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k
ado terindah untuk univer -
sitas mu ham  madiyah malang
(umm) saat mem  pe ringati
Hari kemerdekaan Republik
In do nesia ke 72 adalah dite ri -

manya anu gerah Apresiasi Ikon Prestasi
Indonesia dari pemerintah. kado yang luar
biasa ini diberikan Presiden Joko Widodo
bagi 72 anak negeri yang dinilai menam -
pilkan opti misme Indonesia melalui pres -
tasi di berbagai bidang. 

Salah satu dari 72 penerima penghar -
gaan itu ada lah umm yang saat penyera -
han dari unit kerja Presiden Pembinaan
Ideologi Pancasila (ukP- PIP) diterima
langsung Rektor fauzan di Jakarta Hilton
Convention Center (JHCC), 21-22 Agustus
lalu. Rektor diundang dalam acara festival
Pres tasi Indonesia 2017, karena menjadi
inspirasi Indonesia untuk bidang pendidi -
kan dan teknologi. 

Sejumlah tokoh dan dewan pengarah
ukP-PIP turut hadir di acara ini seperti
pre siden kelima Indo nesia megawati Soe -

kar noputri dan mantan wakil pre siden try
Sutrisno. mereka ikut meng a presiasi 72
anak negeri ini karena dapat menjadi tela -
dan dan sumber inspirasi masyarakat
Indo nesia.

Ikon Prestasi diberikan presiden kepa -
da me reka yang mengharumkan nama
bangsa di empat kategori, yaitu saintis dan
inovator, olahragawan, seniman dan buda -
yawan, serta pegiat sosial. umm masuk
kategori ilmuwan dan inovator mengingat
tim robot kampus ini sukses menjuarai
kontes robot internasional 2017.

dalam kontes robot bertajuk trinity
College fire figh ting Home Robot Contest
(tCffHRC) di trinity College, Con necticut,
Amerika Serikat itu, umm ber hasil menjadi
juara. Pada kontes ini, tim robot umm
berhasil menga lahkan finalis dari kanada,
tiongkok, Israel, Portugal, uni emirat Arab,
dan tuan rumah Amerika Serikat. 

Ada dua hal yang menjadi keunggulan
robot umm di ajang tersebut, yakni kecepa -
tan dan kete patan. Robot dilengkapi sepu -

luh sensor, yaitu de la pan sensor ultrasonic
dan dua sensor infra merah sebagai sensor
jarak. Sensor-sensor ter sebut digunakan
agar mudah mendeteksi posisi lilin dan dapat
menjangkau lilin dengan cepat dan tepat.  

Robot juga dibekali sensor flame
uVtRon R9454 untuk mendeteksi api lilin
dan mampu menangkap cahaya ultraviolet
dengan jangkauan spektrum 185 nano -
meter (nm) sampai 260 nm di mana jang -
kauan itu hanya dimiliki oleh gas api.

Festival riset
Selaku rektor, fauzan optimis umm

dapat te rus mendorong dan memfasilitasi
pengem bangan serta perancangan yang
lebih matang dari robot karya Imam fatoni,
Ikhlal Aldhi Wijaya, dan Salis muchtar
fadhilah itu. ‘’kami akan terus mendo rong
karya dari maha siswa supaya lebih baik
lagi,’’ tegas fauzan. 

Robot-robot itu nantinya, lanjut rektor
akan ditam pilkan dalam gelaran festival
riset yang diseleng ga rakan umm akhir
tahun ini. festival ini sebagai langkah kon -
krit agar hasil riset dan karya mahasiswa
umm dikenal oleh kalangan industri dan
pengusaha. 

Lebih lanjut, dikatakan fauzan, raihan
Ikon Prestasi ini menjadi salah satu pemicu
terhadap tradisi mutu yang dikembangkan
umm. “tradisi ini tidak ha nya dilakukan
do sen, melainkan juga mahasiswa. 

‘’Bagi kami tiada hari tanpa prestasi,
dan tiada prestasi yang tidak dihargai,”
ungkap fauzan usai menerima penghar -
gaan yang diberikan oleh Sony Suharsono,
deputi 3 ukP-PIP yang dalam hal ini
mewakili presiden. �

Inspirasi Insan Pendidikan

UMM Raih Ikon 

Prestasi Indonesia

Wisuda universitas muham madiyah malang (umm) ke-
85 yang berlangsung hari ini (26/8) terasa ber beda.
me ngapa demi kian? karena dalam wisuda kali bakal
bertaburan dengan para diplomat asing dari 12 negara

dari Afrika Se latan, fiji, Iran, Jepang, kambo ja, ka zakhstan, kolum -
bia, Laos, Papua nugini, Spanyol, Sri Lanka, dan Zimbab we. 

Para diplomat ini sebelumnya juga hadir dalam perayaan
kemerdekaan Re pu blik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2017 di Heliped
umm. kehadiran mereka di umm merupakan bagian dari program
the 12th Promotion to Indonesian Langu age and Cul ture for foreign
diplomats ke menterian Luar negeri (ke menlu) RI yang diamanahkan
pada unit Bahasa In donesia untuk Penutur Asing (BIPA) umm. 

Sepanjang bulan Agustus atau tepat nya selama sebulan,  BIPA
umm bertu gas mendidik para diplomat itu agar me nyatu de ngan
masyarakat dan kearifan lokal Indonesia. menurut kepala BIPA
umm dr Arif Budi Wurianto mSi, kegiatan para diplomat meliputi
dua skema, yaitu pengembangan khazanah budaya Indo nesia di
dalam kelas dan kegiatan di luar kelas (out ing class) tiap akhir
pe kan dengan berkunjung dan tinggal di rumah warga maupun
bertamasya ke sejumlah tempat wisata. 

Arif menjelaskan, selain belajar Baha sa Indonesia, para di -
plomat itu juga diajarkan tentang karawitan, menari, mem batik,
mendalang, memainkan alat musik tradisional, dan pari wisata.
dalam pembelajaran ba hasa Indonesia, setelah di pe kan awal
mereka mem pe lajari kosa kata dan tata bahasa, pada dua pekan
akhir mereka diajarkan tentang cara bertamu, jual-be  li, tawar-
menawar, serta kebiasaan-kebiasaan orang Indo nesia. 

mereka juga belajar mengenal ma kanan khas, sistem kelu -
arga di Indo ne sia, hingga hobi dan olahraga yang biasa dilakukan
orang Indonesia. menurutnya, agar wawasan itu lebih mengena,
pada outing class, me reka diajak menginap di rumah warga dan
mengi kuti kegiatan tuan rumah. 

‘’misalnya pada akhir pekan lalu di desa Sido mulyo, kota Batu,
Jawa timur. kami ajak mereka ke kampung Sido mulyo yang
mayoritas bekerja sebagai petani bunga, para diplomat lantas
ikut berkebun dan mengolah tanaman,’’ kata Arif. 

tak hanya itu lanjutnya, untuk meng aplikasikan pengeta huan
tentang jual-beli dan tawar-menawar harga, bebe rapa diplomat
juga diajak oleh tuan ru mahnya untuk belanja ke pasar. Sebe lum -
nya, mereka juga telah diajak mem pelajari potensi wisata di Café
Sawah desa Pujon kidul kabupaten malang, lalu di Coban Rondo
kota Batu, dan Pan tai Gili keta pang kabupaten Probolinggo. 

diplomat asal Papua nugini, marti nez Wasuak mengaku kagum
akan ide Café Sawah di Pujon kidul. “Bagus se kali, ini member -
dayakan petani dan ma syarakat setempat. Sangat indah, terima
kasih umm saya diajak mengunjungi tempat ini. Saya ber harap bisa
membuat seperti ini (Café Sawah) di negara saya, karena di sana
tidak ada tempat seperti ini,” ungkapnya takjub.

Yang menarik, hasil dari mempe lajari khazanah Indonesia
selanjutnya diwujudkan dalam bentuk karya dan praktik kesenian.
misalnya pelajaran membatik, di mana tiap diplomat diminta
membuat dua karya motif batik. 

karya pertama mereka buat di atas kain persegi panjang dengan
motif yang sudah tersedia, dan karya kedua mereka menggambar
sendiri motifnya, lalu mem  batik motif yang telah mereka ran cang
itu. Berbagai hasil karya mereka akan ditampilkan pada pameran
seka ligus penutupan pada Selasa (29/8) mendatang. 

Orasi Ilmiah
Selain dihadiri 12 diplomat asing, wisuda kali ini juga meng -

hadirkan Se kretaris kabinet RI, dr Ir Pra mono Anung Wibowo
mm, untuk memberi orasi ilmi ah pada 1.744 wisuda wan. Pramono
di ke nal sebagai pelobi ulung yang menjadi jem batan Presiden
Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebija kan-kebija kannya
pada masyarakat, hingga rekan dan lawan politik. 

keahlian doktor lulusan Ilmu komu nikasi univer sitas Padja -
jaran ini dalam manajemen dan komunikasi politik tak perlu dira -
gukan lagi. karena itulah, keha diran Pramono diha rapkan dapat
menginspirasi lulu san umm. Jam ter bang, jari ngan, dan pengala -
mannya bisa menjadi pelajaran berharga ba gi para wisudawan
sebelum pada akhirnya terjun di dunia kerja.  

kehadiran Pramono sekaligus melan jutkan tradisi umm
menghadirkan tokoh-tokoh bangsa di kampus ini. Pada 2017 saja,
setidaknya sejumlah tokoh telah datang ke umm, di anta ranya
Pre siden Joko Widodo, menteri kelautan dan Perikanan Susi
Pujiastuti, menteri Sosial khofifah Indar Parawansa, men kominfo
Rudiantara.

Selain itu juga ada menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin,
ketua dewan Pertimbangan muI din Syamsuddin, mantan men -
dikbud mohammad nuh dan mantan menko Perekonomian Chai -
rul tanjung. Selain tentunya mendikbud muhadjir effendy dan
anggota dewan Pertimbangan Presiden Abdul malik fadjar yang
memang menjabat Badan Pembina Harian (BPH) di umm. �

12 Diplomat 
Asing Hadiri 
Wisuda UMM

UMM berhasil

mengalahkan finalis

dari Kanada, Tiongkok,

Israel, Portugal, Uni

Emirat Arab dan

Amerika Serikat.

kalangan akademisi selama ini lebih me -
nge nal test of eng lish as a foreign
Langu a ge (toefL) atau International
english Language testing System

(IeLtS) sebagai tes pengukur kemam puan berba -
hasa Inggris.

tapi sejatinya, umm ternyata mem punyai tes
Bahasa Inggris milik sendiri yang sudah mengan -
tongi hak paten dari kementerian Hukum dan Hak
Asasi ma nusia, yaitu test of Aca demic english
Proficiency (tAeP). 

dengan Hak paten yang berlaku hingga 2024
ini,  umm tak hanya meng gunakan tAeP bagi
maha sis wanya saja, tapi apabila institusi maupun
univer sitas yang ingin memakai tes tAeP da pat
mengajukan permohonan lisensi ke umm.

untuk internal umm, mahasiswa diwajibkan
mengikuti tes ini dalam tiga waktu, yakni saat
diterima sebagai ma ha siswa baru, ketika akan
melakukan gelar kelulusan english for Specific
Purpose (eSP), dan menjelang wisuda sarjana.

Sementara di institusi lain, menurut direktur
Language Center (LC) umm dr masduki mPd,
penggu na tAeP kian meluas. tahun lalu, sebanyak
13.800 orang yang tersebar di 10 kota se-Indo ne -
sia meng gunakan tes ini untuk selek si karyawan.

“tahun ini sebanyak 16.835 peserta yang tersebar
di 30 kota meng gunakan tAeP,” jelasnya.  

dibandingkan tes bahasa Inggris lain, tAeP
memi liki ciri khas di mana pengisi suaranya
berasal dari empat negara di Asia, yakni China,
India, ma lay sia, dan Jepang. Pemilihan penggu -
naan non-native speaker ini berdasar kan tracer
study pada alumni umm. 

dikatakan masduki, hasil tracer study menya -
takan bahwa dalam dunia kerja, alumni umm
meng gunakan Ba ha sa Inggris sebagai alat komu -
nikasi tak hanya dengan orang Amerika atau
Australia saja. 

Justru, paling banyak mereka menggunakan
bahasa Inggris dengan orang-orang dari negara
Asia. “Inilah yang melatari LC umm mengem bang -
kan soal-soal listening dengan pengisi suara dari
China, India, Jepang, dan malaysia, karena alumni
kita banyak berkomunikasi dengan mereka. Jadi
ini sejalan dengan kebutuhan lulusan umm,”
ujarnya.

Selain itu, bagi masduki, tAeP juga berkorelasi
dengan tes internasional terstandar lainnya. “ka -
lau skor tAeP ba gus, tes internasional lain juga akan
bagus, demikian pula sebaliknya. Arti nya, tAeP bisa
digunakan sebagai tolak ukur ke mampuan Bahasa

Inggris di lingkup internasio nal,” imbuhnya.
tAeP juga terbukti bisa dipakai untuk syarat

meraih beasiswa luar negeri. Hal itu dibuktikan
oleh para mahasiswa dan staf di umm yang ber -
hasil mendapatkan beasiswa eras mus dari uni
eropa dengan menggu na kan tes tersebut. 

Padahal, dengan be -
asis wa terse but, mereka
ha rus kuliah maupun
mem  bantu kegiatan aka -
demik di ber bagai negara
di eropa yang umumnya
berbasis Bahasa Inggris.

Saat ini, tim ahli pe -
ngem bangan tAeP tengah
me rancang pengope rasi -
an tes ini secara online. di -
tar getkan, semester depan
tAeP sudah dapat diguna -
kan online. 

“Bagi kami dengan
meng  gunakan tAeP berar -
ti kita mencintai produk
dalam negeri. karena ini
bu atan kami sendiri,”
pung  kasnya. �

TAEP Tes Bahasa Inggris Rasa Asia 

Ikhlal Aldhi Wijaya

Suksesnya Berawal dari Robot Line Follower

I khlal Aldhi Wjaya layak menjadi con -
toh mahasiswa di Indonesia. karena
selain sukses mengharumkan nama

Indonesia dalam kancah internasional,
prestasi akademiknya di kampus univer -
sitas muhammadiyah malang (umm)
ternyata tidak mengecewakan. Bahkan

kampusnya mengganjar yang ber -
sang  kutan sebagai lulusan terbaik
di program studi (prodi) teknik
elektro karena me raih Indeks
Prestasi kumulatif (IPk) 3,60.

Ikhlal sukses mengharum -
kan nama Indonesia karena
men jua rai kontes robot interna -
sio nal di Amerika Serikat (AS).
Hari ini Sabtu (26/8), Ikh lal di
wisuda men jadi sarjana. “ku liah
di umm sa ngat menyenang kan,
ka re na kampus memfa sili tasi

ma hasiswa untuk berkarya, tak

hanya bagi yang sudah berprestasi, tapi
juga bagi mere ka yang baru ber pro ses
mengikuti per lombaan,’’ kata Ikhlal.

Selain itu ia menilai hubungan antara
dosen dan mahasiswa terjalin akrab,
sehingga mahasiswa merasa nyaman
dalam kegiatan akademis, Pengalaman
paling berkesan Ikhlal selama maha siswa
adalah ketika di final trinity Colle ge fire
fighting Home Robot Con test (tCffHRC)
2017 di AS, ia bersama dua rekannya
sesama mahasiswa teknik elektro umm,
Salis muchtar fadhilah dan Imam fatoni,
berhasil mengalahkan para finalis dari
kanada, tiongkok, Israel, Portugal, uni
emirat Arab, dan tuan rumah AS. 

Ia dan teman-temannya kemudian
menjuarai kontes robot internasional
tersebut. Berkat keberhasilannya, Ikhlal
dan dua rekannya serta rektor itu diun -
dang Presiden Joko Widodo pada festival

Prestasi Indonesia 2017 untuk menerima
Apresiasi Ikon Prestasi Indonesia.

kisah di balik rangkaian prestasi
Ikhlal tak terjadi begitu saja. Cerita itu
bermula di awal kuliah, ketika ia berga -
bung dengan Lembaga Semi otonom
(LSo) Robotika umm. Ikhlal berkisah,
robot pertama buatannya dulu hanya bisa
berjalan sesuai lintasan yang diten tukan.
“Robot Line follower namanya, cuma
bisa mengikuti garis lintasan saja,”
kenang mahasiswa asal Balikpapan ini. 

tak berhenti di situ, Ikhlal terus ter -
mo tivasi, lantaran baginya membuat ro -
bot me rupakan kegiatan yang menak -
jub kan. “orang yang bisa buat robot itu
keren!” serunya.

Proses menjadi juara dunia juga tak
mudah dilalui. Ikhlal menuturkan, ber -
sa ma dua temannya, mereka harus me -
nying kirkan banyak lawan dari universi -

tas lain yang sangat berpengalaman di
bidang ro botika. Awalnya, setiap univer -
sitas menga ju kan proposal tentang robot
yang akan dibuat. 

Setelah proposal disetujui, setiap tim
ha rus melaporkan perkembangannya.
ti dak semua proposal yang disetujui lolos
ke tingkat regional. Pada kontes Robot
Indo ne sia (kRI) tingkat regional tersebut,
tim umm berhasil masuk tiga besar dan
berhak mewakili Jawa timur dan Bali di
tingkat nasional.

Setelah sukses di tingkat nasional, ba -
ru kemudian Ikhlal dan timnya diper caya
me wakili Indonesia bersaing de ngan robot-
robot dari seantero du nia. “ke  sem patan
menuju tingkat Inter na sio nal tidak kami sia-
siakan, tepat sete lah itu kami lang sung ber -
siap mela wan robot dari negara lain. Al ham -
 dulil lah, se gala usaha ka mi berbuah ma nis
de ngan men jadi juara dunia,” tutur nya. �
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