
Prosesi Wisuda yang berujung masuk website kampus dan Koran................

Gladi resik sebelum prosesi wisuda memang layak dilakukan agar pelaksanaan wisuda

tidak menjadi sembraut alias gak beraturan. Sore itu hari jum’at jam 3 sore tanggal 13 September

2013 di aula kampus yang menjadi saksi bahagia para wisudawan dan wisudawati besok dan lusa

karena pada tahun ini wisuda di kampus ku di gelar 2 hari karena kuotanya membludak abis jadi

harus di pisah menjadi 2 hari yakni sabtu tanggal 14  September 2013 dan Minggu 15 September

2013. Ani dan temen-teman FKIP Bio berkumpul di aula kampus. Sore itu merupakan moment

temu kangen setelah terpisah liburan panjang sampai usai hari Raya. Aku berangkat bersama

Nila karena aku menginap di rumah Nila selama seminggu lebih. Gladi resikpun di mulai meski

membosankan namun para calon wisudawan sangat antusias karena besok akan di wisuda. Tepat

jam 5 sore acara gladi bersih berakhir dan para calon wisudawan antri di fakultas masing-masing

untuk mengambil baju toga. Aku dan rizki di larang mengambil toga terlebih dahulu oleh Bi

Wenny selaku kepala Biro Akademik. Alasan di larang seperti itu karena kami berdua akan

diwawancarai oleh wartawan Radar. Aku meminta Nila untuk tidak pulang terlebih dahulu

karena aku akan menginap di rumahnya lagi.

Hal yang paling membosankan adalah menunggu. Kami berdua menunggu sang

wartawan yang tak knjung datang. Sampai-sampai bu Wenny memberikan no hp aku untuk

dihubungi oleh Sang Wartawan. Wartawan radar itu bukan tidak mau datang ke kampus. Namun

dia terlambat karena terjadi kesalah fahaman antara deal jadwal dengan pihak kampus. Untung

wartawannya baik dia mengabari aku untuk sabar menunggu hingga ba’da maghrib. Si Rizki

wisudawan terbaik tingkat diploma gak sabar malah dia bilang akan pulang terlebih dahulu

apabila wartawan radar tidak datang. Dalam hatiku berkata,” semoga saja wartawannya segera

datang masak gak mau diwawancarai kita berdua. Ih rugi banget......”

Tak lama kemudian ketika aku jenuh dan aku melangkah datang dari FKIP melihat

keadaan...biyuh..........ramai sekali antriannya. Aku putuskan untuk balik ke ruang biro akademik.

Dikoridor FKIP aku di telpon oleh nomor maz wartawan yang sebelumnya telah sms an

denganku. Dia menayakan keberadaanku. Dan aku bilang aku berada di gedung pusat. Dan tak

lama kemudian aku melihat sesorang memegang telepon dan mengarah kepadaku...eh...ternyata



dialah wartawan yang dinanti-nanti. Akupun mempersilahkan dia menemui Bu Weny di

ruangannya. Sesampai di sana aku dan Rizki langsung di wawancarai.

Wartawan :” siapa dulu nih yang mau diwawancarai?”tanyanya dengan ramah

kepada aku dan Rizki yang duduk di kursi ruangn tamu di biro akademik.

Rizki :” kamu dulu dah yah?” dia menawarkan kepadaku

Ani :” Ok boleh, gak apa-apa nih....aku duluan?”

Rizki :” santai aja kok”

Wartawan :” baik mbak Ani...sebelumnya isi biodata Anda, tulis nama, alamat,

hobby, tempat dan tanggal lahir, dan judul skripsi.”sambil menyodorkan kertas dan pena.

Hal serupa juga dilakukan ke Rizki, dia juga diminta hal yang sama. Sambil menulis

biodata masing-masing sang wartawan menyiapkan kamera dan Hp sebagai alat tulisnya. Dalam

batiku berkata.”eh masak iya sih wartawan sekarang nututi perkataan narasumber dengan diketik

HP”.Usai menulis biodata wawancara berlanjut.

Wartawan :” mbak-mbak saya ambil gambarnya dulu, santai aja yah.....”sambil mulai

mengambil gambar kami berdua. Setelah dirasa cukup dia bertanya lagi.” IPK mbak Ani

berapa?”

Ani :” IPK saya 4,00”

Wartawan :” IPK sempurna yah....bagaimana triknya agar dapat IPK seperti itu?”

Ani :” untuk memperoleh IPK 4,00 bukan hal yang mudah, apalagi untuk S1

yah...dengan beban akademik yang tidak sedikit. Apalagi untuk prodi pendidikan Biologi yang

identik banyak dengan teori yang harus dihafal dan dipahami”.

Wartawan :” lalu hal apa yang Anda lakukan?”



Ani :” kuliah biologi yang banyak teori dan diselingi dengan pembuktian di

laboratorium  tidak cukup dengan hanya mengandalkan penjelasan dosen. Banyak hal yang saya

lakukan selain rajin masuk kelas dan aktif di organisasi. Saya selalu buat resume dari berbagai

sumber baik buku maupun dari internet di setiap matakuliah yang saya tempuh”

Wartawan :” IPK 4,00 ini murni diperoleh secara mulus atau ada yang mengulang?”

Ani :” saya mengulang dua matakuliah yang dapat B yaitu matakuliah biologi

umum yang saya ulang di semester 7 dan metode penelitian yang saya ulang disemester 8.

Alhamdulillah dua matakuliah tersebut dapat A.”

Wartawan :” apa cita-cita Anda?”

Ani :” awalnya saya bercita-cita ingin menjadi dokter, namun karena kondisi

ekonomi orang tua yang tidak mendukung dan diarahkan untuk menjadi guru,,,,ya...akhirnya

saya memilih program studi pendidikan Biologi, obsesi saya ingin sekali menjadi dosen apalagi

bisa mengabdi di kampus tercinta.”

Wartawan :” selain sibuk di kampus kegitan Anda?”

Ani :” selain sibuk kuliah, aktif organisasi dan bantu-bantu dosen, saya juga

memberikan les privat untuk anak SD-SMA yang didatangi ke rumah-rumah. Namun jadwalnya

mengikuti waktu luang saya di sore hari.”

Wartawan :” ok terimakasih .....nanti apabila ada data yang kurang saya sms yah...”

Ani :”baik mas....kapan korannya akan terbit?”

Wartawan :”besok pagi mbak.....makanya nanti malem saya lembur?”

Ani :” ok mas...semangat yah...?”

Usai mewawancarai aku, mas wartawan itu mewawancarai Rizki. Wawancarapun

berakhir tepat jam 6.30 petang. Aku berpamitan dan segera ke FKIP untuk mengambil toga dan



bergegas ke kos untuk menaroh toga tersebut kemudian langsung berangkat bersama Nila

menuju rumah Nila.

Keesokan harinya setelah aku sarapan dengan Nila aku mendapat sms dari umi witri:

Kemudian aku langsung bergegas memburu koran radar jember edisi hari itu bersama

dengan Nila sahabatku. Motorpun melaju dengan cepet tiap toko indomaret ditanya eh....gak jual.

Sampai muter-muter mau nyampak di terminal...eh gak nemu juga hingga akhirnya aku melihat

ada lapak tepi jalan yang menjual majalah.kata si Nila:”itu Ai disana sapa tau jual radar Jember.”

Akupun menjawab:” eh....gak ada kayaknya...”Nila:” ayo liat dulu....” kemudian setelah

menanyakan ke sang penjual ternyata ada cuma tinggal 1 langsung saja aku bayar. Aku dan Nila

langsung mencari berita tentang aku yang masuk koran. “Eh....ketemu ini dia”, Sahut si Nila.

“Mana Nil.....?”,sambung aku. Langung saja kami berdua membaca. Selesai membaca kamipun

kembali ke rumah Nila. Di rumah Nila sang Mama dari Nila juga heboh melihat beritaku dan

dengan bangga diceritakan kepada tetangganya.”waduh...jadi GR neh...”, dalam batinku berkata.

Aku sangat berterimakasih kepada Nila dan keluarganya karena telah menganggap aku

bagian keluarganya. Aku tidak akan melupakan sampai kapanpun...thanks my true friend...Nila.

Di bawah ini cuplikan beritanya sekedar keterangan Ani= Aini Maskuro di berita

websitenya.itung-itung promosi neh....hehehehe........

Ani selamat yah.....lihat Radar Jember hari ini, fotomu terpampang
besar disitu sebagai mahasiswa teladan lulus IP 4,00DARI prodi biologi.
mantap semangatttttttttttttt yah. Nanti saya coba bicarakan dengan
pak hanafiapa kamu bisa bantu-bantu di kampus seperti sulton. Karena
untuk diangkat jadi dosen tetap butuh proses panjang.

14-09-2013



Rektor Beri Penghargaan Wisudawan Teladan dan Berprestasi

http://www.unmuhjember.ac.id/index.php/berita-kampus/283-rektor-beri-
penghargaan-wisudawan-teladan-dan-berprestasi
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UNMUH JEMBER.NEWS- Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr.
Aminullah Elhady, menyerahkan penghargaan dan tali asih kepada mahasiswa
berprestasi tingkat universitas dan fakultas. Penyerahan penghargaan itu
dilakukan, bersamaan dengan upacara wisuda program diploma, sarjana, dan
pascasarjana, yang berlangsung Sabtu dan Ahad (14-15) September 2013.

Selama tahun akademik 2012/2013 ini, Unmuh Jember telah
melantik 1.808 wisudawan, dalam dua periode.  Untuk wisuda periode
pertama dilaksanakan pada semester ganjil, tepatnya 16 Maret 2013, yang
diikuti 528 mahasiswa. Sedang untuk periode kedua, pada semester genap
2013 kali ini, diikuti tidak kurang 1.280 mahasiswa yang dibagi dalam dua
gelombang, yakni Sabtu (14/9) dengan 651 mahasiswa dan Ahad (15/9)
diikuti 629 mahasiswa.

Dalam pengukuhan dan pelantikan wisudawan baru itu, Rektor
Unmuh Jember, Dr. Aminullah Elhady, menyerahkan penghargaan dan tali
asih kepada mahasiswa berprestasi. Untuk mahasiswa teladan, tahun ini diraih
oleh mahasiswa Prodi Biologi, FKIP Unmuh Jember, yakni Aini Maskuro
(NIM:0910211107) yang berhasil mengantongi IPK: 4,00. Sedangkan untuk
program diploma, penghargaan diraih Cristian Risqi Anggraini dari
Akademi Pariwisata (D.3), dengan IPK: 3,77.

Menurut Kepala BAAK Unmuh Jember, Dra. Wenny, keduanya,
berhak mengantongi piagam penghargaan dari Rektor, cindera mata, serta
sejumlah uang tunai. “Dari Universitas uang tunai sebesar Rp 1 juta, dan
dalam bentuk tabungan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 1,5 juta.
Keduanya juga masih mendapat voucher menginap semalam di Hotel Aston
Jember,” ujarnya.

Selain itu, Rektor dalam upacara wisuda yang berlangsung khidmat
di Gedung A. Zainuri, juga menyerahkan penghargaan untuk mahasiswa
berprestasi di masing-masing fakultas/program studi. Untuk mahasiswa yang
berprestasi di tingkat fakultas/prodi memperoleh penghargaan berupa uang
tunai dari Universitas, masing-masing sebesar Rp 1 juta, ditambah piagam
penghargaan dari Rektor, dan cindera mata.



Mereka yang berprestasi antara lain, untuk Fakultas Hukum: Ekky
Wijaya (0910111002) dengan IPK: 3,86  dan lulus tercepat 3 tahun, 11
bulan dan 29 hari. Fakultas Pertanian, IP tertinggi yakni 3,54 diraih Rudi
Hartoyo, NIM: 0810311009, sedang gelar mahasiswa lulus tercepatnya
diraih Achmad Dafid, lulus 3 tahun, 11 bulan dan 29 hari. Untuk Fakultas
Ekonomi, prestasi IP tertinggi dan sekaligus gelar lulus tercepat diraih
Eviana Yuliastuti, NIM: 0910421078 (3,88) dan lulus  3 tahun, 8 bulan dan
3 hari.

Untuk Fisipol, mahasiswa dengan IP tertinggi diraih Muhammad
Kamil, NIM: 0910511018, dengan IP: 3,98. Sedangkan predikat lulus
tercepat diperoleh Hadi Septanto, NIM: 1010521019 dengan masa studi 3
tahun, 7 bulan dan 22 hari. Fakultas Teknik, IP tertinggi diperoleh Nurul
Dulami NIM: 0910611010, dengan IPK: 3,69 dan predikat tercepat diraih
Deni Yudas Priawan, NIM: 0910641004, dengan masa studi 3 tahun 9
bulan dan 21 hari.

Sedangkan Fakultas Psikologi, IP tertinggi sebesar 3,59 diraih
Kiptiah Ningsih, NIM: 0910811039 dan lulus tercepat oleh Lusy
Damayanty NIM; 0910811026, dengan lama studi 3 tahun, 11 bulan dan 28
hari. Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES), predikat mahasiswa
berprestasi diberikan kepada Mujayanah, NIM: 0911011100  yang berhasil
meraih IP tertinggi sebesar 3,63.

Dan penghargaan untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) predikat mahasiswa berprestasi diraih Aini Maskuro
NIM, 0910211107 dari Prodi Biologi yang meraih nilai sempurna, yakni
IPK: 4.00. Sedangkan, mahasiswa tercepat diraih Febrina Agustin, NIM:
0910251086, dengan lama studi 3 tahun, 10 bulan dan 20 hari. (Suyono)
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