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T lsak Tangis ldsarI?a*
ffit KaIi Pertuma lbu MenginjakKfuu,s Anukryu

lsak tangis mewarnai Sidang Terbuka knat
Untuersitas N egen Matang (UM) dalsm rangka
p@Ltkuhan du.s guru besar, klasa (28 / 2).

Kedua guru besar baru itu adalah ProJ Dr Wa-
ras Kamdi"MPd dariFqktrltas Teknik liFI) dan
Frof Dr AndiMapptare AT MPd. dari"Fakitas

nmuPendidikan (FIP)

menahan

terima kasih pada orang-orang
yang berperan besar dalam
peraihan predikat guru besar
mereka, Prof Waras mena-
n$s ketika memberi ucapan
terima kasih pada sang ibu,
Martin, yang be4'uang keras
untuk anak-analmya. ':lni kali
pertama ibu saya menginjak-
kan kaki di kampus analmya,
karena kelalaian saya yang
tidak pernah mengikuti wisu-
da," ujarWaras.
' Ia juga terisak saat men!-
ucapkan terima kasih pada
sang almarhum aydhnya,
Kamdi, yang selalu sabar
kepada anak-anaknya.

Sedangkan Prof Andi
'menangis ketika mernberi
ucapan terima kasih pada
qranA-c'ranS vans telah ttada

bm.tn beffran-besar dalarn

kesuleesarurya hinAga saat ini,
serta kepada sang ishi, Frnrny
Sdyekti, yang setia berada di
sampingnya. Sidang teftuka
senat ini dibuka oleh Ketua
Senat UM. Prof Dr Sukowiyono
SH MHum. Dengan prosesi pe-
ngukuhan 2 guru besar baru
itu, kini UM mempunyai 77
guru besar.

Fidato Prof Dr Waras
Kamdi MPd yang meng-
angkat tentang pentingnya
skenario .baru pendidikan
vokasi yang bertumpu pada
kekayaan alam Indonesia,
sehingga dekat dengan reali
tas kehidupa-n dunia nyata.
"Pendekatan pembelajaran
yang saya ajukan' adatah
berbasis proyek (project-ba-
sed learnin$, yaitu siswa di-'
hadapkan pada dunia nyata
untuk mengidentifikasi dan
memahami persoalan pada
obyek observasi," terangnya

PENGUKUHAN - Suasana pengukuhan Prof Dr Waras Kamdi MPd
sebagai guru besar UM, Selasa (28/2). , ,i;

tak kuasa
haru saat
kanucapan

usai acara pengukuhan.
Setelah itu, lanJut Prof Wa-

ras, mereka diharapkan bisa
mendiskusikan alternatif pe-
nyelesaian masalah, mende-
sain penyelesaian masalah.'
dan melakukan proyek pro-
duksi untuk menghasilkan
instrumen penyelesaian ma-
salah. "Kemudian instrumen
itu diuji serta dipresentasi-
kan hasilnya'" ujar Waras.

Jika polensi itu dikerahkan
untuk mengeksplorasi keka-
yaan alam menjadi produk
unggulan nasional, tutur
Waras, kekuatan daya saing
bangsa yang sesungguhnya
akan muncul.

"Dengan begtu siswa yang

merupakan generasi Z tidak
hanya bisa menjalankan
peran atau profesi tertentu,
namun cakap delam berbagai
skill karena dibiasakan qnh:k
menghadapi dan me4f,ele-
saikan masalah," jelas 'furu

besar berubia 57 tahun itu.
Sdz*g Prpf Dr Andi

Mappiare AT MPd mema.
parkan ramuan kongeling
yang cocok' dtterapkan di
Indonesia, sehingga 4akan
menjalani bimbingan km-
seling di sekolah.: tidak,'lig
merliadi' rhal, fidak disenangi
sisw.a. Bahkan, kebanyakan
siswa' sudah telanjur'alergi'
dengan bimbingan konseFrg
.(neneng uswatun hasansh)


