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Kata Pengantar
P

uji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Bidang
Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang dapat menyelesaikan Katalog Organisasi Kemahasiswaan
(ORMAWA). Katalog ini berisi profil ORMAWA yang meliputi: latar belakang, visi, misi, tujuan, kegiatan
utama/rutin, prestasi lima tahun terakhir, foto kegiatan, alamat email, dan alamat web.
Katalog ini menjadi acuan bagi mahasiswa baru terutama bagi mereka yang berminat aktif di ORMAWA
Universitas Negeri Malang. Di samping itu, katalog ini juga sebagai pegangan Dosen Pembina Teknis ORMAWA
untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang dibina.
Penyusunan katalog ORMAWA Universitas Negeri Malang ini dilakukan dengan melibatkan berbagai
pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tulus serta
penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan katalog
ORMAWA Universitas Negeri Malang.
Akhirnya kami berharap katalog ORMAWA Universitas Negeri Malang dapat menjadi pedoman dan
acuan bagi civitas akademika Universitas Negeri Malang (khususnya mahasiswa baru) dalam beraktivitas,
melaksanakan tugas, dan tanggung jawab bersama menghadapi masa depan dalam membangun Universitas
Negeri Malang menuju arah yang lebih maju.
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Merpati Putih

Dewan
Perwakilan
Mahasiswa
(DPM)
Visi

Misi

Menciptakan DPM UM
sebagai wadah komunikasi
dalam membangun sinergi
mahasiswa yang akademis,
pencipta dan, unggul terhadap
pemerintahan mahasiswa.

Tujuan

1.

Membangun wahana komunikasi antar
gerakan mahasiswa
2. Menciptakan sinergi antar lembaga
pemerintahan dan non pemerintahan
mahasiswa demi terwujudnya civitas
mahasiswa
3. Menyalurkan setiap aspirasi mahasiswa
demi terwujudnya pemerintahan yang
unggul

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•

D

ewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas
Negeri Malang (UM) merupakan salah satu
Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (OPM) Universitas
Negeri Malang yang menjadi wadah pengembangan
kreativitas mahasiswa sebagai lembaga legislatif.
Mempelajari Student Goverment didapat di lembaga
legislatif tertinggi di UM ini yang menjadi salah satu
ormawa yang mempunyai peranan yang penting dalam
upaya-upaya pemberdayaan serta peningkatan kualitas
mahasiswa di lingkungan UM. DPM diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang efektif bagi mahasiswa
UM sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat
universitas. Menyadari akanv tugas dan tanggung jawab
tersebut maka DPM berusaha mewujudkan kehidupan
kampus UM sebagai lingkungan akademik yang
dinamis serta tatanan atau aturan dalam ormawa yang
saling menguntungkan dan semakin berkembang.

dpm@um.ac.id

dpm.um.ac.id

Menjadikan UM sebagai rujukan
kampus lain baik di bidang
organisatoris maupun akademis.

Melaksanakan fungsi perwakilan mahasiswa, yaitu menjaring aspirasi
setiap mahasiswa
Melaksanakan fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif sebagai
fungsi monitoring
Membesarkan nama DPM UM di tataran nasional melalui aktif dalam
forum legislatif tingkat nasional
Membuat program yang berfungsi untuk peningkatan kualitas
pemimpin mahasiswa di kampus dalam ranah legislatif

•
•
•

Prestasi 5 Tahun Terakhir
1.
2.
3.
4.

Koordinator FL2MI se-Malang Raya
Sekretaris FL2MI Jatim (2012)
KPU Berbasis IT (2012)
Pembuatan UU Pemilu, UU PKPT, UU Ormawa yang semuanya
dijalankan sendiri oleh mahasiswa (2012)
5. Seminar dan Temu Lembaga Legislatif se-Malang Raya (2012)
6. Perwakilan UM sebagai Koordinator Pusat Forum lembaga Legislatif
Mahasiswa Indonesia (FL2MI) (2013-2014)
7. Seminar Legislatif se-Jatim bekerjasama dengan FL2MI (2014)
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Badan
Eksekutif
Mahasiswa
(BEM)
Visi
Mewujudkan BEM UM
sebagai wadah pemersatu
dan penyalur bakat untuk
mempersiapkan insan
mahasiswa yang akademis,
inspiratif, dan professional
yang berguna bagi nusa dan
bangsa.

Misi
1. Mewujudkan kepengurusan BEM UM yang
profesional, inspiratif, dan bertanggung jawab
2. Menjalin komunikasi dengan semua elemen
di UM yang sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing
3. Meningkatkan kualitas dan peran BEM UM
dalam kancah regional maupun nasional
4. Berperan serta dalam implementasi Tridarma
Perguruan Tinggi

Latar Belakang
Mahasiswa sebagai Agent of Change, diharapkan dapat selalu memperjuangkan
kekuatan moral untuk bekal masa depan dalam rangka mengusung cita-cita
yang telah diperjuangkan bangsa sejak dulu. Selain itu, mahasiswa sebagai bagian
dari bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan, yaitu mencita-citakan
terlaksananya kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran
dan keadilan. Mahasiswa sebagai insan akademisi, bukan saja menerima materi
dari bangku kuliah saja, tetapi juga dapat mengaktualisasikan ilmu yang telah
didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut tidak akan terlaksana
apabila tidak disertakan dengan adanya suatu wadah yang berfungsi melakukan
penggalian ilmu di luar perkuliahan. Salah satu wadah tersebut, yaitu dalam
Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA). Hal lain yang harus dilaksanakan oleh
mahasiswa sebagai salah satu pelaku kegiatan pendidikan adalah agar dapat
memberikan sumbangan pikiran terhadap segenap persoalan baik di kampus
maupun luar kampus, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itulah perlunya suatu
terhadap segenap persoalan untuk hari esok lewat sebuah wadah bersama
untuk menampung segala kegiatan kemahasiswaan yang bersifat independen,
kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah ini bernama
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM.
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Tujuan
1. Sebagai acuan dalam mengaktualisasikan program kerja
dalam satu periode kepengurusan BEM UM 2015
2. Menjalankan miniatur negara kemahasiswaan
3. Mempermudah kinerja birokrat dengan fungsi bantuan
birokrasi
4. Peran lembaga dalam memperjuangkan hak – hak
mahasiswa
5. Menjadi tempat koordinasi dan komunikasi baik lembaga
eksekutif, UKM, dan seluruh mahasiswa UM
6. Memudahkan jajaran pengurus untuk menetukan
indikator – indikator program kerja
7. Bahan evaluasi untuk kepengurusan berikutnya
8. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, pelaksanan, dan evaluasi pelaporan
program kerja

Kegiatan Utama/Rutin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UM Fest
Konferensi Pemuda se-Asean
Desa Binaan
UM Fair
Lomba Debat Mahasiswa Nasional
Peringatan Hari Olahraga Nasional
BSC (BEM Sport Competition)
Studi Kebhinekaan
UM Bersholawat
PKPT
Festival Budaya Mahasiswa Nasional

bem@um.ac.id

bem.um.ac.id

Unit Kegiatan
Mahasiswa
Penulis
(UKMP)
Visi

Misi

Mewujudkan UKMP
sebagai wadah lahir dan
berkembangnya kreativitas
penulis muda dalam rangka
meningkatkan kualitas dan
produktivitas karya.

Tujuan

1.

Mewadahi berbagai minat kepenulisan
anggota UKMP
2. Mengembangkan kreativitas, produktivitas
dan apresiasi karya anggota UKMP
3. Membangun dan menjaga hubungan
kekeluargaan antar angota UKMP,
4. Meningkatkan komunikasi dengan organisasi
internal dan eksternal kampus

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
UKMP UM merupakan perubahan dari
Himpunan Mahasiswa Penulis (HMP) yang
didirikan pada tanggal 7 Mei 1982. Perubahan
HMP menjadi UKMP ditetapkan pada tanggal
16 Desember 2000. UKMP merupakan wadah
untuk mengembangkan bakat dan minat
dalam tiga bidang kepenulisan, yaitu sastra,
ilmiah dan jurnalistik.

•
•
•
•
•
•

Kegiatan rutin bidang kepenulisan Sastra (Padepokan Aksara)
Kegiatan rutin bidang kepenulisan Ilmiah (Pondok Ilmiah)
Kegiatan rutin bidang kepenulisan Jurnalistik (Diskusi Nusantara)
Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (LKMO)
One Person One Book (OPOB)
Sidang Umum UKMP (Sidum)

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
•
•

penulis.ukmp@um.ac.id

UKMP UM bertujuan untuk
mewadahi, membina, dan
mengembangkan bakat dan
minat serta hal-hal yang
berhubungan dengan kepenulisan
dan keorganisasian.

Presentasi Makalah Konferensi GSE 2014 di Universiti Islam Antar Bangsa Selangor,
Malaysia
Pemakalah di Internasional Seminar On Elektrical, Informasi, and it’seducation, 2013
Juara I Lomba Menulis Cerpen Nasional HUT “Buku untuk Papua”, 2014
Juara II Lomba Blog Prioritas LAND Indonesia, Tingkat Nasional, 2014
Pemakalah di Indonesia Renewable Energy and Energy Conservation Conference and
Exhibition, 2013
Pemakalah di Seminar Rekayasa Energi Mekatronik Teknologi, 2013
Pemakalah di The 5th Nasional Conference on Information Teknology and Elektrical
Engineering, 2013

penulis.ukmp.um.ac.id
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Ikatan
Pecinta Retorika
Indonesia
(IPRI)
Visi
Mengembangkan dan
menumbuhkan potensi
anggota UKM IPRI
dalam hal retorika dan
kemampuan berorganisasi
serta menjunjung tinggi
nilai kekeluargaan dalam
membangun UKM IPRI.

Misi
1. Menjaga nama baik UKM IPRI serta menjalin
hubungan baik dengan pihak UM secara intensif
2. Menjadikan UKM IPRI sebagai sentral dalam
pemanfaatan public speaking di UM
3. Mengoptimalkan sarana prasarana serta fasilitas
UKM IPRI untuk meningkatkan kompetensi
retorika anggota UKM IPRI secara berkala
4. Meningkatkan keaktifan anggota UKM IPRI
dalam berkarya dan membangun UKM IPRI
5. Mengupayakan terciptanya suasana
kedinamisan dalam melaksanakan program
kerja organisasi

•
•
•
•
•
•

S

anggar Tari Karawitan Asri Kusuma adalah
organisasi yang berbentuk kelembagaan tingkat
universitas yang berkedudukan di Universitas
Negeri Malang. Sanggar Tari Karawitan Asri Kusuma
berstatus unit kegiatan mahasiswa di bawah
naungan Universitas Negeri Malang. UKM STK Asri
Kusuma berdiri pada tanggal 13 Januari 1981. UKM
STK Asri Kusuma adalah organisasi yang bersifat
nonpolitik, intrakurikuler terbuka, dan komersial
dengan batasan tertentu. UKM ini bergerak dibidang
kesenian, khususnya bidang tari, karawitan, serta
organisasi.

Fokus dari UKM IPRI adalah
mengembangkan bakat dan minat
mahasiswa pada bidang public
speaking, juga mewadahi untuk belajar
berkomunikasi lebih baik mulai dari
komunikasi interpersonal hingga
komunikasi massa, kami tidak hanya
berfokus pada peningkatan skill orang
–orang yang sebelumnya sudah memiliki
skill public speaking, namun juga
peningkatan skill yang awalnya tidak
percaya diri berbicara di depan umum.

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

LKMO (Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi)
Kepelatihan masing –masing keahlian seminggu sekali
Sarasehan Mahasiswa Berprestasi (SARMAB)
DIKLAT
Studi banding keradioan
FESTKA (Festival Retorika)

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•

4 - Katalog Ormawa 2015

Tujuan

Juara 2 Pidato Bahasa Inggris English Speech Competition Universitas
Diponegoro 2014 a/n Jimmy Chandra
Juara 4 Pidato Bahasa Inggris English Speech Competition Universitas
Diponegoro 2014 a/n Irawan Anggadi P
8 Besar Kompetisi Debat Psikologi Nasional Universitas Airlangga 2013
20 besar Kompetisi Debat Umum tentang tembakau di Universitas
Setya Wacana Slatiga Jawa Tengah 2014
Juara 3 Kompetisi Debat Mahasasiswa Pendidikan Nasional 2015

ipri.ukm@um.ac.id

ipri.ukm.um.ac.id

Sanggar
Tari Karawitan
(STK)
“ASRI KUSUMA”
Visi
Membangun generasi yang
memiliki jiwa seni dan peduli
terhadap kesenian tradisinal
Indonesia dalam rangka
meningkatkan kualitas dan
produktivitas karya.

Misi

Tujuan

Menjalankan dan mengamalkan perintah
Tuhan, menjalin kekeluargaan dengan
manusia lainnya, melestarikan budaya
Indonesia dengan mempelajari kesenian
Indonesia, mengembangkan bakat dan
minat di bidang tari, karawitan, dan
organisasi, menjadikan anggota UKM
STK-AK generasi yang cinta senitradisional
Indonesia.

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

S

anggar Tari Karawitan Asri Kusuma adalah
organisasi yang berbentuk kelembagaan tingkat
universitas yang berkedudukan di Universitas
Negeri Malang. Sanggar Tari Karawitan Asri Kusuma
berstatus unit kegiatan mahasiswa di bawah
naungan Universitas Negeri Malang. UKM STK Asri
Kusuma berdiri pada tanggal 13 Januari 1981. UKM
STK Asri Kusuma adalah organisasi yang bersifat
nonpolitik, intrakurikuler terbuka, dan komersial
dengan batasan tertentu. UKM ini bergerak dibidang
kesenian, khususnya bidang tari, karawitan, serta
organisasi.

asrikusuma.ukm@um.ac.id

Organisasi ini bertujuan
melestarikan kesenian khususnya
bidang tari dan karawitan,
serta mengembangkan, dan
meningkatkan potensi dan
kreativitas akademika Universitas
Negeri Malang yang berbakat dan
atau berminat dalam bidang tari,
karawitan, dan kesenian.

•
•
•
•
•
•

HUT STK, yaitu perayaan hari ulang tahun UKM STK AK
LKMO, yaitu diklat pengurus baru UKM STK Asri Kusuma
DIKLATSAR, yaitu open recruitment anggota baru
NGANTEM, yaitu apresiasi perdana untuk anggota baru UKM STK Asri
Kusuma
NYANTRIK (study banding)
PAGELARAN, yaitu apresiasi tahunan menampilkan karya-karya dari
anggota STK

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•

Juara 3 PEKSIMINAL Regional Jawa Timur Tangkai Tari 2014
Juara Kategori Penulis Naskah Terbaik Gebyar Festival Tari UB 2014
Juara Kategori Koreografer Terbaik Gebyar Festival Tari UB 2013
Juara Kategori Penulis Naskah Terbaik Gebyar Festival Tari UB 2013
Juara Tari Daerah se-Malang Raya MTD 2011

asrikusuma.ukm.um.ac.id
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Paduan Suara
Mahasiswa Swara
Satata Çakti
(PSM SSÇ)
Misi

Visi
Terwujudnya Unit Kegiatan
Paduan Suara Mahasiswa
yang setiap anggotanya
mampu berkembang
secara optimal baik
dalam bidang artistik dan
organisasi serta mampu
menjadi Unit Kegiatan
Paduan Suara Mahasiswa
yang menginspirasi
masyarakat luas.

Tujuan

1. Membina budaya tertib dan disiplin antar anggota dengan
memupuk komitmen melalui program-program yang
terencana dengan baik
2. Menjadikan kecintaan akan seni berpaduan suara sebagai
sarana kebersamaan dan komunikasi
3. Menjadikan UKPSM SSÇ sebagai kelompok seni pertunjukan
yang bersifat amatir dan bersikap professional
4. Mengadakan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan
apresiasi masyarakat luas terhadap seni paduan suara
melalui setiap karya
5. Memiliki jiwa kompetitif dengan cara mengikuti lomba
tingkat nasional dan internasional
6. Melaksanakan program-program yang telah disusun
bersama dengan senang hati.

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

U

nit Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa Swara
Satata Çakti (UKPSM SSÇ) UM terbentuk dimulai
dengan berkumpulnya sekelompok mahasiswa
yang senang bernyanyi, yang mengadakan
latihan secara teratur, kemudian lama kelamaan
mempunyai ide untuk mendirikan Paduan Suara
Mahasiswa “Swara Satata Çakti” yang resmi berdiri
pada tanggal 18 April 1989. UKPSM SSÇ tidak hanya
belajar bernyanyi, tetapi juga berorganisasi, karena
para anggota PSM Swara Satata Çakti juga dapat
terlibat dalam kepengurusan PSM yang selalu
berganti setiap tahun. Organisasi ini bersifat intra
kampus, nonpolitik, nonprovit, serta terbuka untuk
seluruh mahasiswa UM.

•
•
•
•
•
•

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
Peer Teaching
Ngamen SSÇ
Workshop Artistic
Konser
Choral Conducting Training (CCT)

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
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Organisasi ini bertujuan mengembangkan
dan meningkatkan potensi serta
kreatifitas mahasiswa UM yang berminat
dan berbakat dalam bidang seni paduan
suara dan keorganisasian. Unit Kegiatan
Paduan Suara Mahasiswa Swara Satata
Çakti ini lebih memfokuskan kegiatan
mahasiswa dalam bentuk choir atau
paduan suara. Paduan suara bukan hanya
sekedar meliputi teknik yang baik dan
benar, tetapi dalam skala yang lebih luas
dapat menjadi wadah untuk berkreasi

3rd winner Category I Mixed Youth Choirs pada 2nd ITB International
Choir Competition 2015
Silver Medal Kategori D Paduan Suara Umum (Campur) pada Festival
Paduan Suara ITB 2015
Silver Medal Kategori F1 Paduan Suara Dewasa Pria pada Festival
Paduan Suara ITB 2015
Silver Medal Kategori F Paduan Suara Dewasa Wanita pada Festival
Paduan Suara ITB 2015
Silver Certificate Kategori Mixed Choir Babak Final pada 6th Brawijaya
Choir Festival 2014

psm.ukm@um.ac.id

psm.ukm.um.ac.id

Opus 275
Visi
Mengembangkan dan
meningkatkan wawasan
musik generasi muda.

Misi

Tujuan

Mengembangkan dan meningkatkan
wawasan musik mahasiswa UM

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

S

ebelum organisasi dengan nama Organisasi
Pecinta Musik (OPUS) ini berdiri, telah ada
organisasi pendahulunya yang juga merupakan cikal
bakal OPUS. Organisasi itu bernama Unit Kegiatan
Seni Musik Mahasiswa (UKSMM), dan kemudian
berganti nama menjadi Organisasi Pecinta Seni
Musik (OPUS 275). OPUS 275 sendiri adalah UKM
seni musik UM yang bergerak di bidang musik

•
•
•
•
•

opus275.ukm.um.ac.id

Pendidikan dan Kepelatihan
Musyawarah Musisi Kampus
UM Musik Fest
Konser Anggota OPUS 275
Konser Musik OPUS 275

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•

opus275.ukm@um.ac.id

Mengembangkan dan meningkatkan
potensi dan kreatifitas anggota OPUS
275 dalam bidang seni musik dan
keorganisasian

(2009) 100 besar LA Light Indie Fest
(2009) 400 besar LA Light Indie
(2009) Juara 1 Telkomsel Musik Religi
(2009) Juara 3 Festival Musik “Sodara S’aspal 3”
(2012) Juara 3 Festival Malang Post Band
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Sanggar
Minat
Misi

Visi
Menjadi pusat informasi
dan pengembangan seni,
desain, kerajinan di wilayah
UM khususnya dan Malang
pada umumnya.

Tujuan

1. . meningkatkan kreativitas anggota sanggar
minat dengan berbagai pelatihan
2. mengumpulkan informasi kegiatan seni
se-Malang Raya
3. menyediakan wadah untuk memamerkan
dan berkarya bagi para seniman se-Malang
Raya

Latar Belakang

U

KM Sanggar Minat merupakan organisasi
yang bergerak di bidang seni rupa, desain,
dan kerajinan yang berdiri pada tanggal 1 Mei
1994. Sanggar Minat merupakan organisasi yang
bersifat nonpolitik, ekstrakulikuler, terbuka, dan
komersial dalam batasan tertentu. Organisasi ini
berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, berasaskan
kekeluargaan, dan berlandaskan tridarma
perguruan tinggi dan wawasan almamater dengan
tujuan mengembangkan dan meningkatkan potensi
serta kreatifitas mahasiswa UM yang berminat
dalam bidang seni rupa, desain, dan kerajinan serta
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan
anggota dalam berorganisasi.

Kegiatan Utama/Rutin
•
•
•
•
•
•

Forum Komunikasi
Kesanggarminatan
Mengumpulkan database dan digitalisasi arsip
Apresiasi dan Pameran
Bursa Seni
Kepelatihan Seni, Desain dan Kerajinan (SDK) dan Manajemen
Organisasi Kepelatihan SDK yang terdiri dari: lukis, keramik, patung,
komik, animasi, sablon, ilustrasi, videografi, kerajinan, dan batik

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
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Organisasi ini bertujuan untuk
mengembangkan dan meningkatkan
potensi serta kreativitas mahasiswa
UM yang berminat dan berbakat dalam
bidang seni, desain, dan kerajinan serta
mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan anggota dalam
berorganisasi.

Ikut serta dalam pameran “Singapore Artbook 2014” di Singapore, Ikut
serta dalam submission majalah “RGB Illustration” di Rusia
Menyelenggarakan pameran “War Of Art” dan “Santai-Santai with
Samin” yang diikuti oleh seniman dari Yogyakarta, Semarang, Bandung,
Solo, dan Surabaya
Ikut serta dalam pameran “Arteastism” yang diselenggarakan oleh
galeri nasional dan Jurusan Seni Desain
Ikut serta dalam “Ace and King Ilustration Showcase” di Sanggar Mitra
Bandung
Ikut serta dalam acara “Pamafest #5” di Ranu Regulo

sanggarminat.ukm@um.ac.id

sanggarminat.ukm.um.ac.id

Teater Hampa
Indonesia
Visi
Mengadakan dan
melaksanakan pembinaan,
pendidikan, pelatihan,
dan pengembangan
dalam diri seni teater dan
keorganisasian

Misi

Tujuan

1. Mengadakan dan melaksanakan pembinaan
dan pelatihan di bidang seni teater dan
keorganisasian.
2. Mengadakan dan melaksanakan berbagai
kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengembangan latihan di bidang kesenian teater
dan keorganisasian
3. Mengadakan dan melaksanakan pembelajaran
dengan seniman dan/atau berbagai kelompok
kesenian yang bersifat positif

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•
•

T

eater Hampa Indonesia lahir 24 April 1989.
Sekarang usia Teater Hampa Indonesia sudah
23 tahun. Pada saat UM masih bernama IKIP
Malang, institusi ini hanya mempunyai satu teater
saja, yaitu Teater Fakultas Pendidikan Bahasa dan
Sastra (FPBS) yang bernama Teater Angan-angan.
Dari situlah muncul keinginan dari insan teater
yang nantinya dapat diikuti oleh mahasiswa dari
berbagai bidang studi. Berdasarkan keinginan yang
besar tersebut maka lahirlah Unit Kegiatan Drama
Mahasiswa (UKDM) Teater Hampa IKIP Malang.
Awalnya teater hampa lesu, tetapi pada 1993
datanglah suatu revolusi dengan mementaskan
suatu pementasan yang berjudul “kucak-kacik”.
Setelah itu, teater hampa berkembang semakin
pesat hingga dikenal sebagai kelompok teater yang
menonjol di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Pada
1999 Teater Hampa mengubah namanya menjadi
Teater Hampa Indonesia.

teaterhampa.ukm@um.ac.id

UKM THI mengadakan dan melaksanakan
pembinaan dan pelatihan di bidang seni teater dan
keorganisasian
UKM THI UM mengadakan dan melaksanakan
berbagai kegiatan yang berkenaan dengan
metode pengembangan latihan di bidang
kesenian teater dan keorganisasian.
UKM THI UM mengadakan dan melaksanakan
pembelajaran dengan seniman dan atau berbagai
kelompok kesenian yang bersifat positif

Diklat		
LKMO 		
Mengikuti event nasional
Pentas Produksi
Latihan rutin

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
•

(2010) 10 besar video pementasan terbaik FESTAMASIO V - teater
GABI’09 Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan
video pementasan terbaik kampus nonseni PAT5 – Padang Panjang.
(2013) 20 besar video pementasan terbaik FESTAMASIO VI - teater
Tiyang Alit ITS Surabaya , Jawa Timur
juara harapan 1 Festival Monolog tingkat Nasional Masyarakat Seni
Jember
20 besar video pementasan terbaik STIGMA 3 – GSSTF , UNPAD Jawa
Barat
juara aktor terbaik ke 2 STIGMA 3 – GSSTF , UNPAD Jawa Barat, juara
Make up dan Kostum terbaik STIGMA 3 – GSSTF , UNPAD Jawa Barat

teaterhampa.ukm.um.ac.id
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Blero
Visi
1. Blero merupakan
organisasi seni yang
bersifat kekeluargaan dan
kegotongroyongan
2. Blero bukan merupakan
organisasi atau organisasi
massa yang bernaung di
bawah suatu golongan atau
organisasi politik

Misi

Tujuan

1. . Melestarikan dan mengembangkan
kesenian yang bermutu tinggi
2. Ikut mewujudkan manusia yang
berkepribadian kuat dan berbudi pekerti
yang luhur
3. Mengembangkan persatuan, kesatuan dan
persahabatan mahasiswa UM khususnya
dan masyarakat pada umumnya
4. Menyarakan kebenaran dan keadilan

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

K

etika UM masih bernama IKIP Malang, dahulu
Blero merupakan sebuah LSO, yaitu Sanggar
Seni Blero yang berada di Fakultas Pendidikan dan
Ilmu Pengetahuan Sosial. Namun, ketika sudah
menjadi UM dan ada pemisahan jurusan maka
anggota dari sanggar Blero menjadi terpisah-pisah
pula sehingga menyulitkan sanggar Blero itu sendiri.
Untuk itu, agar bisa menaungi semua anggota
yang berbeda jurusan maka sanggar Blero diubah
menjadi UKM Blero.
Pemilihan operet dan kentrung sebagai bidang yang
digeluti dikarenakan di dalam UM belum ada yang
menggeluti operet, sedangkan pemilihan kesenian
tradisional kentrung karena kentrung merupakan
kesenian tradisional luhur yang hampir terlupakan
karena perkembangan zaman.
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1. Melestarikan dan mengembangkan
kesenian yang bermutu tinggi
2. Ikut mewujudkan manusia yang
berkepribadian kuat dan berbudi
pekerti yang luhur
3. Mengembangkan persatuan,
kesatuan, dan kekeluargaan
mahasiswa UM pada khususnya dan
masyarakat seni pada umunya
4. Menyuarakan kebenaran dan keadilan

•
•
•
•
•
•

Latihan Kepemimpinan Manajemen Organisasi dan
Pementasan
Festival Operet tingkat SMA/SMK sederajat se-Jawa Timur
Pentas Kentrung Jalanan
Mengundang seniman kentrung dalam bentuk pertunjukan
ataupun seminar
Pentas Perdana
Pentas Kentrung dan Operet

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•

Penyelenggara Festival Operet tingkat SMA/SMK sederajat
se-Jawa Timur (Piala Gubernur)
Pengisi Acara Malang Tempoe Doeloe

blero.ukm@um.ac.id

blero.ukm.um.ac.id

Bola
Basket
Visi
Mencapai tujuan UABB UM, yaitu
melaksanakan program kerja
yang telah tersusun, turut serta
membantu pelaksanaan rencana
pembangunan nasional dibidang
olahraga khususnya bola basket, dan
mengadakan hubungan kerja sama
yang erat dengan organisasi lain

Misi

Tujuan

1. Membentuk suatu wadah kegiatan pembinaan
mahasiswa di luar kegiatan akademi agar senantiasa
mahasiswa memiliki jiwa pengabdian, lebih kreatif,
dinamis, dan rasa tanggung jawab serta disiplin yang
tinggi.
2. Mewujudkan dari pada fungsi Tri darma Perguruan
Tinggi dan wawasan almamater dalam bidang
pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Mengembangkan tata nilai dan perilakau kehidupan
dalam kampus dimana mahasiswa sebagai generasi
penerus bangsa dan sebagai insan intelektual yang
memiliki kreativitas, sportifitas, dan mengembangkan
idealisme yang tinggi.
4. Menampung minat serta kemampuan mahasiswa di
bidang bola basket sehingga kebutuhan mahasiswa
akan terpenuhi melalui organisasi bola basket.
5. Menggali SDM berbakat/berprestasi dibidang bola
basket agar berguna bagi bangsa dan negara

Latar Belakang

Menampung minat serta
kemampuan mahasiswa di bidang
bola basket sehingga kebutuhan
mahasiswa akan terpenuhi melalui
organisasi bola basket

Kegiatan Utama/Rutin
•
•
•
•
•
•

O

rganisasi/perkumpulan bola basket yang
bernama Unit Aktivitas Bola Basket (UABB)
UM didirikan pada tanggal 2 Februari 1987 sampai
dengan waktu yang tidak ditentukan, pengurus
harian berkedudukan di Jalan Semarang 5 Lokal CI
UM

Anniversary UABB
Campus League
ANFAK 2015
Pormaba 2015
Liga Mahasiswa				
Rapat RING 26

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•

uabb.ukm@um.ac.id

uabb.ukm@um.ac.id

Juara I pi dan juara II pa kejuaran PTN PTS se-Malang Raya (2014)
Juara I pi dan II pa Piala rektor UM Cup (2011)
Universitas Negeri Malang - 11

Bola
Voli
Visi
Visi Unit Aktivitas Bola Voli UM
adalah sebagai wadah pelatihan
dan mengembangkan bakat
mahasiswa di bidang olahraga
serta sebagai rujukan dalam
pengembangan olahraga,
khususnya bidang bola voli di UM.

Misi

Tujuan

1. Mencetak anggota UKM yang berakhlak
mulia, berbudi pekerti luhur, dan
berkualitas organisasi
2. Mengembangkan bakat minat mahasiswa
dalam bidang olahraga bola voli
3. Meningkatkan potensi anggota UABV
dalam bidang perwasitan dan kepelatihan
4. Menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

U

ABV terbentuk untuk mewadahi bakat
serta minat mahasiswa dalam bidang olah
raga bola voli. Hal ini agar mahasiswa dapat
menyalurkan bakat mereka namun masih
dalam lingkup universitas.

Mewadahi serta meningkatkan
bakat dan minat mahasiswa
dalam hal pemain, wasit, dan
keorganisasian.

•
•
•
•

DIKLAT untuk anggota baru
PORMABA (Pekan Olahraga Mahasiswa Baru)
ANFAK (antar Fakultas)
LKMO (latihan kepemimpinan dan manajemen organisasi)

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
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Juara I Pi dan juara II Pa kejuaran PTN PTS seMalang
Raya (2014)
Juara I pi dan II pa Piala rektor UM Cup (2011)

uabvum15@gmail.com

uabv.ukm.um.ac.id

Sepak
Bola
Visi
Mewujudkan UASB sebagai
organisasi yang unggul dan menjadi
rujukan dalam pengembangan di
bidang keolahragaan, khususnya
persepakbolaan

Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan keorganisasian
yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pengembangan ilmu untuk
menghasilkan karya yang unggul dan menjadi
rujukan di bidang persepakbolaan
3. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan
dengan pihak luar untuk meningkatkan kualitas
dan kinerja UASB
4. Memberdayakan anggota dan alumni dalam
rangka peningkatan peran dan citra UASB
5. Membangun organisasi yang sehat berdasarkan
prinsip otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan
evaluasi diri secara berkesinambungan

ASB pertama kali berdiri hanya sebagai
perkumpulan para pemain-pemain sepak
bola di UM dan membentuk komunitas yang
bertujuan untuk mengasah kemampuan bakatnya.
Namun, lama kelamaan mereka berpikiran harus
membentuk organisasi dan mendirikan UKM UASB.
UASB berdiri pada tanggal 09 Maret 1993 sesuai
dengan surat keputusan Rektor Nomor 150/kept
28:H3/0/93 tentang pendirian organisasi, yaitu
UASB.

uasb.ukm@um.ac.id

Mewujudkan UASB sebagai
organisasi yang unggul dan menjadi
rujukan dalam pengembangan di
bidang keolahragaan, khususnya
persepakbolaan

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

U

Tujuan

•
•
•
•
•
•

Diesnatalies UASB 		
Mengikuti Kompetisi PENCAB PSSI Kota Malang
ANFAK/REKTOR CUP 		
Demo UKM			
GAWANG
PORMABA

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
•
•

uasb.ukm.um.ac.id

Juara I Malang University Soccer League (MUSL) 2014
Juara III Kompetisi PENCAB PSSI Kota Malang Divisi satu 2011
Juara II Kompetisi PENCAB PSSI Kota Malang Divisi Satu 2012
Juara II Kompetisi PENCAB PSSI Kota Malang TIRTA DHARMA CUP 2012
Divisi Utama PENCAB PSSI Kota Malang 2012 sampai sekarang
Juara II Futsal Carnaval SCTV Cup 2014
uara III Turnamen Djarum Super Champions Futsal 2014
Universitas Negeri Malang - 13

PSHT
Visi
Menjadikan UKM PSHT UM
sebagai UKM yang mampu
untuk mengembangkan dan
mempertahankan pencak silat
sebagai sebuah tradisi dan seni
beladiri asli bangsa Indonesia,
serta membentuk mahasiswa
yang mampu untuk berorganisasi
dan berprestasi melalui
pencak silat yang didasarkan
persaudaraan.

Misi

Tujuan

1. Membentuk mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, tahu
benar dan salah serta bertakwa kepada Tuhan YME
2. Berguna bagi sesama, terutama bagi agama dan negara
3. Meningkatkan rasa persaudaraan di antara anggota
Persaudaraan Setia Hati Terate UM
4. Meningkatkan wawasan keorganisasian anggota
Persaudaraan Setia Hati Terate UM
5. Mencetak atlet – atlet pencak silat yang kompeten dan
berprestasi untuk diri sendiri, UKM, maupun bagi UM
6. Melaksanakan kegiatan- kegiatan yang bertujuan untuk
memajukan UKM PSHT UM
7. Menjadikan mahasiswa sehat jasmani dan rohani

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•

P

ersaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)
merupakan salah satu cabang olahraga
pencak silat yang tergabung dalam Ikatan
Pencak Silat Indonesia (IPSI). Perintis dari PSHT
secara umum, yaitu Ki Ngabehi Soeryodiwiryo
dan yang telah mendirikan PSHT itu sendiri,
yaitu Ki Hajar Harjo Utomo. Salah satu
universitas yang mewadahi komunitas ini,
yaitu UM. PSHT di UM sebagai salah satu UKM
UM yang dirintis oleh Mas Abas pada tahun
1981. Terbentuknya UKM PSHT pertama untuk
memperluas ilmu pencak silat dan menambah
persaudaraan. Namun, setelah banyak anggota
UKM PSHT memperbaiki sistem organisasi
dan kepelatihan dengan program – program
latihan, kegiatan – kegiatan dan prestasi
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• Melestarikan budaya bangsa
Indonesia utamanya pencak silat
• Sebagai wadah atau UKM untuk
menampung bakat dan minat
mahasiswa terhadap olahraga
pencak silat di UM

Latihan Kepemimpinan Menejemen dan Organisasi (LKMO)
Kenaikan Tingkat
Kejuaraaan Pencak Silat UM Cup
Latihan Alam

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•

Juara Umum 1 Kejuaraan International Pencak Silat UNS
CUP 2012
Juara Umum 3 Kejuaraan Pencak Silat International
UNS CUP 2 2014
Juara Umum 2 Kejuaraan Nasional Pencak Silat UNAIR
2013
Juara 1 kelas A Putra kejuaraan PPLM cabang olahraga
Pencak Silat 2014,
Juara 1 kelas B putri POMNAS cabang olahraga Pencak
Silat 2013,

psht.ukm@um.ac.id

pshat.ukm.um.ac.id

Nur
Harias
Visi
Mencetak pesilat yang kuat,
tangguh dan berprestasi,
menerapkan dalam hal
kebaikan, iman selaras dengan
Islam.

Misi

Tujuan

1. Latihan rutin membentuk pribadi
kuat dan tangguh
2. Menjunjung tinggi peraturan agama
Islam
3. Melaksanakan Panca Prasetya Nur
Harias

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

N

ur Harias didirikan pada tanggal 7 Mei 1972 di
Surabaya oleh Drs. H. M. Atho’illah Iskandar.
Nama Nur Harias mempunyai arti yaitu,
NUR = cahaya dan HARIAS = padi unggul, yang
memakai prinsip ilmu padi, yakni semakin berisi
makin merunduk. Tujuan awal didirikannya Nur
Harias adalah pengebangan Islam lewat pencak
silat (syiar). Ikatan Pencak Silat Nur Harias di
UM dibawa oleh seorang dosen POK UM Drs.
Eko Hariyanto, M.Pd pada tahun 1983 dan resmi
masuk Lembaga Perwakilan Bela Diri (LPBD) UM
pada tahun 1989. Ikatan pencak silat Nur Harias
berusaha menciptakan suatu sistem pendidikan
yang memberikan haluan dan pedoman hidup
yang terintegrasi, beresonansi, berefleksi, dan
relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari yang
kesemuanya itu terjalin dan terjamin dalam pencak
silatnya.

nurharias.ukm@um.ac.id

1. Membentuk warga Nur Harias menjadi warga negara Indonesia
yang takwa, sanggup membela diri, mempertahankan
eksistensinya, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
2. Memberi tuntunan, haluan, dan pedoman hidup kepada warga
Nur Harias melalui pencak silat, menuntun peri kehidupan
gotong-royong, berbudi daya religius dan relevan dengan
kehidupan sehari-hari.
3. Berpartisipasi dalam usaha-usaha Ikatan Pencak Silat Indonesia
yang sesuai dan sejalan dengan asas dan tujuannya.
4. Membentuk pesilat yang tangguh dan berprestasi.

•
•
•
•

Latihan
Ujian Kenaikan Strip
Ujian Kenaikan Tingkat, Silaturrahmi Bersama
Pengiriman delegasi ikatan pencak silat Nur Harias ke berbagai
event/pertandingan
• Kegiatan ta’ziah
• Pemberian santunan kepada korban bencana alam

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
•
•
•

Juara I Kls A dewasa putra
JuaraIII Kls B dewasa putra
Juara II Kls bebas dewasa putra
Juara I Kls D dewasa putra
Juara II Kls E dewasa putra
Juara I kategori seni putri 2011
Juara I kategori seni putra
Juara II Dewasa Kelas B

nurharias.ukm.um.ac.id
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Perisai
Diri
Visi
Sebagai tempat untuk
mengembangkan minat dan
bakat bela diri pencak silat,
wadah bagi mahasiswa untuk
melestarikan budaya asli
indonesia serta membentuk
pribadi yang berbudi luhur dan
kritis.

Misi

Tujuan

1. Menjadikan UKM Perisai Diri sebagai
tempat untuk meningkatkan bakat
dibidang pencak silat
2. Melestarikan budaya bela diri Indonesia
yaitu pencak silat perisai diri dikalangan
pelajar
3. Meningkatkan wawasan keorganisasian
anggota UKM Perisai Diri UM

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

S

ebagai refleksi dari nilai-nilai masyarakat, pencak silat
merupakan sistem budaya yang terkait dengan alam
lingkungannya dan tak terpisahkan dari derap langkah
aktivitas manusia. Pencak silat merupakan kegiatan
yang dapat mempersatukan masyarakat yang berbedabeda. Keluarga Silat Nasional (Kelatnas) Indonesia
Perisai Diri yang berdiri sejak tahun 1955, terlahir dari
langkah perjalanan panjang (Alm) RM. Soebandiman
Dierdjoatmodjo dalam menuntut ilmu serta
menggabungkan berbagai aliran pencak silat yang ada di
Indonesia dan juga China, menjadi sebuah bentuk beladiri
yang harmonis dan lengkap sehingga dapat dipelajari
oleh berbagai kalangan di berbagai penjuru dunia. Seiring
dengan perkembangan pencak silat, Kelatnas Indonesia
Perisai Diri sebagai salah satu perguruan historis di
Indonesia sebagai wadah bagi kemajuan warga UM, serta
meningkatkan wawasan keorganisasian anggota UKM
Perisai Diri UM
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1. . Sebagai tempat kegiatan
ekstra bagi mahasiswa dalam
mengembangkan minat dan bakat
bela diri pencak silat
2. Melestarikan dan mengembangkan
budaya pencak silat Perisai Diri.
3. Membentuk pribadi yang berbudi
luhur dan kritis
4. Meningkatkan rasa persatuan
melalui pencak silat

•
•
•
•

Diklat
Latihan Alam
mengikuti pertandingan
LKMO

•
•
•

Ujian Kenaikan Tingkat
Musyawarah Unit
UM CUP

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
•
•

Juara 3 kelas c putra dewasa di SMI CUP 2015
Juara 3 kelas d putra dewasa di SMI CUP 2015
Juara 2 kelas bebas putra dewasa di SMI CUP 2015
Juara 3 kelas a putri dewasa di SMI CUP 2015
Juara 1 serang hindar a putra dewasa di SMI CUP 2015
Juara 2 serang hindar a putri dewasa di SMI CUP 2015
Juara 2 jurus tunggal putra dewasa di SMI CUP 2015

prisaidiri.ukm@um.ac.id

prisaidiri.ukm.um.ac.id

Tae
Kwon-Do
Visi
Menjadikan UKM sebagai
wadah para organisator
dan menciptakan atlet
taekwondo yang profesional

Misi

Tujuan

1. Menjadikan UKM Taekwondo sebagai wadah organisasi
bagi anggota.
2. Menjadikan taekwondo sebagai ilmu beladiri yang
diminati banyak kalangan.
3. Meningkatkan kualitas teknik taekwondo melalui
latihan intensif di dojang dengan program-program
yang didesain berdasarkan perkembangan taekwondo
internasional.
4. Menciptakan atlet taekwondo yang dapat berprestasi
yang dapat bersaing secara profesional.

Latar Belakang

U

KM Taekwondo menampung mahasiswa
berprestasi maupun mahasiswa yang berminat
di bidang olahraga dan beladiri Taekwondo dalam
hal pengembangan dan organisasi

1. Sebagai wadah untuk
mahasiswa dalam berorganisasi.
2. Tempat mahasiswa untuk
mengembangkan kemampuan
olahraga di bidang bela diri
taekwondo
3. Meningkatkan prestasi dari
lingkup internal dan eksternal

Kegiatan Utama/Rutin
•
•
•
•
•
•

Kejuaraan Taekwondo UM- Cup
Ujian Kenaikan Tingkat
Training Centre
Latihan Rutin (Selasa dan Kamis)
Latihan Alam
Musyawarah Akhir Tahun

Prestasi 5 Tahun Terakhir
• Meraih 2 medali perak dan 3 medali perunggu di Kejuaraan Piala
Rektor UPN pada tahun 2012
• Meraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu di kejuaraan UM
Cup tahun 2014.

ukmtaekwondoum@gmail.com

taekwondo.ukm.um.ac.id
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Tapak Suci
Visi
Menciptakan generasi muda
yang bertanggung jawab untuk
menegakkan amar ma'ruf nahi
mungkar.

Misi

Tujuan

1. Membina generasi muda agar
berkepribadian dan berakhlak mulia
2. Mengembangkan potensi generasi
muda ke arah yang lebih baik

Latar Belakang

1. Mencetak atlet yag berpotensi
2. Mewadahi bakat minat
mahasiswa dalam cabang
olahraga pencak silat
3. Melestarikan budaya bangsa,
yaitu pencak silat, Mencetak
kader-kader yang kuat fisik dan
mental

Kegiatan Utama/Rutin
•
•
•
•
•
•

M

ewadahi bakat serta minat seluruh mahasiswa
UM yang bergerak di bidang olahraga
khususnya cabang olahraga Pencak Silat

Latihan rutin setiap 2 kali dalam seminggu
Kejuaraan daerah
Kajian rutin setiap 1 bulan sekali
Latihan bersama JATIM
UKT (Ujian Kenaikan Tingkat)
Diklat anggota baru dan diklat alam

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
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Tapak Suci International Open
Tapak Suci Kejuaran Nasional
Kejuaran Daerah se-Malang Raya
PORKAB Malang Raya 2014

tapaksucium@gmail.com

tapaksuci.ukm.um.ac.id

PJSI
Visi
Terwujudnya watak pejudo
berprestasi dan bermental
kuat dalam pondasi nilai-nilai
unversal untuk membangun
dan memperbaiki prestasi
olahraga judo dtingkat daerah
nasional maupun internasional

Misi

Tujuan

1. Mencari nlai-nilai olahraga dalam setiap komunitas
sosial, suku, etni, bangsa, dan agama.
2. Membentuk watak dan prestasi pejudo-pejudo
handal dengan prinsip kesetaraan dan transparansi.
3. Memberikan dampak positif di likungan pendidikan
memalui praktek olahraga judo.
4. Membantu siswa mengembangkan kebugaran
fisik dan kepercayaan diri, serta perlindungan diri
melalui keterampilan di olahraga judo

Sebagai wadah menampung
bakat dan minat mahasiswa
terhadap olahraga judo di UM

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

U

KM Judo UM berdiri pada tahun 1991
oleh Agung (PJK / 1988) dan Anton (Seni
Rupa/1990) dan dibina oleh Drs. Heru Widijoto,
M.S. UKM Judo UM bekerja sama dengan PJSI Kota
Malang dan berlatih bersama-sama di GOR JUDO
BENTOEL Janti Malang

•
•
•
•
•
•

Latihan rutin (Rabu, Jumat 16.00 wib dan Minggu 09.00 WIB)
Latihan Alam
Latihan Dasar Kepemimpinan Manajemen Organisasi (LKMO)
Latihan Bersama
Pertandingan atau Kejuaraan
Uji Tanding

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
•
•

pjsi.ukm@um.ac.id

pjsi.ukm.um.ac.id

Juara III PON Riau
Juara I Kejurnas Unpad
Juara III Kejurnas Unpad
Juara III PORPROV
JUARA II Kejurda
Juara III KEJURDA
Juara II Kejurda Junior
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Merpati Putih
Visi
Mengembangkan
bakat dan minat
mahasiswa dalam
bidang pencak silat
menuju MP yang
berkualitas.

Misi

Tujuan

1. Meningkatkan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan rasa tanggung jawab
kepada PPS Betako Merpati Putih
3. Mencetak pesilat yang tangguh dan
berprestasi
4. Menyalurkan bakat dan minat
mahasiswa dalam bidang pencak silat
5. Melestarikan pencak silat sebagai aset
budaya bangsa Indonesia

Latar Belakang

Kegiatan Utama/Rutin
•
•
•
•

P

erguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong
Merpati Putih Berasal Yogyakarta, beladiri ini
merupakan warisan budaya peninggalan nenek
moyang Indonesia yang pada awalnya merupakan
ilmu keluarga Keraton yang diwariskan secara
turun-temurun yang pada akhirnya atas wasiat
Sang Guru ilmu Merpati Putih diperkenankan
dan disebarluaskan dengan maksud untuk
ditumbuhkembangkan agar berguna bagi nusa
dan bangsa. Kemudian Pencak Silat Merpati Putih
masuk ke UM pada tanggal 2 April 1986 yang
digagas oleh Mas Kukuh. Dengan digagasnya UKM
PPS BETAKO MERPATI PUTIH UM ini dimaksudkan
untuk mewadahi mahasiswa yang mempunyai
potensi dibidang non akademik khususnya seni
beladiri pencak silat.
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1. Mewujudkan aktivitas kemahasiswaan UM yang dinamis,
kreatif, inovatif, responsif, dan progresif
2. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai perangkat
perguruan tinggi untuk menciptakan suasana kondusif, serta
menumbuhkan sikap mahasiswa yang Pancasilais
3. Menata kembali disiplin anggota dan pelatih agar tercapai
kesamaan / keseragaman misi dan visi perguruan demi
kemajuan PPS Betako Merpati Putih di masa depan.
4. Menggalang persatuan, kesatuan, dan persaudaraan sesama
anggota PPS Betako Merpati Putih agar terwujud generasi
Merpati Putih yang berkualitas dan berkepribadian kuat

•

LKMO Anggota UKM PPS BETAKO Merpati Putih
Diklat Anggota UKM PPS BETAKO Merpati Putih
Latihan Alam UKM PPS BETAKO Merpati Putih
Kejuaraan Daerah Antar Cabang PPS Betako Merpati Putih
Se-Jawa Timur
Musyawarah Reformasi Anggota UKM PPS BETAKO Merpati Putih

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•

Kejuaraan Nasional Mahasiswa & Pelajar PPS BETAKO Merpati Putih
IPB OPEN 2014
Kejuaraan Antar Perguruan Tinggi Se-Jatim Garuda Mukti Cup 2014
UNAIR,
Kategori Tanding: Kelas A Putra (Juara 2), Kelas B Putra (Juara 3), Kelas C
Putra (Juara 2), Kelas E Putra (Juara 1), Kelas F Putra (Juara 1),
Kategori Seni Tunggal:Juara 2), Kategori Stamina Tenaga:(Juara 3
Putra),(Juara 3 Putri)

merpatiputih.ukm@um.ac.id

merpatiputih.ukm.um.ac.id

Institut Karate-Do
Indonesia (INKAI)
Visi
Mewujudkan UKM INKAI
UM sebagai wadah
pembentukan mahasiswa
berkarakter dan berjiwa
bushido (kesatria) dalam
rangka mewujudkan
insan yang berkepribadian
luhur, berbudi pekerti dan
jujur, memiliki daya juang
dan keahlian yang tinggi,
menjunjung tinggi nilainilai etika.

Misi

Tujuan

1. Mengembangkan Karate-Do secara ilmiah.
2. Membina dan mendidik anggota UKM INKAI UM sesuai
dengan prinsip Karate-Do dan Sumpah Karate.
3. Mengusahakan serta memaksimalkan sarana dan
prasarana.
4. Memupuk semangat persatuan dan kesatuan serta
mengadakan kerjasama dengan seluruh organisasi
beladiri yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya,
dan organisasi beladiri yang ada di UM pada khususnya.
5. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badanbadan pemerintah swasta, perguruan / aliran karate di
seluruh Indonesia yang berkaitan dengan Karate-Do

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

I

nstitut Karate-Do Indonesia (INKAI) merupakan
perguruan Karate di UM yang beraliran Shotokan.
INKAI UM ini didirikan oleh Bapak H. Muh. Farid Santosa,
12 Oktober 1990. Mulai berdiri, INKAI tidak pernah
kehilangan peminat untuk belajar beladiri karate baik
yang berorientasi pada prestasi kejuaaan maupun
karate tradisional. Kepengurusan UKM INKAI UM
pernah vakum pada tahun 1995 sampai pada tahun
2000, namun aktif lagi mulai tahun 2000 sampai
sekarang. Tahun 2015 ini merupakan angkatan ke
–15 di hitung dari masa kepengurusan aktif tahun
2000. UKM INKAI melakukan pembinaan guna
meningkatkan kualitas anggota berupa pelatihanpelatihan seperti DIKLAT bagi anggota baru, LKMO
untuk meningkatkan kinerja pengurus, serta latihan
– latihan rutin secara berkesinambungan guna
meningkatkan kemampuan karate di seluruh anggota.

inkai.ukm@um.ac.id

inkai.ukm.um.ac.id

1. Turut serta membangun manusia Indonesia
seutuhnya melalui pendidikan Karate-Do yang
tersirat dalam sumpah karate.
2. Memasyarakatkan olahraga karate sebagai
olahraga beladiri kepada mahasiswa dan juga
masyarakat..
3. Menjadi wadah bagi mahasiswa yang
ingin mengembangkan ilmu karate serta
mengembangkan potensi prestasi di bidang
olahraga karate.
4. Menjadi sarana kegiatan mahasiswa untuk
mengasah kemampuan dalam berorganisasi.

•
•
•
•
•

LKMO		
Open recruitment
Latihan reguler
Kejuaraan
Diklat ruang		

•
•
•
•

Latihan keatlitan
Demo		
Latihan alam		
Latihan kepelatihan

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
•
•

Juara 3 Kumite Kejurnas Tuban Tahun 2010
Juara 3 Kumite Malang Open Tahun 2010
Juara 1 Kumite Piala Walikota Surabaya Tahun 2011
Juara 3 Kumite Malang Open Tahun 2011
2 Juara 3 Kumite Malang Open Tahun 2013
2 Juara 3 Kumite Malang Open Tahun 2014
1 Juara 3 Kata Malang Open Tahun 2014
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Pramuka
Visi
Menjadi UKM Gerakan Pramuka
yang unggul dan menjadi rujukan
dalam bidang kepramukaan
sesuai tri satya serta dasa
dharma.

Misi

Tujuan

1. Membentuk anggota UKM Gerakan
Pramuka yg beriman dan bertakwa.
2. Memberikan prestasi untuk Universitas
Negeri Malang.
3. Mendengar aspirasi anggota secara
proposional untuk kebaikan UKM
Gerakan Pramuka.
4. Bekerja dan meningkatkan kualitas
anggota maupun dewan dengan penuh
rasa ikhlas dan tanggung jawab

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•
•
•

G

erakan Pramuka merupakan satu-satunya
organisasi yang diperkenankan dan
ditugaskan menyelenggarakan pendidikan
kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda
Indonesia, dengan menggunakan prinsip dasar
metodik kepramukaan yang pelaksanaannya
dilaksanakan sesuai dengan perkembangan
zaman.

Orientasi Pramuka Pandega ke-36
Kursus Mahir Dasar (KMD)
Lomba Delta Marching Open Festival (DMOF)
Musyawarah Pandega ( Musdega )
Lomba Kepramukaan Tingkat Penegak se-Jawa Timur Terbuka
Kemah Bhakti

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
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1. Sebagai wadah pengembangan
bakat dan minat di bidang
kepramukaan
2. Membentuk manusia yang
berkepribadian dan berwatak
luhur
3. Sebagai wadah untuk
mengabdikan diri pada
masyarakat di bidang
kepramukaan

Peserta Jota-Joti Internasional 2014
Peserta dalam kegiatan Kembangnas, Latgapnas, Kembaranas,
Latsarnas
Penyelengara kegiatan tingkat penggalang dan penegak se-jatim
terbuka
Partisipa dalam kegiatan LPK (2014) dan Muspanitra (2015)

pramuka.ukm@um.ac.id

pramuka.ukm.um.ac.id

Resimen
Mahasiswa 805
(Menwa)
Visi
Menciptakan karakter yang
berbudi luhur dan memiliki
daya saing tinggi yang
tinggi dan dibentuk dengan
doktrin Resimen Mahasiswa
yang berlandaskan Widya
Castrena Dharma Siddha dan
Tri Dharma Perguruan Tinggi

Misi

Tujuan

1. Membangun ikatan kekeluargaan dan
jiwa korsa yang kuat serta rasa saling
memiliki sebagai doktrin dasar Resimen
Mahasiswa
2. Memnbangun Mental fisik dan karakter
personil yang tangguh sebagai wujud
Pemikir Pejuang dan Pejuang Pemikir
3. Menjalin hubungan dan komunikasi
yang baik dengan pihak internal
maupun eksternal yang nantinya dapat
mendukung terselenggaranya kegiatan
satuan

Latar Belakang

B

erdasarkan pasal 27 (3) UUD 1945, usaha bela negara
merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
Pada tahun 1962 Mentri Keamanan Nasional mengeluarkan
keputusan nomor: MI/B/00307/61 tentang Latihan
Kemiliteran di perguruan tinggi sebagai pendahuluan wajib
latih mahasiswa. Pada tahun 1968 barulah dikeluarkan
keputusan untuk Wajib Latih bagi Mahasiswa (WALAWA)
kemudian pada tahun 1974 WALAWA diubah menjadi
Resimen Mahasiswa (MENWA) berdasarkan keputusan
bersama Menhankam, Mendikbud, dan Mendagri Nomor:
Kep/39/XI/1975, Nomer: 0246/U/1975 dan Nomor: 247
Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 tentang Pembinaan
Organisasi Resimen Mahasiswa, dan selanjutnya
mengalami revisi hingga yang terakhir, yakni Surat
Keputusan Bersama Menhan, Mendiknas, dan Mendagri
Nomor: KB/14/M/X/2000, Nomor: 6/U/KB/2000 dan
Nomor: 39 A Tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang
Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.

satmenwa805.ukm@um.ac.id

1. Mempersiapkan mahasiswa dengan sikap disiplin,
pengetahuan, fisik, dan mental agar mampu
melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi
2. Mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai
bagian dari potensi rakyat dalam Sishankamrata
3. Membangun personil menwa yang aktif, kreatif,
dan inovatif serta mempererat jiwa korsa
4. Menjalin kerjasama dan membangun suasana
yang kondusif dengan pihak internal (unsur
pimpinan, staff, dan anggota) maupun pihak
eksternal (struktur/birokrasi UKM, istansi militer/
pemerintah, dan korps Menwa lain).

Kegiatan Utama/Rutin
• Diksar Menwa, Suskalak Menwa, Raid Baret Gabungan, Pendidikan
Provoost, Penyegaran Menembak, Scuba Diving, Kursus Dinas Staf,
Kursus Intelejen, Pendidikan Polisi Resimen
• Latihan Tradisi Satuan, Pendidikan Provoost Satuan, Raid Brivet
Satuan dan GAM, Raid Baret dan KTA, Penyegaran Outbond, Suksesi
Kepemimpinan
• Pengamanan Wisuda, Pengamanan PKPT, Upacara Hardiknas, Upacara
HUT RI, Upacara, Demo dan Open house, Bakti Sosial, Lomba PBB
• Latihan Kepemimpinan dan Menejemen Organisasi, Program PKM,
Cendekia Leadership dan Education

Prestasi 5 Tahun Terakhir
• Napak Tilas Menwa PGRI Madiun 2014 (Juara Favorit)
• Napak Tilas Menwa Univ. Trunojoyo madura 2013 (Juara 3)
• Lomba menembak IARMI JATIM 2014 (Juara Harapan 1)

satmenwa.ukm.um.ac.id
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Jonggring
Salaka
Visi
Membina pribadi yang bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berpendidikan, sehat jasmani dan
rohani, serta dapat memelihara
dan memanfaatkan alam
semesta sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa.

Misi

Tujuan

1. Menanamkan nilai-nilai ketuhanan
dalam kegiatan alam bebas
2. Mengembangkan kegiatan penelitian
dan minat bakat mahasiswa dalam
bidang alam bebas
3. Memelihara dan melestarikan
lingkungan untuk menjaga kelestarian
alam

1. Mewadahi minat khusus bagi
Mahaasiswa UM
2. Menyalurkan bakat khusus di
bidang kepecintaalaman
3. Menampung bakat di bidang
konservasi, Olahraga Arus Deras
(ORAD),Rock climbing (RC),
Gunung Hutan, Caving

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•
•
•

J

onggring Salaka merupakan organisasi
ekstrakurikuler kampus yang bernaung di
bawah UM. Unit kegiatan ini merupakan salah
satu UKM yang bergerak di bidang minat khusus,
khususnya bidang kepecintaalaman.

Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (LKMO)
Diesnatalis
Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar)		
Pengenalan Divisi
Musyawarah Anggota (MUSANG)		
Spesialisasi

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
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Juara 3 Arung Jeram Serayu Open (Banjarnegara Jawa Tengah)
2010
Pemetaan Gua Salukangkalang dan penelusuran Gua vertical single
pitch terdalam di indonesia tempat Maros Sulawesi Selatan 2013
Pengarungan dan pemetaan jeram sungai Citatih Jawa Barat 2014
pemanjatan tebing dan pemetaan jalur pemanjatan di tebing Parang
Jawa Barat 2013

jonggringsalaka.ukm@um.ac.id

jonggringsalaka.ukm.um.ac.id

KSR PMI
Visi
Meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan di bidang
kepalangmerahan serta
solidaritas antar keluarga
besar KSR PMI Unit UM.

Misi
1. Mengoptimalkan kualitas
anggota melalui pelatihan yang
intensif
2. Menjalin silaturrahim keluarga
besar KSR PMI Unit UM

Latar Belakang

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mahasiswa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
3. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
4. Menguatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
5. Membentuk kepribadian yang luhur dan bertanggungjawab
dalam masyarakat.
6. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang profesional
dan mandiri.
7. Menyiapkan mahasiswa sebagai kader PMI.
8. Menciptakan mahasiswa yang berperan aktif dalam kegiatan
kepalangmerahan di dalam dan di luar UM.

Kegiatan Utama/Rutin

K

SR PMI Unit UM mulai dirintis sejak tahun
1979 melalui pertemuan-pertemuan para
senior Resimen Mahasiswa dan Pramuka IKIP
Malang. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia
(KSR PMI) Unit UM adalah suatu kesatuan organik
dalam perhimpunan Palang Merah Indonesia yang
merupakan wahana untuk menghimpun anggota
PMI di lingkungan UM. KSR PMI Unit UM merupakan
unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang
kepalangmerahan selaras dengan Tridarma
Perguruan Tinggi. KSR PMI Unit UM dibentuk
atas dasar kesadaran dan kesukarelaan pribadi
Mahasiswa untuk menjadi anggota Korps Sukarela
Palang Merah Indonesia Unit UM sesuai dengan asas
Kepalangmerahan.

ksr.ukm@um.ac.id

Tujuan

ksr.ukm.um.ac.id

• Donor Darah,
• Pembinaan Anggota
• LKMO, Ujian PMI

• Kegitan Jasmani dan Rohani
• Pembinaan PMR
• Mengikuti PHBN/PHBA

Prestasi 5 Tahun Terakhir
• Pengiriman Relawan ke Bencana Kelud
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Himafo
Visi
UKM HIMAFO UM sebagai
organisasi yang mewadahi
potensi serta kreatifitas
mahasiswa UM khususnya
dan masyarakat pada
umumnya yang berminat dan
atau berbakat dalam bidang
media rekam (khususnya
fotografi serta sinematografi)
dan menjadi rujukan dalam
pengembangan bidang media
rekam (khususnya fotografi
serta sinematografi) dan
organisasi

Misi

Tujuan

1. Mengembangkan dan meningkatkan potensi
serta kreatifitas mahasiswa UMkhususnya
dan masyarakat pada umumnya yang
berminat dan atau berbakat dalam bidang
media rekam (khususnya fotografi serta
sinematografi).
2. Organisasi mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan anggota dalam
berorganisasi.
3. Meningkatkan mutu, relevansi, dan
daya saing melalui pendidikan dan
pengembangan bidang media rekam
(khususnya fotografi serta sinematografi).
4. Membangun organisasi yang sehat dalam
rangka penguatan tata kelola, transparansi,
dan otonom.

Latar Belakang
Mahasiswa merupakan bagian generasi muda berjiwa
dinamis, kreatif, respect, dan progresif, perlu sarana
pengembangan konduktif bagi perluasan wawasan dan
peningkatan kecendekiawanan sebagai aktualisasi diri
atas kemampuan demi terwujudnya cita-cita bangsa dan
negara. Sadar hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa
dan sadar pengembangan kehidupan kemahasiswaan
di UM adalah bagian integrasi dari sistem pendidikan
nasional maka perlu wadah yang berfungsi menampung
dan menyalurkan aspirasi.Untuk mengembangkan dan
meningkatkan potensi mahasiswa dalam bidang fotografi
dan sinematografi maka UM telah membentuk UKM
Himpunan Mahasiswa Penggemar Fotografi (HIMAFO).
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1. Mengembangkan dan meningkatkan potensi
serta kreatifitas mahasiswa UMkhususnya dan
masyarakat pada umumnya yang berminat
dan atau berbakat dalam bidang media rekam
(khususnya fotografi serta sinematografi).
2. Organisasi mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan anggota dalam
berorganisasi.
3. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing
melalui pendidikan dan pengembangan bidang
media rekam (khususnya fotografi serta
sinematografi).
4. Membangun organisasi yang sehat dalam
rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan
otonom.

Kegiatan Utama/Rutin
•
•
•
•
•
•
•

Rapat Kerja
Pameran Hunting Besar
Orientasi dan Workshop Fotografi XXXII
DIORAMA (LKMO)
RANA
Workshop Nasional
Pendelegasian (Jambore Fotografi Nasional)

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•

Masuk 10 besar Lomba Fotografi Ekspedisi SAMALA Malang Pos 2014

himafo.ukm@um.ac.id

himafo.ukm.um.ac.id

Gerakan
Mahasiswa Anti
Napza (GERMAN)
Visi
Mencegah dan
menanggulangi
penyalahgunaan NAPZA di
kalangan mahasiswa UM pada
khususnya dan masyarakat
pada umumnya.

Misi

Tujuan

1. Mewujudkan organisasi mahasiswa anti NAPZA yang
berintelektual dan professional
2. Mewujudkan suasana demokratis dan konstruktif
dalam kehidupan berorganisasi di UKM GERMAN UM
3. Memberikan informasi yang berkenaan dengan
penyalahgunaan NAPZA untuk mahasiswa UM pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya
4. Terus berupaya melakukan tindakan preventif terhadap
penyalahgunaan NAPZA di lingkungan UM
5. Terus berupaya melakukan kerjasama dengan
instansi atau lembaga terkait dalam menanggulangi
penyalahgunaan NAPZA di kalangan mahasiswa UM
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

U

1. Mengaktualisasikan mahasiswa
secara merata dan menyeluruh
dalam mencegah dan berupaya
menanggulangi penyalahgunaan
NAPZA di kalangan mahasiswa UM
pada khususnya, dan masyarakat
pada umumnya
2. Melaksanakan program kerja dan
kegiatan kemahasiswaan dalam
format yang konstruktif dan positif

KM GERMAN merupakan salah satu UKM yang
berada di UM yang bergerak dalam bidang
sosial, khususnya bergerak pada bidang pencegahan
penyalahgunaan NAPZA. UKM GERMAN berdiri
tanggal 15 November 1999 berdasarkan SK Rektor
Universitas Negeri Malang No. 489/PT.28.H/O/1999
sebagai tindak lanjut dari deklarasi Cibubur (Semiloka
Anti NAPZA) pada tanggal 5-7 September 1999.

•
•
•
•
•
•
•

Diklat dan LDK Anggota Baru
HARTEM (Hari Anti Tembakau)
GGS (German Goes to School)
HANI (Hari Anti Narkoba Internasional)
HAS (Hari AIDS Sedunia)
GTA (German Take Action)
Kunjungan LINK, Pelatihan-pelatihan

Prestasi 5 Tahun Terakhir
• Tuan rumah Focus Group Discussion, yang diselenggarakan oleh
BNN RI tahun 2013.
• Pemilihan Duta Anti Narkoba tgl 18-25 Juni 2013
• Peserta tunggal dari kalangan mahasiswa untuk dialog
pengawasan Perda miras tanggal 08 Desember 2013
• Pembentukan kader anti narkoba tgl 11-13 Oktober 2013
• Pemilihan duta anti narkoba tahun 2014

german.ukm@um.ac.id

german.ukm.um.ac.id
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Koperasi Mahasiswa
(KOPMA)
Visi
Mewujudkan Kopma UM sebagai
wadah pemenuhan kebutuhan
ekonomis, sosial, dan budaya
dalam rangka mewujudkan
insan koperasi yang dinamis dan
professional untuk kesejahteraan
bangsa.

Misi

Tujuan

1. . Menjadikan Kopma UM sebagai wahana
pengambangan profesionalitas anggota
2. Menjadikan Kopma UM sebagai
pusat pemenuhan kebutuhan civitas
akademika dan anggota khususnya
3. Membina, mengembangkan dan
berpartisipasi aktif dalam gerakan
koperasi
4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan
yang tumbuuh dan handal

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•
•
•

K

OPMA UM merupakan organisasi dan badan
hukum koperasi sekaligus UKM kesejahteraan
di lingkungan kampus UM yang beranggotakan
mahasiswa yang telah terdaftar sebagai anggota
KOPMA UM dengan fokus kegiatan dalam
pendidikan dan pelatihan di bidang perkoperasian
maupun kewirausahaan yang ikut serta dalam
pembangunan perekonomian rakyat.

Visiting Cooperation
Seminar perkoperasian
Pendidikan dan pelatihan dasar (DIKLATSAR) KOPMA UM
Lomba Essay
Latihan Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi Koperasi
Olimpiade Koperasi Siswa SMA/SMK/MA se-Malang Raya

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•
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Membina dan mengembangkan
gerakan koperasi melalui
pendidikan dan pelatihan
perkoperasian, mencetak kader
mandiri dan menumbuhkan
jiwa entrepreneurship serta
meningkatkan kesejahteraan
anggota melalui aktifitas usaha dan
pembinaan anggota.

Peringkat 3 Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional 2014
Penerima Sarana dan Prasarana dari Kemenpora RI
Penerima modal wirausaha
Juara II Lomba Pentas Seni Jambore Nasional Koperasi UIN Maliki
Malang Tahun 2013
Juara IV Berpacu dalam Koperasi Tingkat Mahasiswa 2014

kopma.ukm@um.ac.id

kopma.ukm.um.ac.id

Keluarga
Mahasiswa Hindu
Dharma (KMHD)
Visi
Menghasilkan Mahasiswa
Hindu yang intelek dalam
konteks Brahmacari (Masa
menuntut ilmu)

Misi
1. Untuk meningkatkan Sradha
dan Bhakti dikalangan
mahasiswa Hindu Universitas
Negeri Malang.
2. Menyalurkan kegiatan sesuai
minat dan bakat untuk
menunjang kegiatan pendidikan
dan pengabdian kepada
masyarakat.

UKM KMHD mengadakan
kegiatan keagamaan baik didalam
kampus maupun diluar kampus
UM. Kegiatan tersebut selain
memberika wadah berkerohanian
bagi mahasiswa UM juga
bersosialisasi dengan warga Hindu
di luar kampus

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•
•

U

KM Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma
(KMHD) UM merupakan salah satu unit
kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam
bidang kerohanian, khususnya kerohanian
Hindu. UKM KMHD berupaya memberikan wadah
meningkatkan kerohanian mahasiswa Hindu UM
saat di kampus.

Bhakti Sosial
Nyepi Competition
LKMO
Tirta Yatra
Persembahyangan Purnama Tilem

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•

kmhd.ukm@um.ac.id

Tujuan

kmhd.ukm.um.ac.id

Juara III Futsal TPKH (UKM Hindu Surabaya) Games 2014
Juara I,III Unikahida (UKM Hindu UB) Futsal CUP
juara I lomba Pejor
Juara II lomba Gebogan Pura Bhuana Kherta Singosari
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Ikatan Mahasiswa
Kristen (IMAKRIS)
Visi
Menjadi profesional yang
merepresentasikan Kristus
dimanapun Tuhan tempatkan.

Misi

Tujuan

1. Mengintegrasikan antara iman dan
ilmu dalam kehidupan sehari-hari
2. Menerapkan prinsip Kristen sesuai
dengan bidang masing-masing

1. Membentuk mahasiswa Kristen yang
memahami dan menerapkan Christian
Worldview.
2. Membentuk mahasiswa Kristen yang memiliki
disiplin, tanggung jawab dan setia.
3. Membentuk mahasiswa Kristen yang memiliki
intelektual dan daya kreativitas yang tinggi,
serta mendalami bidangnya.
4. Membentuk mahasiswa Kristen yang memiliki
kepekaan dan responsif terhadap zaman.

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•
•
•

I

makris merupakan UKM yang bergerak dalam
bidang kerohanian Kristen di UM. Di dalam
Imakris terdapat kegiatan persekutuan, doa, PA
(Pendalaman Alkitab), pengembangan talenta,
serta kegiatan-kegiatan seperti paskah, natal dan
camp mahasiswa baru Kristen.

Paskah
Camp Mahasiswa Baru
Ladasta
Pena mahasiswa baru
Camp regenerasi
Natal

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
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futsal PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) se-Malang 2012

imakris.ukm@um.ac.id

imakris.ukm.um.ac.id

Ikatan Keluarga
Katolik (IKK)
Visi
Menghasilkan cendikiawan
Katolik yang handal dengan
landasan semboyan “Pro
Patria Et Elesia (Untuk
Negara dan Gereja)”.

Misi
Mengembangkan dan
meningkatkan kehidupan rohani,
kreativitas, dan bakat yang dimiliki
oleh mahasiswa katolik Universitas
Negeri Malang.

1. menghimpun seluruh warga Katolik
menjadi satu keluarga Kristiani
2. mendewasakan hidup iman
3. ikut serta dalam karya keselamatan baik
jasmani maupun rohani
4. meningkatkan ilmu dan semangat
pendidikan
5. mendukung kehidupan kampus

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•

U

KM IKK Santo Gabriel didirikan pada tgl 18
September 1966. Awalnya bernama UKM IKK
saja, kemudian pada tahun 2010 ditambhkan nama
seorang pelindung yaitu Santo Gabriel. UKM IKK
Santo Gabriel merupakan tempat berkumpulnya
mahasiswa katolik universitas negeri malang.
Namun tidak jarang, juga masih ada dosen katolik
dan alumni yang terlibat dalam beberapa kegitan.
Selain sebagai tempat berkumpul, juga sebagai
tempat untuk mengembangkan diri dalam segi
rohani dan mengembangkan talenta yang dimiliki
untuk melayani Tuhan.

ikk.ukm@um.ac.id

Tujuan

ikk.ukm.um.ac.id

Ibadat Bersama
Penyambutan Mahasiswa Baru
Camping Rohani Mahasiswa Baru
Pelayanan Di Gereja

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•
•

Silver Medal lomba Paduan Suara Lagu Rohani Tahun 2011
Juara 1 Futsal Antar Kmk Se Malang Raya Tahun 2011 Dan 2013
uara 2 Futsal Antar Kmk Se Malang Raya Tahun 2012
Juara 1 Lomba Akustik Dan Cipta Lagu Rohani Tahun 2014
Juara 1 Lomba Paduan Suara Lagu Rohani Kmk Se Malang Raya
Tahun 2011
• Juara 2 Lomba Debat Ajaran Sosial Gereja Kmk Se Malang Raya
Tahun 2011
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Badan Dakwah Masjid
(BDM) Al Hikmah
Visi
Mencetak pemimpin masa
depan yang heroik sebagai ujung
tombak perubahan dan menjadi
lembaga dakwah kampus
amanah yang berlandaskan islam

Misi

Tujuan

1. Melaksanakan pembinaan intensif
dan umum tentang keislaman
pada lingkup kampus.
2. Mensyiarkan dan mengopinikan
Islam ke setiap penjuru kampus.
3. Menghidupkan fungsi masjid
sebagai pusat belajar Islam dan
tempat ibadah yang nyaman.
4. Membangun dan menjalin relasi
serta menjaga sinergitas dakwah
dengan Lembaga Dakwah Kampus
(LDK) dan no LDK

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang
•
•
•
•
•
•

B

erdirinya UKM BDM Al Hikmah tahun 1982 memiliki
beberapa poin penting yang melatar belakangi
pendiriannya. Adapun latar belakang berdirinya UKM BDM
Al Hikmah dapat kami rangkum ke dalam beberapa poin di
bawah ini :
Perintah dari Allah swt Tuhan yang maha Esa yang
memerintahkan umat Islam untuk berdakwah. Semangat
belajar Islam yang dimiliki oleh mahasiswa UM, sehingga
mereka membutuhkan suatu organisasi yang bisa
mewadahi dan memfasilitasi mereka untuk belajar Islam
dan membentuk kepribadian Islam. Semakin maraknya
di kalangan mahasiswa gaya hidup yang hedonis,
apatis, dan pragmatis yang dekat dengan kemaksiatan,
mengharuskan adanya lembaga dakwah kampus yang
berupa UKM untuk membentengi mahasiswa dari gaya
hidup seperti di atas.
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1. Mendapatkan ridho dari Allah swt.
2. Melaksanakan pembinaan intensif dan umum
tentang keislaman pada lingkup UM
3. Mensyiarkan Islam di penjuru kampus UM
melalui kegiatan-kegiatan keislaman.
4. Menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat
belajar islam dan tempat ibadah yang nyaman.
5. Menjadikan masjid sebagai rumah bina karakter
islam bagi mahasiswa UM.
6. Turut serta membantu setiap kegiatan
keagamaan yang diselenggarakan oleh UM

KALAM HIKMAH (Kajian Islam BDM Al Hikmah)
Pelatihan Adzan
Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT)
Tafaquh Fi Dinil Islam (TDI)
Buletin Dakwah “Risalah Hikmah”		
Pelatihan Desain Grafis

Prestasi 5 Tahun Terakhir
•
•
•
•

Menyelenggarakan even tingkat Nasional (Fresh 7 Tingkat Nasional)
Delegasi UM pada Pelatihan Dakwah se-JATIM oleh DIKTI Dan UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Event tingkat Nasional (Fresh 6 Tingkat JATIM)
Sejak tahun 2012 BDM Al Hikmah menjadi coordinator Wilayah
JATIM Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK)

bdm.ukm@um.ac.id

bdm.ukm.um.ac.id

Al-qur'an Study
Club (ASC )

d

m

Visi
Mencetak generasi Qur’ani
berjiwa Rabbani

n.
ter

Misi
1. Mewujudkan lembaga profesional dalam
pengajaran Alquran berbasis mahasiswa.
2. Menjadi lembaga yang mewadahi dan
memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa
dalam hal ke Alquran-an.
3. Menjadi perekat ummat yang berdiri di atas
dan untuk semua golongan.
4. Menjalin kerjasama dengan organisasi lain
dalam rangka memperluas jaringan dan
memaksimalkan program kerja

Mengembangkan bakat dan
minat mahasiswa pada bidang keAlquran-an, kami juga UKM yang
mewadahi mahasiswa yang ingin
mengembangkan bakat dalam bidang
ke-Alquran-an. Tidak hanya sebagai
tempat mengembangkan bakat yang
sudah ada, tapi menumbuhkan dan
mengembangkan bakat yang ingin
dimiliki oleh mahasiswa

Kegiatan Utama/Rutin

Latar Belakang

A

SC adalah salah satu UKM yang bergerak di
bidang ke-Alquran-an, dan ASC mewadahi
minat dan bakat mahasiswa dalam ke-Alquran-an
yang dibagi menjadi 8 bidang pembinaan keAlquran-an. Diantaranya adalah Tilawatil Quran,
Tartilul Quran, Tahsinul Quran (perbaikan bacaan
Alquran), Hifdzul Quran (Hafalan Alquran), Fahmul
Quran, Khottul Quran (Kaligrafi), Karya Tulis Ilmiah
Alquran (KTIA) dan Bimbingan Baca Alquran
(BBQ). ASC memilki sarana dan prasarana lengkap
untuk semua bidang yang telah disebutkan,
di antaranya adalah soal-soal Fahmul Quran
dari berbagai perlombaan nasional yang sudah
diselenggarakan, peralatan lengkap untuk bidang
Kaligrafi, buku-buku sebagai rujukan untuk bidang
KTIA, Quran yang khusus untuk para penghafal
Alquran, dan Quran yang bisa digunakan untuk
bimbingan bidang Tilawah, Tahsin, dan Tartil.

asc.ukm@um.ac.id

Tujuan

asc.ukm.um.ac.id

•
•
•
•
•
•

Pembinaan semua bidang yang ada di UKM ASC seminggu sekali
Ta’aruf Qurani (TAQUR)
Latihan kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (LKMO)
MTQ UM
Forum Komunikasi khusus untuk anggota ASC (FORKOM UKM ASC)
Upgrading UKM ASC (UGD)

Prestasi 5 Tahun Terakhir
• Juara 2 Kaligrafi Dekorasi Syahrul Lughah Al’aroby 2014
• Juara 1 Kaligrafi Dekorasi 2014
• Juara 1 KTIA LKTA Tingkat Nasional Geological Islamic Day (GID)
2014 Univ. Padjajaran
• Juara 1 KTIA LKTA JMMI ITS
• Juara 3 KTIA LKTII STEROID Unair 2013
• Juara 2 KTIA MKTIA Olimpiade Quran V 2014,
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Tak pernah letih, anggota UKM Nur
Harias sedang gigih berlatih.

ggot a
i men ja di ka n an
ti
Ke be rs am aa n in
ar
an
ak
tih mer as
U KM Mer pa ti Pu
ke ke lu ar ga an .

P er is ai yan g
m
per lind u n g an elam b an g ka n
,
ke g ig ih an sa d ap at te rw u ju d d alam
at ber la ti h .

Anggota UKM Inkai menjalankan latihan rutinnya
tanpa mengenal jenuh.

34 - Katalog Ormawa 2015

UKM yang menjadi sarana memupuk religiusitas dan
persaudaraan antar sesama umat.

U K M ke r o
ha
ke g ia ta n p n ia n Im a k r is s a n g
gu
o
m a h a s isw s it if u ntu k me nd e k p me m be r ik a n
a tk a n d ir i
a p a d a Tu
h a n -nya
h dari
SS C b u a
M
S
P
M
K
ko n s e r U
n s e b u a h be r la t ih .
a
s
e
s
k
u
Ke s
an
n ke g ig ih
tekad da
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Beraktivitaslah yang positif, bersama ASC yang
menjadikan diri lebih dekat dengan Allah.

ng
m ulai ST K- AK se da
En am an ggot a ge
i.
ar
awaia nnya men
men un ju kk an ke pi

Ku a li ta s s e
n
m a h a s iswa i ta k d ilih a t d a ri ge n
de
m
b a k a t m in a a h a s isw i m a nta p m r, p a ra
tnya me la
lu i U K M S a e nya lu rk a n
n g g a r M in a
t.

Salah satu kegiatan diklat alam untuk memupuk
tali persaudaraan.
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