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 Fes�val Al-Janadriyah merupakan 
fes�val budaya tradisional Arab yang 
diadakan oleh pemerintah Arab Saudi 
untuk mendorong masyarakat Arab 
memahami budaya Arab sebagai akar 
budaya mereka. Selain itu fes�val tersebut 
juga memperkenalkan kepada masyarakat 
dunia tentang eksistensi budaya Arab.
 Dalam wawancaranya dengan �m 
Warta  UM,  Dr.  Ponimin,  M.Hum, 
menyampaikan bahwa dalam penyajian 
fes�val tersebut mengundang berbagai 
negara yang umumnya memiliki pengaruh 
budaya Islami, seper� Indonesia, Malaysia,

Dosen Seni dan Desain Fakultas 
Sastra (FS) Universitas Negeri 
Malang (UM), Dr. Ponimin, 

M.Hum., sudah tidak asing lagi dikalangan  
dunia seniman. Karya keramiknya yang 
berciri khas figura�f sudah dikenal hingga 
mancanegara. Baru-baru ini Dr. Ponimin, 
M.Hum, menjadi salah satu perupa 
keramik mewakili Indonesia pada Fes�val 
Tahunan Al-Janadriyah di Arab Saudi, 20 
Desember 2018 s.d 9 Januari 2019. 

UM Jadi Perhatian Dunia Melalui Keramik Figuratif 

Turki, India, Pakistan, Maroko dan lain-lain.

 I n d o n e s i a  m e n j a d i  ta m u 
kehormatan dalam fes�val ini, karena 
adanya ikatan emosional kultur religi 
mayoritas masyarakatnya yang beragama 
Islam.  Kultural  Islam Arab  dapat 
berinteraksi  dengan budaya lokal 
Indonesia, sehingga melahirkan budaya 
Islam nusantara yang dapat memperkaya 
Kultural Islam dunia.

 "Alhamdulillah,  karya saya 
ternyata menjadi daya tarik pengunjung," 
tuturnya.

 "Jadi, mayoritas yang disajikan 
dalam seni pertunjukkan umumnya 
bertemakan Islami," jelasnya.

 Dr. Ponimin, M.Hum, dipilih 
sebagai perupa keramik dari akademisi UM 
berkat karya keramik miliknya yang khas 
nusantara.

 Selama pelaksanaan fes�val Dr. 
Ponimin, M.Hum, �dak hanya menam-
pilkan seni keramik, tetapi juga karya kriya 
teks�l ba�k Jogja, kaligrafi kayu jepara, 
kaligrafi kulit, dan tenun lampung.

 Ia mengaku sempat merasa 
w a s - w a s  t e r h a d a p  k a r y a  y a n g 
ditampilkannya karena kebanyakan 
hasil dari imajinasi bentuk makhluk 
hidup figura�f.
 “Saya berprasangka masya-
rakat Arab Riyadh akan protes dengan 
karya saya. Tetapi kenyataanya sangat 
mengapresiasi. Misalnya saja ke�ka 
saya membentuk keramik figur unta 
mereka asik menonton hingga selesai", 
ungkapnya
  Menurutnya rel igius dan 
budaya dalam Islam merupakan satu 
rangkaian yang tak dapat dipisahkan.  
Saling mengisi dan saling menguatkan 
eksistensinya. "Di era keterbukaan dan 
ekonomi global seper� sekarang ini, 
budaya Islam telah menempatkan 
perannya dengan baik. Al-Janadriyah 
2018 Riyadh dapat sebagai ajang 
ekonomi wisata budaya di Saudi 
Arabia," pungkasnya.  
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UM Berhasil Raih Anugerah Humas Terbaik ke-2 
di Universitas Diponegoro

 Rektor  UM,  Prof.  Dr.  AH. 
Rofi'uddin, M.Pd, mengungkapkan rasa 
bangganya atas prestasi yang dicapai ini. 

Humas Universitas Negeri Malang 
(UM), dinobatkan terbaik ke 2 
kategori hubungan media, dan 

harapan 2 kategori media sosial dalam 
ajang Anugerah Media Humas (AMH) 
kategori PTN Layanan Umum/ Satuan Kerja 
(BLU/Satker)tahun 2018. Penghargaan 
tersebut diterima Kepala Bagian Kerjasama 
dan Humas, Dra. Aminar� Si� Wahyuni di 
Universitas Diponegoro Semarang,  3 
Januari 2019.

 "Alhamdulillah, dengan hasil yang 
telah dicapai ini menjadi tolok ukur untuk 
kita berupaya menjadi yang lebih baik lagi. 
Kalau sekarang nomor 2, maka tahun 
depan harus nomor 1 itu yang harus kita 
tanamkan kepada  seluruh  civitas 
academica UM", jelasnya. 

 Acara yang diselenggarakan Biro 
Kerjasama dan Komunikasi Publik (KSKP) 
Kemenristekdik� di Universitas Diponegoro 
(Undip) ini dilaksanakan sebagai apresiasi 
atas kinerja Humas dan pengelola Lapor!. 
Acara tersebut melibatkan juri yang 
independen dan kompeten, yaitu Staf 
Khusus Presiden Bidang Komunikasi 
Lembaga Adita Irawa�, Digital Strategis 
Nukman Luthfie, dan Anggota Persatuan 
H u m a s  s e r t a  F o u n d e r  N a g a r u 
Communica�on Dian Agus�ne Nuriman.

 “Bagi yang belum menang, 
selamat berkarya lebih baik lagi. Kami 
tunggu karya terbaik Anda di tahun 2019," 
ucapnya. 
 Humas PTN dan LLDik� harus 
mendiseminasikan program kementerian 
dan menyerap aspirasi masyarakat, serta 
sebagai referensi penentu arah kebijakan 
ins�tusi. Sejalan dengan peran tersebut, 
humas wajib melaksanakan fungsi utama 
kehumasan,  seper� perencanaan, 
penyusunan, dan distribusi informasi 
melalui media massa, media baru, serta 
pameran. Bersama humas, Kemen-
ristekdik� maju.
 Dalam acara tersebut terdapat 
dua penganugerahan yaitu Anugerah 
Humas PTN dan LLDik�, serta Pengelola 
Pengaduan Pelayanan Publik (Lapor!) 
Kemenristekdik� 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdik�, Ainun 
Na'im mengharapkan humas PTN dan 
LLDik� semakin berkualitas. Pemberian 
anugerah tersebut juga diharapkan 
mendorong insan kehumasan PTN dan 
LLDik� untuk berkarya lebih krea�f. Selain 
itu, PTN dan LLDik� terpilih dapat 
memo�vasi  humas  lainnya  untuk 
berkiprah lebih baik lagi.

Penulis: Sely Sep� Sarika - Humas UM 

Penghargaan yang diterima Humas UM dalam ajang Anugerah Media Humas
tahun 2018 

Kabag Kerjasama dan Humas UM, Dra. Aminar� S. Wahyuni, dan Kasubbag Humas, Indria  Santy, S.E,
menunjukkan piagam penghargaan AMH tahun 2018
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Universitas Negeri Malang (UM) 
b e r k o m i t m e n  m e n j a d i 
u n i ve rs i ta s  u n g g u l  ya n g 

m e n j a d i  r u j u ka n  d a l a m  b i d a n g 
pendidikan, dengan menanamkan 
keluhuran budaya bangsa pada proses 
pembelajarannya. Hal ini diperkuat 
kegiatan Fakultas Ekonomi (FE) dengan 
penyelenggaraan Seminar Nasional 
yang bertajuk "Menggali Nilai-nilai 
Ekonomi Ke-Indonesiaan Berbasis 
Pancasila".
 Seminar ini berlangsung pada 
hari Selasa, 29 Januari 2019 di Gedung 
Graha Cakrawala UM.  Dihadiri oleh, 
Ketua Senat UM,  Prof. Dr. H. Suko-
wiyono, S.H., M.Hum; Anggota Rapim 
UM, Wakil Walikota Malang  Sofyan Edi 
Jarwo, Dandim 0833 Kota Malang, 
Letkol Inf Tommy Anderson;  Kapolsek 
Lowokwaru, Kompol  Pujiono; Wakil 
Rektor I UM  Prof. Dr. H. Budi Eko 
Soetjipto, M.Ed., M.Si; Wakil Rektor III 
UM, Dr. Mu'arifin, M.Pd; para dosen, 
dan sekitar 1.300 peserta mahasiswa FE 
UM.
 Pembicara utama seminar ini 
adalah Plt Kepala Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP) yaitu Prof. Dr. 
Hariyono, M.Pd, dan Dr. (HC)Sudhamek 

 Wali Kota Malang menyatakan 
b a h w a  " K e  d e p a n  P a n c a s i l a 
menghadapi tantangan besar, terutama 
pada ekonomi global yang banyak 
bertumpu kepada nilai-nilai pasar yang 
sangat liberal. Idiom siapa kuat, maka 
ialah yang akan menguasai pasar. Oleh 
karena itu, Pancasila sebagai dasar 
negara dan menjadi ideologi bangsa 
harus bisa menjadi penuntun semua, 
dalam mengurus utamakan kebijakan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan,

AWS, S.E., S.H, anggota Dewan Peng-
arah BPIP, Presiden Komisaris Garu-
dafood, anggota Komite Ekonomi dan 
Industri Nasional (KEIN). 
 Ketua Pelaksana Kegiatan  
Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Cipto 
Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA,  
menyampaikan "Ke�ka kita belajar  
tentang hukum, bahwa Pancasila 
adalah sumber dari segala sumber 
hukum di Indonesia.  Kita diajak untuk 
mengupas, ada nilai-nilai apa dalam 
Pancasila,  khususnya dalam bidang 
ekonomi, oleh karena itu �dak salah  hal 
itu kita bahas hari ini. Untuk itu kami 
menghadirkan narasumber yang 
berkompeten.

 Dr. (HC) Sudhamek HWS, SE, SH, 
" O r ga n i s a s i  p e r u s a h a a n  h a r u s 
mengiku� perubahan. Ti�k tekannya 
individu organisasi  dengan pola 
framework, yang nan�nya saling 
diintegrasikan. Jika diibaratkan dalam 
negara yaitu pola Revolusi Mental. Kita 
terapkan konsep secara mikro menuju 
makro.  Penerapan Pancasila, dari 
individu kalangan mahasiswa dulu 
hingga kampus.”

 “Sebab,  Pancasi la  kurang 
tercermin dalam peraturan perundang-
an. Jadi bagaimana upaya kita kembali 
menguatkan Pancasila sebagai ja� diri 
dan nilai luhur bangsa kepada generasi 
muda," jelas Prof. Dr. Hariyono, MPd.

 Menurut Prof. Hariyono, terkait 
ekonomi sama berat dengan Pancasila. 
Dinamika Pancasila saat ini berubah 
seiring perubahan jaman. "Kita punya 
masa lalu yang indah, sekarang memiliki 
hari yang gelap, dan sekian hari kemu-
dian terang benderang. Sama halnya, 
Pancasila di era reformasi ini meng-
hadapi tantangan yang sedemikian 
rumit.

pembangunan dan juga hubungan 
internasional", ujarnya 

Penulis: Ony Herdiyanto/Budiharto- Humas UM 

Menggali Nilai-nilai Ekonomi Ke-Indonesiaan Berbasis Pancasila
Plt. Ketua BPIP Prof. Dr. Haryono, M.Pd, dan Anggota Dewan Peng-arah BPIP, Dr. (HC)Sudhamek AWS, S.E., S.H, memberikan materi seminar
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Universitas Negeri Malang
Meraih Penghargaan

UM Akhiri Tahun 2018 dengan Refleksi dan Dzikir Bersama

Penulis: Nuri Riskian - Internship Humas UM

 Acara diawali dengan pembacaan 
Sholawat Nabi, dilanjutkan dengan 
pembacaan Qiroah oleh Achmad Fauzan, 
dan pembacaan is�ghosah oleh Dr. H. 
Moh. Khasairi, M.Pd.
 Rektor  UM,  Prof.  Dr.  AH. 
Rofi'uddin, M.Pd menyampaikan pen�ng-
nya ukhuwah seluruh civitas UM. "Saya 
berharap agar civitas academica UM 
muhasabah terhadap apa yang telah 
dilaksanakan selama tahun 2018 ini dan 
merefleksikannya untuk menjadi lebih baik 
di tahun 2019. Selain itu juga mempererat 
ukhuwah untuk memajukan UM menjadi 
universitas yang unggul dan menjadi 
rujukan", ujarnya. 

Ratusan  S iv i tas  akademika 
Universitas Negeri Malang (UM) 
hadir dalam Refleksi dan Dzikir 

Akhir Tahun 2018, Senin, 31 Desember 
2018, di Masjid Al Hikmah UM. Acara ini 
mengambil tema "Tahun baru 2019, 
Momentum Merekatkan Ukhuwah guna 
Membangun Keunggulan Ins�tusi dan 
Negeri".

 Peceramah pada acara ini adalah 
K.H. Khamzawi, M.A. yang merupakan 
salah satu dosen Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki 
Malang). Ia menjelaskan bahwa sebagai 
manusia kita harus selalu mencerma� apa 
yang kita laksanakan pada hari ini untuk 
direfleksikan untuk esok yang lebih baik. 
Seper� in�sari surat Al-Luqman, dimana 
ada �ga aspek disana yaitu taqwa, iman 
dan tawakal.

 Acara  diakhiri  dengan doa 
bersama, dilanjutkan dengan sholat ashar 
berjamaah dengan imam K.H. Khamzawi, 
M.A.

 "Sebagai  penggambarannya 
adalah taqwa itu sebagai bahtera, iman 
sebagai isinya dan tawakal sebagai layarnya 
apabila ke�ganya dapat kita laksanakan 
dengan baik maka kita akan menjadi 
sebaik-baiknya ummat yang dirindukan 
oleh Nabi Muhammad SAW," ujarnya

Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, memberikan sambutan dalam Refleksi dan Dzikir Akhir Tahun 2018 
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 Pemateri dalam acara ini adalah 
Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum., Dr. Nur 
Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si., Dr. Munzil, 
M.Si, serta didampingi oleh Kabag KSH Dra. 
Aminar� Si� Wahyuni dan Kasubag 
Kerjasama Rahadi, S.Sos.

U
niversitas Negeri Malang (UM) 
terus berusaha menjadi kampus 
yang unggul dan menjadi rujukan. 

UM bekerjasama dengan Yayasan 
Pawyatan Daha melaksanakan "Workshop 
Pengintegrasian Nilai-Nilai Pancasila dan 
K e - p a w y a t a n  D a h a - a n  d a l a m 
Pembelajaran". Workshop ini dilaksanakan 
(28-30/1)  di  gedung  perkuliahan 
Universitas Pawyatan Daha Kediri. Peserta 
yang hadir dalam acara ini adalah guru-
guru dalam yayasan yang telah berdiri pada 
tahun 1924. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, 
SMK dan Perguruan Tinggi sehingga 
berjumlah 108 peserta.

 Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum, 
menjelaskan bagaimana pengaplikasian 
nilai-nilai Pancasila dan Ke-pawyatan Daha-
an.

 "Dalam se�ap mata pelajaran 
sekarang ini diharapkan guru-guru bisa 
mengaplikasikan 5 sila Pancasila serta rasa, 
cipta, karsa dan bhak� Ke-pawyatan Daha-
an. Oleh karena penguatan karakter pada 
siswa saat ini �dak hanya pada guru PPKN 
saja, tetapi dikerjakan oleh semua guru 
mata  pelajaran.  Oleh  sebab  itu, 
pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat 
pen�ng untuk pendidikan karakter siswa di 
era milenial ini," ujarnya.

 Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., 
M.Si, menjelaskan jalannya workshop ini 
dari awal sampai akhir semester.
 " U n t u k  s e k a r a n g  k a m i 
mendampingi dalam taraf perencanaan 
yang dilakukan antara lain pendalaman 
materi, besok pendampingan dalam 

 "Indonesia saat ini sedang krisis 
orang baik, dimana banyak sekali orang 
pintar yang memiliki karakter yang kurang 
baik. Maka diperlukan pendidikan karakter 
yang berasaskan nilai-nilai Pancasila untuk 
memperbaiki karakter generasi milenial 
ini," ujarnya.

pembuatan RPP dan presentasi di depan 
pemateri. Review tentang RPP ini akan 
dilaksanakan pada hari sabtu secara daring. 
Dalam satu atau dua bulan lagi kami akan 
mengevaluasi pembelajaran yang berjalan 
serta pada akhir semester kami akan 
merefleksi hasil dari pembelajaran oleh 
para guru," ujarnya
 "Lulusannya nan� diharapkan 
memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila dan Kepawyatan Daha. Pilot 
project ini nan�nya akan kami aplikasikan 
untuk kegiatan-kegiatan karakter sejenis, 
dimana UM sebagai  The Learning 
University siap mendampingi. Komunitas 
seper�  NU,  Muhammadiyah  dan 
perusahaan-perusahaan besar memiliki 
lembaga pendidikan yang apabila 
menginginkan pengaplikasian nilai-nilai 
Pancasila  maka  kami  siap  untuk 
mendampingi," ujar dosen HKN ini.

Penulis: Nuri Riskian-Internship Humas UM

UM Gelar Workshop Pengintegrasian Nilai Pancasila 
Workshop Pengintegrasian Nilai-Nilai Pancasila dan Ke-pawyatan Daha-an dalam Pembelajaran
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BAPOMI Gelar Raker II di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri

 Kegiatan yang dibuka oleh Rektor 
UNP Kediri Dr. Sulis�ono, M.Si, juga di 
hadiri oleh Wakil Rektor III Universitas 
Negeri Malang (UM) Dr. Mu'arifin, M.Pd, 
selaku Ketua Umum BAPOMI Provinsi Jawa 
Timur.

 Agenda Raker yang ke-2 antara 
lain pembahasan tentang Analisis Peluang 
dan Tantangan Kon�ngen BAPOMI Ja�m 
pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 
(POMNAS) 2019, pengembangan program 
diantaranya membangun sinergitas 
organisasi bersama stakeholder dan 
menguatkan kepengurusan BAPOMI.

Ba d a n  P e m b i n a  O l a h r a g a 
Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) 
Jawa Timur Masa Bak� 2018-2021, 

menggelar Rapat Kerja II selama 2 (dua) 
Hari dari tanggal 16-17 Januari 2019 di Aula 
Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri.

 Dalam paparannya Wakil Rektor III 
UM, menyampaikan beberapa hal 
diantaranya BAPOMI memiliki tugas harus 
bisa mengembangkan Sumber Daya 

 
 

 "Sistem  pembinaan  harus 
berdasarkan pendekatan ilmiah, agar 
prestasi maksimal dapat dicapai oleh 
mahasiswa," imbuh dosen yang gemar 
bermain tenis ini.

Manusia (SDM) yang berbeda, hal tersebut 
merupakan salah satu faktor dalam 
menunjang BAPOMI yang professional.

 Dari hasil Raker tersebut ada 
beberapa hal yang dihasilkan diantaranya 
pelaksanaan POMNAS akan dilakukan di 
tahun ganjil dan POMDA di tahun genap 
serta Jawa Timur mempunyai target 
sebagai juara 2 pada POMNAS XVI tahun 
2019.

Penulis: Sely S. Sar�ka - Humas UM 

Rapat Kerja II BAPOMI Jawa Timur Masa Bak� 2018-2021
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 Lomba fotografi �ngkat nasional 
ini diadakan Goethe Ins�tut Indonesien 
dengan pla�orm instagram pada Oktober 
2018 untuk menunjukkan makanan 
tradisional dilihat dari sisi yang berbeda. 
Perlombaan tersebut mengambil 5 (lima) 
pemenang yang akan diminta file high 

 Sebagai salah satu pemenang 
utama lomba fotografi tersebut, maka 
diundanglah Desy di  Jakarta  (21-
23/11/2018) untuk mengiku� rangkaian 
acara "Culinary Dialogue & Gala Dinner" 
bersama dengan chef kenamaan dunia 
yaitu chef Helge Hagemaann dari Jerman 
dan Pe�y Elliot dari Indonesia.

Hobi bisa menjadi salah satu jalan 
kita menuju kesuksesan apabila 
kita mendalaminya dengan 

sungguh-sungguh. Seper� yang sudah 
dijalani oleh Desy Bariyyatul Qib�yah 
Mahasiswa S1 Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Malang (UM), dara kelahiran Probolinggo 
ini berhasil menunjukkan talentanya di 
bidang Fotografi. Dia menjadi salah satu 
dari 5 pemenang utama lomba fotografi 
'Indonesian Culinary' yang diadakan oleh 
Goethe Ins�tut Indonesien.

resolu�on-nya, para pemenang ini dilihat 
dari foto, cap�on dan keunikan dari 
makanan  yang  diperlombakan.  5 
Pemenang lomba fotografi itu adalah Cindy 
dari Yogyakarta, Ade dari Nangroe Aceh 
Darussalam, Desy dari Malang, Fremby dari 
Jakarta, dan Venny dari Kupang. Acara di 
Jakarta  merupakan  gala  d inner 
interna�onal dan penganugerahan dari 
perlombaan tersebut.
 Dalam perlombaan ini Desy 
mengambil salah satu makanan khas Jawa 
Tengah, yaitu "Sayur Lodeh Ikan Tongkol", 

yang memiliki cita rasa gurih yang 
is�mewa. Lodeh ini merupakan salah satu 
varian yang sangat unik dengan perpaduan 
dengan ikan laut. Pada umumnya lodeh 
dikreasikan dengan sayur, namun dalam 
lomba ini Desy mencoba memadukan 
dengan ikan tongkol dan tahu dengan kuah 
kuning kemerahan membuat sedikit rasa 
pedas pada kuah. Rasa kuah sayur lodeh 
y a n g  g u r i h  s a n g a t  c o c o k  j i k a 
dikombinasikan dengan ikan, karena sayur 
lodeh memiliki rasa menyerupai kari. 
 Lodeh sering dihidangkan oleh 
masyarakat Indonesia, dari perkotaan 
hingga pedesaan. Selain cara memasak 
yang mudah, sayur dengan kuah kental ini 
membutuhkan bahan dan rempah yang 
mudah ditemui di Nusantara. Tak heran jika 
sayur lodeh menjadi salah satu kesukaan 
saya dalam berkuliner. Hal inilah yang 
membuat Desy mampu menjadi juara di 
lomba ini, karena kakhasan dan krea�fitas 
yang dipadukan dengan apik.
 Mahasiswa Jurusan Manajemen 
angkatan 2015 ini mengungkapkan 
kebahagiaannya setelah menjuarai lomba 
ini. "Senang sekali karena karya foto 
ditampilkan dan diapresiasi oleh Goethe 
Ins�tut Indonesien.  Selain itu saya 
mendapatkan ilmu yang banyak mengenai 
kuliner Indonesia dan dunia. Salah satu 
yang membuat saya excited adalah bisa 
mengetahui makanan asli Jerman yang 
dimasak oleh chef Helge dan pas� ya 
bahagia sekali saya bisa menjadi salah satu 
pemenang yang diundang ke Jakarta," 
ungkapnya.

Penulis: Nuri Riskian - internship Humas UM

Fotografer Profesional Asal UM Menangi
Lomba Fotografi di Goethe Institut Indonesien
Desy Bariyyatul Qib�yah Mahasiswa S1 Manajemen FE UM
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Penulis: Suhardi - Humas UM

Modernisasi Sistem Administrasi melalui Aplikasi Digital

S
eiring berkembangnya zaman segala 
jenis organisasi termasuk instansi 
pemerintahan dituntut untuk me-

manfaatkan teknologi yang ada. Hal 
tersebut yang melatarbelakangi Tim 
Pengabdian kepada Masyarakat yang 
beranggotakan Dr. Agung Winarno, M.M, 
Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M, Dr. 
Wening Patmi Rahayu, S.Pd, M.M dan Reza 
Alwirdatus Sholihah, menyelenggarakan 
pela�han Aplikasi Sistem Administrasi Surat 
Masuk dan Surat Keluar (SIAMAKE) 
berbasis Digital, kepada para perangkat 
desa di Balai Desa Madiredo, Kecamatan 
Pujon,  Kabupaten  Malang,  28-29 
Desember 2018.

 "Pemanfaatan sistem berbasis 
website merupakan kecanggihan dalam 
teknologi  informasi  yang  mudah 
diaplikasikan. Manfaat lain aplikasi ini dapat 

 Sistem ini  dapat digunakan oleh 
banyak pengguna dalam waktu yang 
bersamaan, sehingga proses kerja akan 
lebih cepat terselesaikan.

 Pengembangan sistem adminis-
trasi surat menyurat pemerintahan berba-
sis website ini dapat membantu perangkat 
desa untuk meningkatkan efisiensi sistem 
administrasi desa selain kemudahan akses 
yang didapatkan, dapat diakses kapanpun 
dan dimanapun," jelas Dr. Agung Winarno, 
M.M.

menyimpan dokumen-dokumen pen�ng 
desa bebas dari risiko kerusakan dan hilang 
sebagaimana selama ini terjadi," tam-
bahnya.
 Aplikasi yang merupakan karya 
bersama antara mahasiswa dan Dosen UM 
ini, ke depan akan diperkenalkan di semua 
desa khususnya di Kabupaten Malang, 
setelah uji coba terbatas dilakukan dan 
mendapat evaluasi  dari  desa-desa 
pengguna. Dalam kegiatan ini para peserta 
memahami materi pembekalan dengan 
baik serta mampu mempraktekan secara 
mandir i  pengoperas ian  apl ikas i 
administrasi surat menyurat.

Dicetak oleh: Penerbit UM, Telp 0341 553 959

Tim Pengabdian kepada Masyarakat mensosialisaikan aplikasi sistem administrasi surat-menyurat
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