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BEM UM GELAR AGENDA 

WORKSHOP KOLASE 

 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Universitas Negeri Malang (UM) 

Direktorat Jenderal Seni dan Olahraga 

Kementerian Pengembangan Sumber 

Daya Mahasiswa (PSDM) Tahun 2022 

sukses menyelenggarakan salah satu 

agendanya yaitu “Workshop Kolase” 

Kegiatan ini berjalan dibidangSeni yang 

melatih mahasiswa untuk memperluas 

rasa dan krasa, Kolase juga menuntut 

kreativitas serta ide yang lebih sulit 

dibanding dengan pembuatan karya 

yang lainnya.  

 

 

 

 

 

Karena itu, didalam pembuatan kolase 

pembuat diminta untuk mimiliki dan 

mencari bahan yang cocok dalam 

pembuatan kolase. Kegiatan ini diikuti 

oleh 30 Mahasiswa Universitas Negeri 

Malang. Agenda Workshop Kolase ini 

diselenggarakan dengan konsep 

“Workshop Ngabuburit” dengan tema 

Collage Art. Workshop ini 

diselenggarakan pada Jum’at 

(15/04/2021) bertepatan dalam 

peringatan Hari Seni Sedunia. Untuk 

tempatnya sendiri diselenggarakan di 

Gedung Sekret Ormawa Baru UM. 

 

( Pewarta : Shintya Permatahari & Muhammad Diba Alam ) 
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APA ITU KOLASE ? 

 

Collage Art atau biasa disebut seni kolase merupakan sebuah teknik dalam 

pembuatan karya seni yang dihasilkan melalui potongan-potongan kertas, kain, dan 

beberapa bahan dasar lainya dengan ditempelkan pada suatu objek dan disusun 

sehingga membentuk hasil karya seni. Sejarah dari perkembangan kolase sendiri 

sudah ada sejak lama.  

  

Adapun beberapa seniman terkenal yang 

juga menggunakan kolase sebagai teknik 

mereka dalam membuat karya seni rupa 

yaitu Pablo Picasso dan juga Georges 

Braque. Salah satu musisi terkenal The 

Beatles pada salah satu Album Musiknya. 

Selain itu kolase juga sering digunakan 

dalam pembuatan desain seperti poster dan 

tidak jarang orang menggunakan kolase 

sebagai teknik mereka dalam pembuatan 

karya digitalnya. 

 

 

 

WORTH IT 

 

WORTH IT ( Workshop Ngabuburit ) 

adalah salah satu agenda dari Direktorat 

Jenderal Seni dan Olahraga Badan 

Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri 

Malang (BEM UM) yang diselenggarakan 

pada hari Jum’at (15/04/2022) lalu. Pada 

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 30 

Peserta, dengan beberapa tamu 

undangan yang turut ikut serta 

meramaikan kegiatan workshop ini. 

Tema dari workshop ini adalah Collage 

Art, yang dimana kolase adalah salah 

satu teknik dalam pembuatan karya seni 

yang cukup mudah untuk dilakukan. 

Selain alat dan bahan yang mudah dicari, 

kolase sendiri cukup bermanfaat dalam 

meningkatkan kreatifitas sekaligus 

penghilang rasa stress. 

Dalam kegiatan Workshop kolase yang 

diselenggarakan oleh BEM UM ini, 

menghadirkan salah satu Seniman yang 

ada di Malang yaitu Bambang Soeprapto. 

Kegiatan Workshop ngabuburit yang 

bertemakan kolase ini diselenggarakan 

mulai pukul 15 WIB hingga pukul 18.45 

WIB. Dalam kegiatan tersebut adapun 

seperti sesi pemaparan materi terkait 

kolase dan juga dilanjutkan dengan sesi 

pembuatan karya kolase bersama 

dengan seluruh peserta dan juga 

diakhiri dengan  berbuka bersama. 
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