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Sipejar:
Langkah Inovasi
Pembelajaran
UM

D

alam menghadapi revolusi industri
4.0 di era digital feature & creative
destruction, Universitas Negeri Malang
(UM) mengembangankan fitur daring
dalam kurikulum 2018. Fitur ini berupa
Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Sipejar).
Fitur-fitur dalam Sipejar dirancang guna
memudahkan mahasiswa mengakses materi
dan informasi mengenai pembelajaran yang
diikuti oleh civitas academica UM.
Menurut I Wayan Dasna, Ketua
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
Pembelajaran (LP3), Sipejar merupakan
suatu sistem pembelajaran yang mengolah
kurikulum dan pelaksanaan matakuliah
secara menyeluruh. Sistem ini memuat
deskripsi matakuliah dengan rencana
pembelajaran semester (RPS), capaian
pembelajaran
matakuliah
(CPMK),
sub-CPMK, dan sebagainya, untuk
mengoptimalkan proses pembelajaran
dalam mengikuti perkembangan zaman
yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini
bertujuan untuk merealisasikan kurikulum
2018 yang berbasis kehidupan, yakni
sebuah kurikulum yang mengoptimalkan
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pembelajaran tidak hanya dalam kelas,
namun juga dalam kehidupan sehari-hari
melalui berbagai media.
Wayan menambahkan bahwa adanya
Sipejar mampu memodernisasi proses
pembelajaran.
Selama
ini,
proses
pembelajaran hanya didominasi oleh
penjelasan dari dosen. Melalui Sipejar,
diharapkan proses pembelajaran dapat
berlangsung dua arah, tidak berpusat
pada dosen. “Kita berharap pertemuan
dalam kelas itu menjadi tempat untuk
mencurahkan ide mahasiswa. Mahasiswa
sudah bisa mengakses pengetahuan di
internet, dosennya juga mengakses,
sehingga ketika pertemuan di dalam kelas,
tinggal menyamakan ide antara mahasiswa
dengan dosen,” jelasnya.
Selain itu, Sipejar adalah rangkaian
untuk memperkuat kembali wawasan
teknologi dengan mengubah pola pikir
lama menjadi pola pikir baru yang lebih
terbuka. Wayan juga mengatakan bahwa
untuk berubah harus memiliki pikiran
yang open minded agar dapat bertahan dan
menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Pernyataan tersebut juga didukung
oleh salah satu dosen Fakultas Ekonomi
(FE), Yuli Soesetio. “Teknologi adalah
suatu hal yang tidak bisa dilawan, sehingga
siapapun mau tidak mau harus mengikuti
perkembangannya. Begitupun dengan
pemanfaatan teknologi untuk sebuah
sistem pembelajaran.” Menurut Yuli, satusatunya hal yang perlu disikapi dalam
pemanfaatan teknologi adalah pencarian
format yang sesuai karena dalam proses
pengaplikasiannya pasti memiliki kelebihan
dan kekurangan, sehingga dibutuhkan
kajian terlebih dahulu.
Sayangnya,
sosialisasi
maupun
pelaksanaan pembelajaran menggunakan
Sipejar masih mengalami kendala di
beberapa fakultas. Kendala pertama terjadi
akibat minimnya sosialisasi penggunaan
Sipejar dari fakultas. “Selama ini belum
ada dosen yang menggunakan Sipejar untuk
pembelajaran, tapi aku sendiri, pernah
buka Sipejar secara nggak sengaja dan
menurutku interface nya masih standar
banget. Mungkin jika banyak dosen yang
memaksimalkan menggunakan Sipejar
dan sistem tersebut diperbaiki lagi pasti
lebih bagus,” ujar Johan Ahadi Chandra,
Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika.
Pendapat tersebut berbeda dengan
keterangan Wayan yang mengatakan bahwa
Sipejar telah disosialisasikan serentak
di tingkat universitas pada tahun lalu,
dan saat ini sosialisasi telah diserahkan
kepada
tiap-tiap
fakultas
sehingga
kendala dalam pelaksanaan Sipejar dapat
dihindari. “Kalau di tingkat universitas
itu sudah disosialisasikan serentak tahun

lalu, sekarang untuk sosialisasi di tingkat
fakultas diserahkan kepada fakultasnya
masing-masing,” jelas Wayan.
Kendala selanjutnya adalah masih
kurang stabilnya sistem sehingga sering
menimbulkan error. “Di kelasku ada satu
matkul yang menggunakan Sipejar, matkul
lainnya belum, dan memang beberapa
Sipejar milik temen kelas ada yang belum
bisa diakses, sehingga harus mengurus
di Fakultas dulu,” ujar Elina Hikmah,
Mahasiswi Jurusan Matematika.
Yuli Soesetio memberikan opininya
mengenai kesiapan yang sudah dijalankan
UM tersebut, “Bukan hanya sistemnya saja
tapi infrastruktur nya sudah siap belum?
Lah la kalo ini infrastrukturnya ndak
ndukung ini juga bikin polemik lagi,”
tegas Yuli. Sebuah kurikukulum yang
baru dan modern, butuh suatu kematangan
secara sistem maupun infrastruktur yang
mendukung sistem tersebut. Artinya, butuh
sumber daya yang cukup untuk dapat
memahami dan sama-sama menerima
karena pembelajaran berbasis teknologi
bukan sebuah kurikukulum yang tanpa
dasar dan membutuhkan persiapan yang
lebih. (kji/kvn/dza/jst//rzk)

“Teknologi adalah
suatu hal yang tidak
bisa dilawan, sehingga
siapapun mau tidak
mau harus mengikuti
perkembangannya”
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REPORTASE

Kejar Tayang Pembangunan Gedung Baru FIK

U

Foto: Rizka/Siar

niversitas Negeri Malang (UM)
tengah
melakukan
proses
pembangunan gedung baru berlantai
tujuh untuk perkuliahan dan ruang
praktik olahraga bagi mahasiswa Fakultas
Ilmu Keolahragaan (FIK). Sapto Adi,
selaku Dekan FIK menuturkan bahwa
pembangunan
diperkirakan
selesai
pada bulan September tahun ini, setelah
diadakannya pelelangan kedua pada bulan
Februari.
“Diperkirakan bulan September selesai,
kami berharapnya juga seperti itu. Proses
pembangunan yang awal itu 6 bulan, JuliDesember. Kalau misalkan lelang Februari
ini, maka 6 bulan berikutnya akan selesai
yaitu pada bulan Agustus,” ungkapnya.
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Hal tersebut senada dengan penuturan
dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) FIK 2019, Ridwan Chandra.
“Biasanya memang dari UM sendiri, kalau
peresmian gedung dibarengi dengan Dies
Natalis UM, yaitu pada bulan September,”
tuturnya. Harapan dari Dekan FIK sendiri,
gedung baru FIK sudah dapat difungsikan
pada tahun ini, sehingga mampu menjadi
alat bantu promosi untuk mahasiswa baru
(Maba) tahun 2019.
Sementara itu, meskipun masih
harus menggunakan gedung lama untuk
perkuliahan karena pembangunan gedung
baru belum rampung, mahasiswa merasa hal
tersebut tidak terlalu mengganggu. Menurut
Muhammad Taqiyuddin, mahasiswa FIK
jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan,
saat ini mahasiswa FIK tidak memiliki
hambatan dalam proses perkuliahan yang
berada di dalam kelas.
Namun, Taqiyuddin mengeluhkan
terkait fasilitas olahraga, “Fasilitas praktik
di FIK masih mencar-mencar. Ruangan
kelasnya bisa dikatakan masih layak, tetapi
jika dibandingkan dengan fakultas lain
perbedaannya signifikan.” Mahasiswa asal
Malang tersebut berharap, semoga dengan
adanya pembangunan gedung baru tersebut,
kualitas lulusan FIK semakin meningkat.
(wyn/uha/shf//rzk)

LIPUTAN KHUSUS

Mengintip PTN-BH :
Antara Kebebasan atau Komersialisasi

Ilustrasi: Justitia/Siar

Sejak
diberlakukannya
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU-PT), perguruan
tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri
(PTN), harus menerapkan pola statutanya
menjadi Perguruan Tinggi Negeri Pengelola
Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PKBLU) atau Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (PTN-BH) demi penyelenggaraan
otonomi perguruan tinggi. Hal ini tertera
pada UU-PT pasal 64 ayat 1 yang berbunyi
“Penyelenggaraan otonomi Perguruan
Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 dapat diberikan secara selektif

berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri
kepada PTN dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum atau dengan membentuk PTN Badan
Hukum untuk menghasilkan Pendidikan
Tinggi bermutu.”
Kemunculan gagasan untuk menjadi
PTN-BH berawal dari keinginan perguruan
tinggi untuk dapat terlepas dari rantai
birokrasi pemerintah yang sering kali dirasa
menghambat PTN. Predikat status PTNBH dirasa memberikan keleluasaan pada
kampus untuk mengatur segala urusan
secara mandiri, termasuk dalam hal
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akademik. Pada tahun 2017, Universitas
Negeri Malang (UM) sudah merencanakan
untuk mengubah statutanya dari PTN PKBLU menjadi PTN-BH. Hingga saat ini
proses perpindahan status tersebut masih
berjalan.
Proses perpindahan status ini juga
menimbulkan polemik karena dinilai tidak
sesuai dengan etika dan tujuan perguruan
tinggi. Almadha, mahasiswa angkatan 2016
jurusan S1 Manajemen berpendapat bahwa
PTN-BH tidak lagi bertujuan untuk efisiensi
karena perguruan tinggi tidak lagi berfokus
untuk mencerdaskan bangsa, melainkan
cenderung menarget pembangunan dalam
segi fasilitas dan bersaing, sehingga
berujung pada komersialisasi dalam segi
pendidikan. “Pembangunan yang dilakukan
lebih dominan dalam hal teknis, yang mana
semuanya harus sesuai dengan standar
internasional agar kampus bisa terakreditasi
sebagai kampus bertaraf internasional,” ujar
Almadha.
Menurut Subagyo, Dosen Fakultas
Ekonomi (FE) UM selama esensi tujuan

perguruan tinggi adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa, maka tidak menjadi
masalah. “Kita harus kembalikan refleksinya
ke esensi pendidikan itu, jadi tidak serta
merta menarget PTN-BH, tetapi apakah
selama ini sistem dan proses pendidikan
sudah sesuai dengan esensi pendidikan
untuk mencerdaskan itu, karena manusia
melalui proses pendidikan secara etika itu
harusnya menghasilkan manusia otonom
bukan heteronom.” tuturnya.
Menurut Dawud, Ketua Tim Penyusun
Proposal Perubahan UM dari PTN PK-BLU
menjadi PTN-BH menilai bahwa hadirnya
PTN-BH adalah sebagai jalan untuk UM
mencapai visi dan misinya dan mempercepat
laju pengembangan. Ia menuturkan bahwa
PTN memerlukan otonomi akademik dan
otonomi nonakademik karena pengelolaan
memiliki fleksibilitas dan fisibilitas yang
tinggi. “Untuk itu, bisa dikatakan sarana
wajibnya adalah status sebagai PTN BH,”
jelasnya.(rdx/wpl/ftn/lnm//rzk)

Ingin tahu informasi lebih banyak ?
Kunjungi:

www.siarpersma.id
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Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Universitas Negeri Malang (UM) telah
melaksanakan kegiatan Open Recruitment
(Oprec) kepengurusan tahun 2019. Berbeda
dari tahun sebelumnya, tahun ini BEM UM
mengumumkan timeline Oprec melalui
akun Instagram barunya yaitu @bem_um.
Akun baru ini dibuat karena kepengurusan
sebelumnya belum menyerahkan akses
masuk ke akun Instagram lama BEM UM,
yaitu @bemum_official.
Mengenai hal tersebut, Presiden
Mahasiswa (Presma) tahun 2019, Faris
Rosul, saat ditemui di Graha Rektorat,
Selasa (29/01) memberikan pernyataan
bahwa tidak ada peraturan tertulis untuk
serah terima akun, sehingga wewenang
akun BEM UM lama masih ada pada
pengurus tahun 2018 dan pengurus BEM
2019 otomatis membuat akun baru.
Sementara itu, menurut Ahmad Fahmil,
Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma)
2018, permasalahan tersebut disebabkan
kurang adanya komunikasi antara Presma
baru dan sebelumnya. “Hal ini juga masih
didiskusikan oleh Presma 2018 dan Presma
2019. Jadi, sampai saat ini saya juga belum
dapat info lagi mengenai hal ini,” tutur
Fahmil.
Mahasiswa jurusan sejarah tersebut
menambahkan bahwa permasalahan seperti
ini pernah terjadi pada masa kepengurusan
beberapa tahun lalu. “Dulu, BEM sempat
vakum pada periode tahun 2014 – 2015.

Ilustrasi: Hilwa/Siar

Buat Akun Instagram Baru,
BEM UM Buka Suara

Pada periode tahun 2015 – 2016 baru
terbentuk BEM lagi dan memiliki akun
Insragram pada pertengahan periode. Pada
tahun 2016 (akhir kepengurusan) akun
BEM UM ini dibobol orang. Akhirnya, pada
periode tahun 2016 – 2017 membuat akun
Instagram lagi,” jelasnya.
Informasi
mengenai
terbentuknya
akun baru BEM UM belum diketahui
mahasiswa secara menyeluruh, hal tersebut
disampaikan oleh Rikma Tsuroyya,
mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan,
“Kalaupun dibuat akun baru harusnya akun
yang lama dinon-aktifkan, biar nggak rancu.
Kan kasihan juga kalau dapat dua info dan
belum lagi kemungkinan jeleknya adalah
salah satu akun itu dimanfaatkan oknum,
kan kita nggak tau juga,” ujarnya.
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Sosialisasi akun baru BEM UM pernah
dilakukan saat pelaksanaan Oprec yang
mana syarat mengikuti tahap wawancara
adalah mengikuti dan membagikan pamflet
ke 5 grup Whatsapp dengan menandai
@bem_um. Faris menjelaskan bahwa
hal tersebut bertujuan agar mahasiswa
mengikuti akun baru tersebut dan dapat
mengakses informasi terbaru.

“Di bio Instagram masing-masing
akun BEM telah diberikan keterangan
‘Akun resmi BEM UM 2018’ pada akun
@bemum_official dan ‘Akun resmi BEM
UM 2019’ pada akun @bem_um. Jadi, yang
harus diikuti adalah akun BEM yang tahun
terbaru,” tambahnya. (dan/ftz/asl/anf/hlw//
elv)

POJOK INFORMASI

Menuju Universitas Global,
UM Ubah FE menjadi FEB

Foto: Putri/Siar

Malang (5/2) - Fakultas Ekonomi (FE)
dikenal sebagai fakultas pemekaran dari
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial (FPIPS) sejak tahun 2000. Fakultas ini
memiliki sekitar 5.686 mahasiswa dengan
tiga jurusan dan tujuh program studi. Seiring
dengan
dilakukannya
pengembangan
dan pembangunan di Universitas Negeri
Malang (UM), penggantian nama ‘Fakultas
Ekonomi (FE)’ menjadi ‘Fakultas Ekonomi
dan Bisnis (FEB)’ menjadi perbincangan
mahasiswa.
Ashif Chumaida Sari, mahasiswi
Prodi Pendidikan Ekonomi menuturkan,
“Pernah denger dari temen, cuma tidak tahu
kelanjutannya bagaimana, karena tidak ada
informasi dari dosen maupun fakultas.”
Begitu juga dengan Septy Nur, mahasiswi
Prodi Akuntansi 2017 menuturkan,
“Awalnya kalau gak salah, di Gedung E3
di pintunya Pak Dekan tulisannya udah
ganti FEB. Namun, untuk surat-surat masih
memakai nama Fakultas Ekonomi”.
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Puji Handayati selaku Wakil Dekan II
FE membenarkan dan menjelaskan bahwa
pergantian nama ini merupakan salah satu
upaya untuk mewujudkan UM sebagai
universitas global, dimana ranah ekonomi
yang dipelajari oleh mahasiswa masuk
dalam studi pembangunan, sedangkan
manajemen dan akuntansi masuk dalam
studi bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya
perubahan nama.
Puji juga mengungkapkan bahwa
FE mulai menata manajemen sumber
daya manusianya, spesifikasi dari tenaga
pendidik yang harus bergelar doktor,
kuliah di luar negeri, serta terkait literatur
yang digunakan oleh dosen dalam proses
pembelajaran harus menggunakan literatur
asing. “Ini sedang kami godok, Insyaallah 3
bulan ke depan sudah menjadi FEB.”
Terkait dengan proses perubahan nama,
Puji menuturkan, “Proses Organisasi dan
Tata Kerja (OTK) dan draft OTKnya sudah
selesai, sudah diajukan ke Jakarta, tinggal
menunggu restu. Di awal tahun ajaran
baru Insyaallah sudah FEB. Biasanya dari

pengajuan sampai turun kurang lebih dua
sampai tiga bulan. Jadi, ini kan bukan buka
prodi hanya nambahi nama aja.”
Pada tahun 2018 kemarin, UM masuk
dalam cluster satu jajaran universitas
terbaik peringkat ke-14, artinya terkait hal
tersebut UM harus memiliki value yang
lebih tinggi untuk bisa naik peringkat, salah
satunya dengan pembenahan nama.
Perempuan
asli
Pasuruan
ini
menambahkan, “Saya berharap bahwa
tidak seperti lagu apa arti sebuah nama,
artinya nama itu menunjukkan suatu jati
diri. Ketika kita sudah menjadi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis maka pribadi-pribadi
yang ada di dalamnya baik itu dosen, tenaga
pendidik, mahasiswa, harus mencerminkan
mahasiswa FEB yang sesungguhnya. Tidak
hanya sekadar bangga karena sekarang
FE sudah berganti jadi FEB, tetapi harus
berkonsekuensi dengan meningkatkan
knowledge yang di kuasai, harus paham
dengan bidangnya masing-masing,” tambah
Puji. (snt/nad/ykw//bil)

Salam Persma !
LPM Siar UKM Penulis UM menerima surat pembaca bagi civitas akademika
UM. Surat Pembaca yang terpilih akan berkesempatan dimuat di Buletin edisi
Maret 2019. Surat Pembaca dapat dikirim ke siarlpm@gmail.com
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Deru Pembangunan di Suatu Kota
Oleh: Pandiga Rosyad

Matahari leleh di dahi para pekerja
yang menciptakan suara-suara dentuman
besi-besi tua, menempa batu-batu
menakhlikkan tempat yang lebih tinggi
mengusir kesunyian mural
yang meneriakkan apa-apa
tanpa suara,
Lembar almanak lama segera raib
menjadi
tanah reruntuhan waktu, ketika tanahyang lenyap itu disamun pembangunan
di
kota ini: seluruh penduduknya saling
teroka
nasib mereka masing-masing
Di kota ini, deru pembangunan
masih terdengar jelas dalam kepala;
berdiri jelas pada pelupuk mata
semoga membuang jauh kata
: sia-sia

Ilustrasi: Ifa/Siar

Malang, Februari 2019
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