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A. Pendahuluan
Banyak persoalan di masyarakat yang belum terpecahkan dengan baik.
Karena semakin hari persoalan di masyarakat semakin kompleks dan
berkembang menjadi lebih rumit. Sejak zaman revolusi industri di eropa
terjadi hingga sekarang, tentu mengubah pola hidup masyarakat karena
perkembangan sangat cepat. Isu lingkungan, diskrimanisi agama, konflik
antar agama, kesetaraan gender, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan,
eksplorasi alam, cyber dll masih menjadi permasalahan yang tidak pernah
berhenti.
Sedangkan disisi lain perkembangan ipteks bagi masyarakat ini perlu
pembaharuan guna memberikan solusi dan mempermudah aktivitas
manusia. Banyak penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh kampus,
namun seolah hanya untuk ilmu itu sendiri, tidak pernah dirasakan
manfaatnya bagi masyarakat. Paling tidak ribuan skripsi hasil penelitian
dilakukan oleh mahasiswa setiap tahunnya, belum lagi ditambah dengan
penelitian lainnya. Akan tetapi penelitian-penlitian tersebut hanya menjadi
naskah kuno yang dipajang dalam sebuah perpustakaan. Sehingga hasil
penelitian ini tidak bisa dirasakan manfaatnya di dalam masyarakat,
institusi pendidikan, komunitas agama, komunitas sosial dll.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Surabaya, memandang perlu ada sinergi antara kampus dengan
masyarakat guna menemukan berbagai macam solusi terhadap
permasalahan dalam masyarakat. Namun, selama ini penemuan dan
produk yang dihasilkan oleh FKIP masih sedikit dan belum terinventarisasi
dengan baik. Salah satu langkah yang diambil berupa gerakan yang
memberikan tawaran kepada berbagai elemen di masyarakat untuk gemar
melakukan penelitian terkait permasalahan, pembuatan produk inovasi
dan pemanfaatan produk inovasi serta penelitian yang telah dihasilkan
sebelumnya.
Gerakan ini dibingkai dalam satu tema “ Gerakan Yuk Meneliti (GYM) “.
Harapannya melalui gerakan ini, mahasiswa memiliki ghiroh untuk
membuat penemuan dalam penelitian dan menghasilkan produk ipteks
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bagi masyarakat, sehingga ada sinergi antara kampus (FKIP UMSurabaya
khususnya) dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, tentu
dalam GYM ini terbuka bagi semua elemen termasuk institusi pendidikan.
Melalui gerakan ini mahasiswa diajak untuk melakukan penemuan dalam
penelitian yang benar-benar dirasakan manfaatnya di dalam masyarakat.
Pertama, programnya adalah mendorong mahasiswa untuk gemar
membuat penelitian berupa PKM (program kreativitas mahasiswa). Kedua,
Program inovasi mahasiswa yang selama ini telah menjadi agenda tahunan
yang diselenggarakan universitas, juga akan disemarakkan di fakultas
guna mendukung kampus sejuta inovasi dengan ciri khas tertentu dengan
nama Sapere Aude bertema “ Ayo Gawe Media”. Sapere Aude berasal dari
kalimat yunani yang bermakna berani berpiki sendiri dan berani
mengambil keputusan, dalam konteks ini keberanin mahasiswa dalam
berpikir perlu diwujudkan dalam sebuah produk inovasi. Namun yang
membedakan program GYM dengan PKM yang diselenggarakan
ristekdikti dan PIM Universitas adalah hasil penelitian dan produk Sapere
Aude memiliki ciri khusus ( Inovasi media pembelajaran, Produk tepat guna,
Produk Daur Ulang dan Produk Pro Diffabel) serta akan diperkenalkan
terhadap sekolah-sekolah dan masyarakat guna dijadikan alat abdi
terhadap masyarakat dalam bentuk kampung pendidikan.
B. Tema Kegiatan
Program ini bertemakan “ Gerakan Yuk Meneliti (GYM) FKIP
UMSurabaya”
C. Landasan Kegiatan
1. Program Kerja FKIP UMSurabaya
2. Renstra UMSurabaya
D. Bentuk Kegiatan
1. PKM (Program kreativitas mahasiswa )
2. Sapere Aude “ Ayo Gawe Media”
3. Kampung Pendidikan
4. Gym goes to School
E. Tujuan Kegiatan
1. Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian, penemuan dan
berinovasi
2. Meingkatkan kualitas penelitian mahasiswa
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3. Mendorong iklim inovasi di lingkungan FKIP UMSURABAYA.
4. Memperkenalkan produk inovasi dan penelitian terhadap masyarakat.
5. Mendorong sinergi dengan masyarakat guna memecahkan masalah
yang berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, sosial dll.

F. Luaran
Luaran dari program ini adalah sistem desain barang dan prototipe yang
memiliki orientasi pada produk inovasi karsa cipta
G. Kriteria dan Pengusulan untuk GYM pada PKM dan PIM
Untuk kriteria persyaratan pengusul dijelaskan sebagai berikut :
1. Untuk kegiatan PKM persyaratannya mengikuti kriteria yang
ditentukan oleh ristekdikti (baca panduan PKM 2017)
2. Untuk kegiatan Sapere Aude “ Ayo Gawe Media “ pengusulnya berupa
kelompok minimal terdiri dari 3 orang
3. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UMSurabaya
4. Nama pengusul baik ketua atau anggota tidak boleh disingkat
5. Mahasiswa pengusul boleh gabungan dari berbagai prodi di
lingkungan FKIP UMSurabaya
6. Produk disertai dengan deskripsi dan petunjuk penggunaan alat
H. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan PKM dan Sapere Aude dilaksanakan dalam setiap tahun dalam
bentuk serangkaian kegiatan di antaranya
1. PKM dan Sapere Aude dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu :
 PKM dilaksanakan pada 01 Oktober – 12 November 2017
 Sapere Aude Gelombang I : 15 November s.d 28 Desember 2017
 Sapere Aude Gelombang II : 01 April s.d 01 Juni 2018
2. Kampung Pendidikan dan GYM Goes To School
 gelombang I : Januari s.d Maret 2018
 Gelombagn II : Juli s.d September 2018
I. Alur Kegiatan Gelombang I
No

Bentuk Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

1
2
3

Sosialisasi
Oktober 2017
Pendampingan pembimbingan PKM
Oktober -9 November 2017
Pendaftaran dan pengumpulan proposal 10 November 2017
PKM di universitas

3

Sosialisasi program Sapere Aude “ 13 November 2017
Ayo Gawe Media “
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4
5
6
7

Pendaftaran Sapere Aude “ Ayo Gawe
Media “ Fakultas
Seleksi produk inovasi Sapere Ade “
Ayo Gawe Media”
Pengumuman hibah Sapere Aude “
Ayo Gawe Media”
Kampung Pendidikan
dan Gym goes to School

15
November
–
Desember 2017
27 Desember 21017

25

29 Desember 2017
8 Januari -28 Februari 2017

H.Penutup
Semoga Gerakan Yuk Meneliti yang menjadi program FKIP UMSurabaya
ini bisa menjadi wadah bagi civitas akademika untuk berinovasi, dan
mengenalkan nama fakultas sebagai bagian dari kampus sejuta inovasi. Hal
yang belum diatur lebih detail seperti kampoeng pendidikan dan Gym Goes
To School akan diatur dalam buku pedoman edisi berikutnya. Akhirnya
segala kritik dan saran ang membangun senantiasa kami terima guna
memperbaiki segala kegiatan selanjutnya.

Surabaya, 09 Oktober 2017
Koordinator GYM

Achmad Hidayatullah, S.Pd.,M.Pd

