
tertawa. Untuk menghindari mahasiswa 
yang ‘ngutang’ maka Yuning berinisiatif 
mengganti sistem pembayaran menjadi 
pesan langsung bayar.

Selain terkenal karena warung yang 
berdiri setelah Sembilan tahun IKIP 
Malang berdiri, Warung Pak Japan terkenal 
dengan masakannya. Makanan yang paling 
melegenda menurut Yuning adalah Gule, 
Rawon, dan Kacang Ijo. “Kadang kalau 
ada acara reuni gitu pesan masakannya Pak 
Japan gulenya sama kacang ijonya gitu,” 
ujar Yuning. 

Warung yang digandrungi mahasiswa 
dari berbagai fakultas ini memiliki 
tiga pegawai dapur dan satu pegawai 
kebersihan. Omset yang dihasilkan dari 
penjualan berkisar 2-3 juta per hari. “Kalau 
sepi 2 kalau ramai ya diatas 3, pokoknya 
tergantung mahasiswanya,” ungkap Yuning. 
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