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Program Profesor UM
Mengajar Sambangi

SMA Lab UM
MALANG - Selama dua minggu,
para profesor dari Universitas
Negeri Malang (UM) menga-
jar langsung di SMA Lab L]M.
Pembanhr Rektor I UM Prof. Dr.
Hariyono, M.Pd, turut hadir mem-
berikan arahan kepada siswa saat
jam pernbinaan, Senin, (7/1 1 ).

Program Profesor UM men-
gajar di sekolah binaan ini mer-
upakan program pengabdian
masyarakat yang sudah berlang-
sung selama dua minggu di SMA
Laboratorium UM. Tujuan dari
program in i  yakni  mengem-
bangkan sekolah dan memacu
semangat para siswa untuk terus
berprestasi.

Dalam paparannya di hadapan
siswa, Hariyono mengatakan,
setiap peserta didik harus memi-
liki impian yang besar, berawal
dari impian inilah seseorang bisa
menjadi besar.

"Bagi yang belum memiliki
impian harus mulai memiliki
impian, karena akan memberikan
semangat luar biasa untuk menjadi
orang yangjauh iebih sukses dari
orang-orang yang hidup tanpa
impian," imbuh Hariyono.

Melalui program ini menun-

jukkan bahwa UM memberikan
perhatian yang sangat besar
terhadap sekolah binaannya.
UM juga memberikan kesem-
patan selebar-lebarnya bagi
siswa SMA Laboratorium UM
yang berprestasi baik akademik
marlpun non akademik untuk
bisa masuk ke jurusan yang
diinginkan tanpa harus melalui
ujian masuk.

"Bahkan  sebaga i  ben tuk
kepedu l i annya ,  gu ru -gu ru
dibawah naungan sekolah labo-
ratorium UM bisa meiakukan
study lanjut ke 52 ataupun 53
dengan beasiswa 50%o dailJni-
versitas, 25o/o dai Sekolah dan
25o/o biaya mandiri. Hal ini
sebagai wujud UM benar-benar
bertekad untuk meninekatkan
kualitas guru di l ingtungan
sekolah laboratorium," tambah
Humas SMA Laboratorium UM
Dra. Jumiati, M.Pd.

Siswa SMA Laboratorium IIM
juga dapat memanfaatkan fasili-
tas yang dimiliki UM seperti
laboratorium dan perpustakaan.
Kedepannya web UM akan ter-
hubung dengan web SMALabo-
ratorium UM. (mp5/sir/oci)

MOTIVASI: Pembantu Rektor I UM Prof. Dr. Hariyono,
M.Pd memberikan arahan motivasi kepada siswa SMA

Laboratorium UM pada saat jam pembinaan,
Senin (71111kemarin.


