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 PSM UM SSÇ yang memiliki slogan 
"Seha�, Sejiwa, Seroh" ini telah berla�h 
keras selama kurang lebih 3 bulan terakhir 
sebelum kompe�si 9th BCF 2019 digelar. 
Kendala yang mereka hadapi cukup banyak 
seper� la�han yang selalu dilakukan hingga 
larut malam, satu persatu anggota yang 
mulai tumbang karena sakit dan lain 
sebagainya. Namun, rintangan tersebut 
�dak menghen�kan langkah anggota PSM 
UM SSÇ untuk terus giat berla�h agar 
mampu menampilkan yang terbaik.
 Pada saat kompe�si digelar �m 
kategori Pop/Jazz membawakan 2 buah 

Pa d u a n  S u a r a  M a h a s i s w a 
Universitas Negeri Malang "Swara 
Satata Çak�" (PSM UM SSÇ) 

berhasil meraih dua Gold Medal dalam 9th 
Brawijaya Choir Fes�val (BCF) 2019. Dalam 
kompe�si yang digelar mulai tanggal 7-10 
Februari 2019 di Universitas Brawijaya 
Malang kemarin, PSM UM SSÇ meraih 
juara pada dua kategori, yaitu Pop/Jazz dan 
Mixed.

PSM UM SSÇ Raih Gold Medal dalam Gelaran 9th BCF 2019

 Seper� pepatah mengatakan 
"Usaha �dak akan mengkhiana� hasil", 
kedua �m yang dikirimkan PSM UM SSÇ 
m e ra i h  j u a ra  d i m a s i n g - m a s i n g 
kategorinya dan mendapatkan Gold 
Medal. Pada kategori Pop/Jaz �m mereka 
mampu untuk menduduki posisi kedua 
dengan perolehan nilai 84.35. Tak ingin 
kalah,  �m  kategori  Mixed  yang 
memperoleh nilai ter�nggi 85.88 berhasil 
meraih posisi pertama. Tidak berhen� 
disitu, sang pela�h, Ageng Pujarachman 
juga mendapatkan gelar Best Conductor 
dalam gelaran 9th BCF 2019.  

lagu yakni Aku Melangkah Lagi arr. Bagus 
Gangsar Wibisono dan Bahagia arr. 
Yus�nus Hendri yang dulunya adalah 
alumni PSM UM SSÇ. Berbeda dengan 
�m kategori Pop/Jazz, �m kategori Mixed 
membawakan �ga buah lagu yaitu There 
Rolls The Deep arr. Charles Hubbert 
Has�ngs Parry, Izar Ederrak karya Josu 
Elberdin serta Fajar dan Senja II karya Ken 
Steven.

 Anggyyansah Yusuf Mustaghfirin 
atau yang kerap disapa Anggy selaku Ketua 
Umum PSM UM SSÇ tahun 2019 merasa 
sangat senang dan bangga terhadap 
perjuangan seluruh �m. Proses la�han 
yang berdarah-darah terbayar lunas 
dengan hasil yang mereka dapatkan. 
 Merasa berhasil dengan kompe�si 
nasional yang sering mereka hadapi, PSM 
UM SSÇ mantap untuk menuju jenjang 
yang  lebih  �nggi.  "Kami  sedang 
merencanakan untuk bisa berkompe�si di 
luar negeri, kami sangat berharap pihak 
Universitas Negeri Malang (UM) akan 
mendukung PSM UM SSÇ. Sudah saatnya 
untuk merambah ke dunia internasional, 
visi ini sangat perlu dukungan dari semua 
pihak karena hal ini akan menjadi 
pengalaman pertama PSM UM SSÇ untuk 
beranjak ke dunia internasional." Ujar 
Anggy saat ditanyai tentang project PSM 
UM SSÇ berikutnya. 
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Tiga Mahasiswa PSTM UM Go Internasional

Mahasiswa Program Studi 
(Prodi) Pendidikan Seni 
Tari Dan Musik (PSTM) Ju-

rusan Seni dan Desain Fakultas Sastra 
(FS) Universitas Negeri Malang (UM) 
memang memiliki bakat dan talenta 
luar biasa. Sejak tanggal 1-10 Januari 
2019 �ga mahasiswa dari Prodi 
tersebut berhasil menjadi penari dan 
peraga kostum mewakili Indonesia di 
Pagelaran Fes�val Tahunan Al-Jana-
driyah di Arab Saudi. Mereka adalah 
Mokhamad Prasetyo, Refoma Patria 
dan Ahmad Razan Rizky Dhafin.
 F e s � v a l  A l - j a n a d r i y a h 
merupakan fes�val budaya tradisional 
Arab yang diadakan oleh pemerintah 
Arab Saudi dan Kementrian Pariwisata 
Republik Indonesia untuk mendorong 
masyarakat Arab memahami budaya 
Arab sebagai akar budaya mereka. Selain 
itu fes�val  tersebut  juga  memperkenalkan

kepada masyarakat dunia tentang 
eksistensi budaya dan sejarah kebu-
dayaan Arab Saudi. 

 Selama memamerkan kebu-
dayaan, Indonesia diberi gedung khusus 
dengan kapasitas yang cukup untuk 
m e m p e r k e n a l k a n  k e b u d a y a a n 
Indonesia mulai dari Sabang sampai 
Merauke.

 Mokhamad Prasetyo, salah 
s at u p e n a r i d a n p e ra ga ko st u m 
mewaki l i Indonesia mengatakan 
bahwa acara tersebut merupakan 
acara tahunan dan dise�ap tahunnya 
selalu ada tamu kehormatan dari 
negara asing.
 "Pada tahun 2019, Indonesia 
menjadi tamu kehormatan di fes�val 
t e r s e b u t a t a s h a s i l  ke r j a s a m a 
Kementerian Pariwisata Republik 
I n d o n e s i a  d a n A ra b S a u d i d a n 
Kedutaan Besar Republik Indonesia," 
ucapnya.

 

 "Janadriyah itu nama daerah 
disana. Oleh sebab itu, kami menge-
lilingi daerah tersebut selama karnaval 
berlangsung," ujarnya.
 Indonesia sukses memeriahkan 
fes�val yang berlangsung kurang lebih 
selama 1 bulan itu. 
 "Sebagai bentuk rasa terima 
kasih atas kerja keras semua pihak yang 
telah menyukseskan acara tersebut, 
semua perwakilan Indonesia diberikan 
hadiah berupa umroh gra�s," tambah 
mahasiswa yang merupakan Duta 
Kampus UM itu.
 P r a s e t y o  d a l a m  k e s e m -
patannya berharap semoga pengenalan 
kebudayaan Indonesia bisa lebih 
digencarkan lagi oleh civitas academica 
UM.

Penulis: Muhammad Nurizzal Zabawi - Internship Humas UM 

Mahasiswa UM turut menjadi pengisi acara dalam Pagelaran Fes�val Tahunan Al-Janadriyah di Arab Saudi
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Universitas Negeri Malang (UM) 
bersama Balai Pusat Peneli�an 
dan Pengembangan Provinsi 

Jawa Timur sepakat menjalin kerjasama 
dalam bidang pengembangan dan 
pemberdayaan sumberdaya manusia 
serta pemanfaatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk peningkatan 
perekonomian masyarakat. Hal tersebut 
tertuang dalam nota kesepakatan 
bersama yang ditandatangani oleh 
Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, 
M.Pd, dan Kepala Badan Peneli�an dan 
Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 
Agus Wahyudi, S.H., M.Si, Senin, 18 
Februar i  2019,  d i  Ruang S idang 
Rektorat, Graha Rektorat Lantai 8 UM.
 "Dari data sta�s�k, angka 
kemiskinan di Jawa Timur masih �nggi, 
sekitar 10,98 % (Red BPS Maret 2018). 
Hal ini menjadi problem kita semua 
untuk bisa menyelesaikannya. Melalui 
MoU ini kami berharap peran UM untuk 
turut meningkatkan taraf perekonomian 
bagi masyarakat Jawa Timur," jelas Agus 
Wahyudi, S.H., M.Si.
 

 "Hal apa saja yang bisa kita 
lakukan bersama UM dan berdampak 
posi�f bagi peningkatan taraf hidup, 
maka akan kita kerjakan. In�nya kita 
ingin menuntaskan masalah kemiskinan 
di Ja�m," tambahnya.
 Sementara itu, Rektor UM, Prof. 
Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, menanggapi 
posi�f kerjasama ini. Selama ini UM juga 
telah berkontribusi dalam pendampingan 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) 
melalui program Jalan Lain Menuju 
Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin 
Matra).
 "Kemiskinan itu harus diatasi 
dengan  mul�dis ipl in.  K ita  ingin 
melakukan riset untuk masyarakat 
ekonomi rendah terkait usaha mereka 
selama ini seper� apa, bagaimanana cara 
pemasarannya,  bagaimana  cara 

 Lebih lanjut, Agus Wahyudi, S.H., 
M.Si, menambahkan bahwa ruang 
lingkup kerjasama ini  mencakup; 
peneli�an, pengembangan, pengkajian, 
p e n e ra p a n ,  p e re kaya s a a n ,  d a n 
pengoperasian.

 Tahap awal untuk menjalankan 
program ini tentunya harus memetakan 
daerah sasaran. UM dan Balitbang 
Pemprov Ja�m akan menentukan bersama 
daerah sasaran ini.
 "Pas�nya kita akan tentukan 
terlebih dahulu daerah sasaran ini. 
Kemudian kita akan jalankan programnya 
secara bersama-sama," pungkasnya.
 Seremonial penandatanganan 
nota kesepakatan yang berlangsung sekitar 
satu jam ini, dihadiri para anggota rapat 
pimpinan UM dan para pejabat di 
lingkungan Balitbang Pemprov Ja�m.

mengelola keuangannya. Nah, setelah 
ketemu akar permasalahannya baru nan� 
kita libatkan �m pendamping yang akan 
mengawalnya. Misalnya terkait produksi 
makanan, kita bisa libatkan pakar biologi 
untuk membantu produksi ini," ungkap 
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

Penulis: Suhardi - Humas UM 

UM dan Balitbang Provinsi Jawa Timur Bersinergi Tuntaskan Masalah Kemiskinan
Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, dan Kepala Badan Peneli�an dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Agus Wahyudi, S.H., M.Si
menandatangani nota kerjasama  
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Jurusan Sejarah FIS UM Selenggarakan  Seminar Kebhinekaan Prasejarah

Penulis: Riki Pratama - Internship Humas UM

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 
(FIS) mengadakan seminar ke-2 di 
t a h u n  2 0 1 9  d e n g a n  t e m a 

"Kebhinekaan pada Masa Prasejarah". 
Seminar kali ini mengundang Prof. Dr. Harry 
Widianto, DEA, selaku ahli Arkeologi & Staf 
Balai Arkeologi D. I. Yogyakarta dan Dr. 
Blasius Suprapta, M.Hum, selaku Dosen 
Jurusan Sejarah & Kepala Museum 
Universitas Negeri Malang (UM). Seminar 
ini dilaksanakan di Aula Ki Hajar Dewantara 
FIS UM pada Kamis (21-02-2019), dimulai 
pukul 08.15 dan selesai pukul 11.45. 
Seminar kali ini dihadiri sekurangnya 350 
peserta dari Mahasiswa Jurusan Sejarah 
mulai dari angkatan 2015 sampai angkatan 
2018, mahasiwa jurusan lain dan umum.
 Acara ini dimulai oleh Master Of 
Ceremony (MC) dan di buka oleh Prof. Dr. 
Sumarmi, M.Pd, selaku Dekan FIS UM. 
Acara selanjutnya adalah menyanyikan 
lagu Indonesia Raya dengan �ga stanza, 
di lanjutkan  dengan  penyerahan 

cinderamata, sesi foto bersama pemateri 
dan dosen Jurusan Sejarah. Sebelum 
memasuki in� dari seminar tersebut, sesi 
doa pun dilakukan dengan melanjutkan 
penampilan 2 penari yang membawakan 
Tarian Sunda.
 Moderator pada seminar kali ini 
adalah Drs. Slamet Sujud Purnawan Ja�, 
M.Hum, selaku Dosen Sejarah UM. 
Pemateri pertama membawa materi 
"Kebhinekaan Ragawi Selama Kala 
Plestosen Holosen di Indonesia: Penguatan 
Ja� Diri Bangsa" oleh Prof. Dr. Harry 
Widianto, DEA. Pemateri kedua adalah Dr. 
Blasius Suprapta, M.Hum, dengan materi 
"Paradigma Baru  Pengajaran  dan 
Historiografi Prasejarah Indonesia Dalam 
Bingkai Kebhinekaan."
 Ketua Jurusan Sejarah Dr. Ari 
Sapto, M.Hum, memaparkan mengenai 
latar belakang pemilihan tema pada 
seminar kali ini, bahwa adanya penemuan-
penemuan baru mengenai prasejarah dan 

perlu adanya penjernihan khususnya 
tentang migrasi bangsa Indonesia pada 
masa itu, di buku-buku sejarah sekarang 
masih menggunakan Proro Melayu dan 
Deutro Melayu padahal di temuan terbaru 
�dak seper� itu, makanya seminar kali ini 
menghadirkan tokoh yang ahli dalam 
bidang tersebut.

 

 "Selain itu juga menggunakan kata 
Kebhinekaan, mengapa? Orang sekarang 
mudah dihadapkan dengan realitas poli�k, 
yang hanya 5 tahunan saja menjadi marah-
marahan, menjadi berbeda, hal ini terlihat 
kurangnya menyadari bahwa kita ini adalah 
satu sejak zaman dahulu jika dilhat dari 
percampuran gen dan ras serta dilihat dari 
geopoli�knya," ujarnya.

Dekan FIS UM, Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd (tengah) bersama Pemateri Prof. Dr. Harry Widianto, DEA ( Ahli Arkeologi & Staf Balai Arkeologi D. I. Yogyakarta) 
bersama para Dosen Jurusan Sejarah FIS UM 
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Program pengembangan kualitas 
akademika Universitas Negeri 
Malang (UM) �dak hanya dengan 

segudang prestasi yang apik. Namun, UM 
juga melebarkan sayapnya dengan 
melakukan kerja sama di berbagai bidang. 
Salah satu bentuk kerja sama yang 
dilakukan UM adalah dengan diadakannya 
kuliah tamu yang bekerja sama dengan 
One Asia Lecture Series (OALS) dan Asia 
Founda�on Tokyo. Tahun ini acara Grand 
Opening  OALS  2019  dihadiri  150 
mahasiswa dari berbagai jurursan di UM, 
baik mahasiswa S1, S2, maupun S3 dan 
juga dihadiri oleh para pejabat �nggi 
Universitas Negeri Malang. 

 Kegiatan OALS yang dilaksanakan 
pada Selasa (26/02) di Aula gedung O1 
lantai 2 FMIPA Universitas Negeri Malang 
mengusung tema "Asian Community: 
Asian Philosophy, Culture, and Tradi�on of 
Peace". Terpilihnya tema ini karena pada 
saat ini sedang gencar diusungkan nilai-nilai 
perdamaian di berbagai negara. Selain itu, 
alasan terpilihnya tema tersebut karena 
rasa kurangnya toleransi yang melekat 
pada dirii individu se�ap orang. Pada 
dasarnya mahasiswa adalah penerus 
bangsa yang nan�nya akan menjadi 
pemimpin bangsa dan panutan sebagai 
orang yang berpendidikan.
 Acara yang diadakan di bawah 
naungan Hubungan Internasional (HI) UM 
ini diharapkan akan sukses seper� tahun 
lalu yang berhasil mengantarkan 3 orang 
mahasiswa UM untuk menimba ilmu di 
Jepang. Hal tersebut disampaikan langsung 
oleh Direktur HI UM Evi Eliyanah, S.S., M. A 
pada sambutannya mengenai laporan 

keberhasilan acara tersebut kepada Wakil 
Rektor (WR) IV UM Prof. Dr. Ibrahim 
Bafadal, M.Pd. Selain itu, WR IV UM 
menyampaikan bahwa "Civitas academica 
UM memberikan apresiasi posi�f atas 
berlangsungnya kegiatan ini dan mari kita 
bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan 
�dak  mundur  sampai  8  minggu. 
Sayangnya, ini adalah kerja sama terakhir 
yang dilakukan HI UM dan OALS. Namun, 
Ibu. Evi bersama �mnya diharapkan bisa 
memperpanjang kerja sama ini," dalam 
sambutannya sekaligus membuka secara 
resmi kegiatan OALS tahun 2019 ini. 
 Kegiatan ini mendatangkan dua 
pemateri handal yaitu Kuston Sultoni, S.Si., 
M.Pd dan Kelik Desta Rahmanto. Materi 
yang disampaikan oleh pemateri pertama 
yaitu Kuston Sultoni adalah "Educa�on for 
peace I: Sports Science for Character 
Building" dan materi yang disampaikan 
oleh pemateri kedua adalah "Fostering 
Culture of Peace through Arts: Peace 
Educa�on Through Music.”

Penulis: Salsabila Indana - Internship Humas UM

Ratusan Peserta Hadiri Grand Opening OALS 2019 
Kuston Sultoni, S.Si., M.Pd memerikan materi kepada peserta OALS 2019
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Mahasiswa UM Juara II PIM 

 Sistema�ka perlombaannya 
disesuaikan dengan pedoman dari pani�a. 
Kemudian akan ada seleksi hingga 
meloloskan 10 besar. Setelah itu akan ada 
presentasi dari masing-masing �m.

Mahasiswa Universitas Negeri 
Malang (UM) tak hen�-
hen�nya mengukir prestasi. 

Kali ini prestasi membanggkan datang dari 
sebuah �m beranggotakan 3 orang yaitu 
Sunsya Putri Cahyaning, mahasiswi S-1 
Pendidikan Tata Boga, Jurusan Teknologi 
Industri, Fakultas Teknik (FT); Lhulu Annisa, 
S-1 Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi 
(FPPsi); dan Uswatun Hasanah, mahasiswi 
S-1 Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, 
Fa ku l ta s  M ate m a� ka  d a n  I l m u 
Pengetahuan Alam (FMIPA). Mereka 
berhasil meraih Juara ke-2 Business Plan di 
Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM) Tingkat 
Provinsi yang diadakan oleh STIKI Malang 
(21/1). Sunsya, salah satu anggota �m 
mengatakan alasan mereka mengiku� 
lomba tersebut adalah untuk menambah 
pengalaman  karena  menurutnya 
pengalaman adalah guru yang sangat 
berharga.

 S u n sya  m e n ga ku  s e l a m a 
mengiku� lomba tersebut banyak sekali 
yang dilalui. Mereka mempersiapkan 
semuanya dalam waktu yang singkat. 
Selama persiapan mereka dibantu oleh 
Nikmah, anggota �m PKM P-Moat yang 
mengiku� Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat 
Nasional kemarin. Walaupun demikian, 
Sunsya bersyukur dapat menampilkan yang 
terbaik selama perlombaan berlangsung.

 

 Menurutnya ajang perlombaan 
tersebut sangat seru. Selain menambah 
pengalaman, mereka dapat melihat 
krea�fitas dari mahasiswa kampus lain 
sekaligus menjadi momen yang dapat 
membuka pemikiran baru.

 "Karena kita �dak tahu ilmu dan 
pengetahuan mana yang berguna di masa 
depan.  Semoga  kita  semua  bisa 
membanggakan almamater, orang tua, dan 
orang yang mencintai kita", ucapnya.

 Selama wawancara dengan 
Internship Humas UM, Sunsya mengatakan 
bahwa keberhasilannya merupakan hasil 
dukungan dan kerja keras bersama, saling 
memahami watak masing-masing dan 
memaksimalkan kemampuan yang ada. 
Dalam kesempatannya, Sunsya berpesan 
kepada seluruh civitas acamedica UM 
untuk selalu berani ke�ka mendapatkan 
kesempatan untuk maju.

Penulis: Muhammad Nurrizal Zabawi - Internship Humas UM

Munsya Putri Cahyaning (FT); Lhulu Annisa (FPPsi); dan Uswatun Hasanah(FMIPA) meraih Juara ke-2
Business Plan di Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM) Tingkat Provinsi yang diadakan oleh STIKI Malang (21/1)
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Dalam rangka  penerimaan 
mahasiswa baru dari Somalia, 
Universitas Negeri Malang (UM) 

melakukan pertemuan dengan The 
Embassy of Federal Republic of Somalia. 
Hal ini dilakukan untuk membahas 
p o t e n s i  k e r j a s a m a  m e n g e n a i 
penerimaan mahasiswa internasional 
dari Somalia dalam bentuk skema 
kemitraan negara berkembang yang 
dihadiri oleh kedutaan besar Somalia 
yaitu Mr. Adisalan O. Abdi. Pertemuan 
yang dilaksanakan pada Senin, 11 
Febuari 2019 di Ruang Rapat Bersama 
Lantai 3 Graha Rektorat UM ini dihadiri 
oleh Evi Eliyanah, S.S,M.A, selaku 
direktur Hubungan Internasional (HI) 
beserta Lely Tri Wijayan� dan Ach. Yogi 
Se�awan selaku Staf HI.

 Mr. Adisalan O. Abdi selaku 
duta besar menjelaskan keinginan 
serta harapannya agar mahasiswa 
dari Somalia dapat belajar dengan 
baik untuk menjadi tenaga pendidik 
dan ahli profesional. Ke�ka lulus, 
mereka dapat kembali ke negaranya 

 Beasiswa yang ditawarkan 
adalah beasiswa kemintraan negara   
berkembang yang diberikan oleh 
Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi 
(Dik�) dan beasiswa UM yang dalam 
p r o s e s  p e m a t a n g a n  y a i t u 
Internasional Student Scholarship 
untuk program S1, S2 dan S3. Selain 
itu, terdapat beasiswa tambahan 
yakni Darmasiswa yang digunakan 
untuk mempelajar i  budaya dan 
bahasa di Indonesia.

untuk bekerja, di sektor pendidikan 
dan pemerintahan.
 P i h a k  K e d u t a a n  B e s a r 
S o m a l i a  b e r k o m i t m e n  u n t u k 
mengawasi dan terus memantau 
mahasiswa yang ada di Indonesia 
karena terdapat perbedaan budaya 
yang membuat mahasiswa harus 
dipantau agar �dak terjadi bentrok 
antara keduanya. Banyak sisi posi�f 
dengan adanya mahasiswa Somalia 
y a n g a d a d i  I n d o n e s i a .  S e l a i n 
mempelajari perihal pendidikan 
mereka juga dapat mengembangkan 
bisnis di sektor ekonomi dan juga 
m e m p e r e r a t  h u b u n g a n ke d u a 
negara.

Penulis: Agus�n Rahayu Intan Berlian� - Internship Humas UM

UM Kerjasama dalam Penerimaan Mahasiswa Somalia
Kunjungan Duta Besar Somalia Ke UM
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Penulis: Si� Zamroh Racma Dan�-Internship Humas UM

Dewi Wedharing, Mahasiswi UM Menangi Ajang Puteri Jawa Timur 2019

 P e r e m p u a n  k e l a h i r a n 
Bondowoso, 13 Januari 19 tahun silam 
tersebut berhasil meraih predikat sebagai 
Puteri Jawa Timur setelah melalui proses 
karan�na selama �ga hari di Kantor BKKBN, 

Dewi Wedharing Kencana Basuki, 
mahasiswa jurusan Akuntansi 
Universitas Negeri Malang (UM) 

Angkatan 2018 berhasil mengharumkan 
nama Universitas Negeri Malang (UM) 
dengan menyabet penghargaan sebagai 
Puteri Jawa Timur 2019 pada 16 Februari 
2019 di Hotel Seven Dream, Jember. Ajang 
pemilihan puteri tersebut diadakan oleh 
Ryo Management bekerja sama dengan 
BKKBN Jember.

Jember.  Selama karan�na, perempuan 
yang hobi menari, menyanyi, dan 
modelling tersebut mengaku bahwa ia 
harus mengiku� aneka kegiatan, 
seper� photoshoot, deep interview, 
pembekalan, speech compe��on dan 
unjuk bakat.
 Setelah mengiku� karan�na 
dari tanggal 14-16 Februari, pada Sabtu 
malam (16/02) diadakan Grand Final di 
Hotel Seven Dream, Jember. Dalam 
ajang itu, Dewi berhasil mengalahkan 
22 finalis yang berasal dari beberapa 
kota dan kabupaten di Jawa Timur.  
Berhasil  mendapat penghargaan 
sebagai Puteri Jawa Timur 2019, Dewi 

mengaku senang dan berterima kasih 
pada semua pihak pendukung.
 "Yang pas� perasaanku senang 
banget, bersyukur dan juga berterima kasih 
kepada semua pihak yang mendukung 
hingga aku bisa seper� sekarang," ujarnya.
 Ajang yang diselenggarakan atas 
inisiasi dari Ryo Management tersebut 
selain memilih Puteri Jawa Timur, juga 
memilih Puteri Kebudayaan Jawa Timur 
dan Puteri Pendidikan Jawa Timur. 
Sedangkan di kategori pria dalam ajang 
tersebut memilih Mr. Teen Jawa Timur,  
Putra Kebudayaan Jawa Timur, dan Putra 
Pendidikan Jawa Timur. (rd)
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