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Duta Besar (Dubes) Tiongkok 
untuk Indonesia H.E. Xiao Qian 
berkunjung ke Universitas 

Negeri Malang  (UM),  Kamis 14 Maret 
2 0 1 9 .  Ke g i a t a n  i n i  m e r u p a ka n 
rangkaian kunjungan kerja Kedutaan 
Besar Tiongkok untuk Indonesia ke 
Jawa Timur.

 Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd., 
m e n ga w a l i  p e r t e m u a n  d e n ga n 
mengenalkan satu persatu para Dekan 
Fakultas yang hadir pada acara 
tersebut. Pada kesempatan itu juga 
d i s a m p a i k a n  b a h w a  s e l a m a  8 
(delapan) tahun kerjasama yang 
d i lakukan UM dengan T iongkok 
khususnya Guangxi Normal University  

 Rombongan Dubes Tiongkok 
yang didampingi Konsulat Jenderal 
Tiongkok Jawa �mur, H.E. Gu Jingqi, 
Wakil Kepala Bagian Poli�k, Zhao 
Yunfei, Atase, Li Jibin dan Niu Yujia 
tersebut diterima oleh Rektor UM, 
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd, di Ruang 
Rapat Senat Lt. 9 Graha Rektorat UM.

ini sangat produk�f, dan meng-
untungkan khususnya bagi kedua 
belah pihak.
 “Beberapa mahasiswa  UM 
kita kirim untuk melanjutkan studi di 
T i o n g ko k .  A d a ya n g m e n g i ku � 
program double degree, maupun 
non-degree, baik untuk program 
sarjana maupun program magister 
dan program doktor,” jelas Rektor 
UM. 
 S e l a i n  i t u ,  R e k t o r  U M 
menambahkan bahwa UM juga sudah 
merin�s adanya program-program 
pertukaran mahasiswa dari Indonesia 
ke Tiongkok khususnya ke Guangxi 
Normal University, bukan hanya dari 
mahasiswa Fakultas Sastra, tetapi ada 
mahasiswa dari Fakultas Ekonomi 
yang mengiku� program ini.
 Sementara itu, Duta Besar 
Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qiant 
m e nya m p a i ka n  u c a p a n  te r i m a 
kasihnya atas penerimaan sambutan 
yang diberikan UM. Ia juga meng-
apresiasi proses pembelajaran di UM.

 “UM telah melaksanakan 
pendidikan yang berkualitas, dari video 
profil yang diputar tadi saya merasa 
takjub, andai saya masih muda, maka 
saya akan masuk UM,” paparnya yang 
disambut applause oleh para hadirin. 
 “Saya ke Provinsi Jawa Timur, 
khususnya Kota Malang, dan lebih 
khususnya ke UM dengan tujuan salah 
satunya adalah untuk mengunjungi 
teman-teman semua yang berada disini 
dan  saya juga ingin melakukan diskusi 
dengan UM untuk meningkatkan 
kerjasama yang lebih baik lagi” 
lanjutnya.
 Acara yang berlangsung sekitar 
satu jam ini juga dihadiri oleh para 
anggota rapim UM. Setelah acara 
bincang-bincang, rombongan Dubes 
Tiongkok mengunjungi Kantor Pusat 
Bahasa Mandarin UM dan Laboratorium 
Central FMIPA UM.

Penulis: Salsabila Indana Zulfa - Internship Humas UM

Kunjungan Dubes Tiongkok, Pererat Kerjasama UM-Tiongkok
Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd memberikan cinderamata kepada Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia 
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Berprestasi �ada hen� harus selalu 
digaungkan oleh mahasiswa, 
termasuk salah satunya �m dari 

Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Universitas 
Negeri Malang (UM). Tim yang terdiri dari 
Fitri  Khalimiah & Robi Aturrohmah 
(Kesehatan Masyarakat/2016) dan Zainur 
Ridho  Wahyu  Ismail  (Kesehatan 
Masyarakat/2015) menjuarai Public Health 
Award Compe��on (PHAC) 2019. Kegiatan 
ini  mengangkat  tema “Menjawab 

Tantangan Polemik Kesehatan Dengan 
Kacamata Ungu“. Acara ini diselenggarakan 
pada tanggal (1-2/3) yang bertempat di 
Kampus II Universitas Muslim Indonesia 
(UMI), Makasar.

Acara yang diselenggarakan oleh 
Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (ISMKMI) menjadi 
serangkaian acara dari Munas (Musyawarah 
Nasional) 2019 yang diadakan se�ap dua 
tahun sekali setelah sebelumnya diadakan 

Penulis: Nuri Riskian - Internship Humas UM 

Luar biasa! Mahasiswa UM Juarai PHAC 2019
Fitri Khalimiah, Robi Aturrohmah, Zainur Ridho Wahyu Ismail (Kesehatan Masyarakat) menjuarai Public Health 
Award Compe��on (PHAC) 2019

Sebanyak 15 Finalis dari seluruh 
Indonesia  berkumpul  untuk mem-
perebutkan juara dalam PHAC 2019. Tim 
UM mempresentasikan karyanya tentang 
kepedulian generasi muda terhadap 
permasalahan penyakit �dak menular 
khusunya penyakit stroke dan solusi yang 
aplika�f dalam menangani permasalahan 
penyakit ini. Akhirnya, UM berhasil 
menjuarai lomba LKTI ini dengan diiku� 
juara 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juara 
3 Universitas Sumatera Utara (USU), juara 
favorit Universitas Negeri Semarang 
(Unnes). 

 “Makassar menyenangkan, butuh 
proses panjang sampai bisa disini. Hasil 
�dak akan menghiana� usaha, selama ada 
kesempatan sekecil apapun itu lakukan 
yang terbaik dan berjuanglah,” ujar 
mahasiswa asal Situbondo ini. 

 Zainur Ridho Wahyu Ismail 
menjelaskan bagaimana pengalamannya 
ke Universitas Muslim Indonesia (UMI) 
Makassar.

di Universitas Airlangga pada tahun 2017. 
Acara ini  bertujuan meningkatkan 
kemampuan di bidang karya tulis ilmiah 
dalam melihat permasalahan kesehatan 
yang ada di sekitar, sehingga diharapkan 
kepekaan mahasiswa dapat meningkat.

Penulis: Salsabila Esya Kusdian� - Internship Humas UM 

Mahasiswa UM Ciptakan Inovasi I-Quran Dalam KTIN
Fitrah Izul Falaq dan Zahid Zufar At Thaariq menunjukkan piala yang diraihnya dalam KTIN 2019

Gelaran Lomba Karya Tulis Ilmiah 
Nasional Konferensi Pendidikan 
(KT IN)  mengatarkan  �ga 

mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) 
meraih juara pertama. Kompe�si yang 
digelar oleh Universitas Nusantara PGRI 
Kediri pada tanggal 2-3 Maret 2019 
bertemakan “Menjaga Eksistensi Pendidikan 
sebagai Katalisator dalam Revolusi Industri 
4.0.”
 Perbedaan jurusan menjadikan 
kerjasama yang solid antara  Fitrah Izul Falaq 
dan Zahid Zufar At Thaariq, mahasiswa 
Jurusan Teknologi Pendidikan (FIP) dan 
Mohammad Hafif Afanillah Mahasiswa 
Jurusan Akuntansi (FE) untuk menciptakan 
sebuah krea�vitas dan inovasi dalam 
pendidikan. Terbuk�, kolaborasi ke�ga 
mahasiswa ini mampu menciptakan I-Quran 
yaitu kartu pembelajaran Al-Qur’an 
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 Direktur BIPA UM Dr. Gatut 
Susanto, M.M., M.Pd menyampaikan 
bahwa keenam mahasiswa internasional 
dari Saga University Jepang ini akan  belajar 
bahasa dan budaya Indonesia selama dua 

Gaung  Universitas Negeri Malang 
(UM) �dak hanya dikenal di 
Indonesia saja, namun dunia 

Internasional juga mulai mengenalnya, 
salah satunya dari negeri Sakura Jepang.  
Hal ini terbuk� dengan kedatangan enam 
orang mahasiswa internasional dari Saga 
University Jepang ke UM yang disambut 
dengan ramah oleh Direktur Hubungan 
Internasional UM, Direktur BIPA UM dan 
Dekan FS UM. Bertempat di Ruang Rapat 
Bersama Graha Rektorat Lantai 3 UM, 
keenam mahasiswa dari Saga University ini 
disambut dan diperkenalkan pula dengan 
staf BIPA yang akan menjadi mentor 
selama mereka berada di Malang.

minggu kedepan. “Penyambutan enam 
orang mahasiswa ini sekaligus pembukaan 
program BIPA untuk mahasiswa dari Saga 
University Japan. Mereka akan belajar 
bahasa dan budaya Indonesia selama dua 
minggu mendatang. Nan�nya mereka akan 
mendapat materi kelas tentang Bahasa 
Indonesia mulai dari jam 08.00 – 13.00 
WIB, setelah itu ada kegitan tutorial 
dimana se�ap mahasiswa akan didampingi 
mahasiswa UM, dan berlanjut sorenya ada 
kelas budaya untuk belajar karawitan.
 Selama dua minggu mendatang 
mereka akan �nggal di Hotel Ubud, karena 
mereka membutuhkan fasilitas yang lebih 
dibandingkan dengan yang lain. Selain 
mendapatkan materi tentang budaya dan 
bahasa Indonesia, mereka juga akan 
mengunjungi tempat-tempat wisata di 
Malang Raya. Program BIPA untuk 
mahasiswa Saga University ini adalah yang 

 Selama dua minggu mendatang 
mereka akan �nggal di Hotel Ubud, karena 
mereka membutuhkan fasilitas yang lebih 
dibandingkan dengan yang lain. Selain 
mendapatkan materi tentang budaya dan 
bahasa Indonesia, mereka juga akan 
mengunjungi tempat-tempat wisata di 
Malang Raya. Program BIPA untuk 
mahasiswa Saga University ini adalah yang 
pertama kalinya diadakan. Hal ini juga 
terkait dengan masa liburan kampus yang 
ada disana. Saya  berharap program ini 
dapat berlanjut kembali mendatang, baik 
jumlah mahasiswa yang bertambah banyak 
maupun masa studi yang lebih lama.

pertama kalinya diadakan. Hal ini juga 
terkait dengan masa liburan kampus yang 
ada disana. Saya  berharap program ini 
dapat berlanjut kembali mendatang, baik 
jumlah mahasiswa yang bertambah banyak 
maupun masa studi yang lebih lama.

Mahasiswa Saga University Japan Belajar Bahasa dan Budaya di UM
Para mahasiswa Jepang diterima oleh Dekan Fakultas Sastra UM

Penulis: Riska Febrian� - Internship Humas UM

 “Tujuan dari I-Quran tersebut 
ialah membantu penyandang disabilitas 
khususnya si tuli dan si buta agar lebih 
mudah dalam mempelajari Al-Quran,” jelas  
Fitrah. Lebih lanjut, Zahid mengaku telah 
menyiapkan konsep I-Quran sejak 5 bulan 
yang lalu. Tentu saja tantangan yang 

yang di dalamnya terdapat braille dan 
augmented reality.

mereka hadapi dalam perlombaan 
tersebut cukup rumit. Namun, hal itu tak 
menyurutkan �m ini untuk terus berjuang 
mengharumkan nama UM di �ngkat 
Nasional.
 Tidak berhen� dalam perlombaan 
ini saja, rupanya setelah ke�ga mahasiswa 
UM ini berhasil memenangkan KTIN 
dengan  konsep  I-Quran ,  mereka 

t e r m o � v a s i  u n t u k  s e g e r a 
mengembangkan media tersebut.
 “ K e d e p a n  k a m i  a k a n 
mengembangkan media I-Quran lebih 
baik lagi agar manfaatnya segera 
dirasakan oleh masyarakat khususnya 
para penyandang disabilitas.” tandas 
Zahid.

Lanjutan hal 2
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Tingkatkan Kualitas Mahasiwa, FIK Selenggarakan Seminar Nasional "Perspektif Sport Science”
Dekan FIK, Dr. Sapto Adi, M.Kes membuka Semnas FIK

Penulis: Moch. Ian Fajrin/Budiharto - Internship Humas UM

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) 
Universitas Negeri Malang (UM) 
menyelenggarakan Seminar 

Nasional dengan tema “Perspek�f 
Sport Science dalam Perkembangan 
Olahraga Kesehatan dan Rekreasi” ini 
menghadirkan empat narasumber.  
Kegiatan itu diadakan di gedung Sasana 
Budaya UM pada tanggal 20 Maret 
2019. Seminar yang dimulai pukul 07.30 
s/d 14.00 WIB tersebut dihadiri oleh 
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Wakil Dekan 1, Wakil Dekan II, Ketua 
P2SIKI (Perkumpulan Program Studi 
Ilmu Keolahragaan Indonesia), Ketua 
Jurusan Ilmu Keolahragaan.
 Seminar yang diiku� oleh lebih 
dari 400 orang peserta yang terdiri dari 
Dosen, Guru, Prak�si keolahragaan dan 
mahasiswa dari berbagai Provinsi di 
Indonesia ini, dibuka oleh Ketua 
Pelaksana, dr. Rias Gesang Kinan�, 
M.Kes. dan Dekan Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri 

 Selain itu juga disampaikan 
bahwa,” keolahragaan kesehatan (sport 
medicine) bukanlah sebuah bidang ilmu 
yang dimonopoli oleh satu atau dua 
bidang keahlian saja, akan tetapi 
merupakan sebuah bidang i lmu 

Malang (UM), Dr. Sapto Adi, M.Kes. 
Acara seminar dibagi menjadi 2 (dua) 
sesi.  Sesi pertama menampilkan 
narasumber Mus�ka Fitri, M.Pd, Ph.D 
dan Dr. Abdul Aziz H., S.Or., M.Or, dan 
sesi kedua dilanjutkan dengan  Drs. Said 
Junaidi, M.Kes, dan Dr. Saichudin, 
M.Kes.
 Dekan Fakultas I lmu Keo-
lahragaan (FIK) UM dalam pidatonya 
mengungkapkan,  “Jurusan I lmu 
Keolahragaan b isa  member ikan 
sumbangsih yang bermakna bagi 
kesehatan keolahragaan dan edukasi, 
ilmu �dak sekedar ilmu, akan tetapi 
ilmu dapat diaplikasikan dimasyarakat, 
dan bisa menghasilkan kesejahteraan 
bagi masyarakat luas.”

 Dengan diadakannya seminar 
ini, maka harapan yang ingin dicapai 
sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
ketua pelaksana, dr. Rias Gesang 
Kinan�, M.Kes, agar peserta seminar 
mendapat manfaat yang besar sehingga 
m a m p u  m e w u j u d k a n  a t m o s fi r 
akademik riset yang baik, kokoh, 
b e r k e l a n j u t a n  s e s u a i  d e n g a n 
perkembangan dari Ilmu Keolahragaan.
 “Saya sampaikan terima kasih 
kepada para pimpinan UM, para 
sponsor, dan juga kepada mahasiwa 
yang bertugas sebagai pani�a yang 
telah memberi fasilitas, maupun 
membatu kelancaran acara ini, sekali 
lagi terimakasih,” pungkasnya.

terapan,”tambahnya.  Mengakhiri 
pidatonya, beliau mengungkapkan 
harapan agar acara Seminar Nasional ini 
bisa memberikan manfaat, terutama 
untuk meningkatkan sumber daya 
manusia yang ada.

Warta Maret 2019
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Ma l a m  p e n ga n u g ra h a n 

Mahasiswa Berprestasi 

(Mawapres) Universitas 

Negeri Malang (UM) telah selesai 

dilaksanakan di Graha Cakrawala UM. 

Ratusan mahasiswa dan para tamu 

undangan yang hadir pada Rabu (20/03) 

turut merasakan euforia persaingan dari 

pemilihan Mawapres tersebut. Sebanyak 

5 (lima) finalis terpilih dari 26 (dua puluh 

enam) finalis menjadi Mawapres �ngkat 

universitas 2019. Ke-5 Mawapres 

tersebut dibagi menjadi dua kategori, 

yakni Mawapres program sarjana 

sejumlah 3 (�ga) orang dan Mawapres 

program diploma sejumlah dua orang. 

Adapun ke�ga Mawapres program 

sarjana tersebut, antara lain: Laksamana 

Fadian Zuhan Ramadhan dari Fakultas 

Sastra (Juara 1), Rahadian Dimas Dody 

dari Fakultas Sastra (Juara 2), dan Ari 

Gunawan dari Fakultas Ekonomi (Juara 3). 

Sedangkan Mawapres program diploma, 

ialah Sep�ani Indriani Juara 1 dan M. Ardi 

Juara 2.

 Ajang ini merupakan ajang 

tahunan yang diselenggarakan oleh 

UM untuk mencetak para generasi 

muda berprestasi yang siap bersaing 

d i  k a n c a h  N a s i o n a l  m a u p u n 

Internasional. Juara pertama dari 

ajang ini akan dikirim untuk bersaing 

di ajang Pilmapres �ngkat Nasional 

2019. Acara yang berlangsung kurang 

lebih selama 5 jam ini melahirkan 

Mawapres �dak hanya di �ngkat 

universitas saja melainkan, Mawapres 

di �ngkat fakultas yang melahirkan 

�ga Mahasiswa terbaik dari fakultas 

masing-masing. Sela in i tu, juga 

terdapat kategori Mawapres Favorit 

yang diraih oleh M. Faiz Alaudin dari 

Fa ku l ta s  Te k n i k  d a n M awa p re s 

Berbakat yang diraih oleh Syahroni Al 

Khadzir dari Fakultas Ilmu Sosial.
 Pada sambutannya Waki l 

Rektor III UM, Dr. Mu’arifin, M.Pd. 

menyampaikan harapannya kepada 

Mawapres UM 2019.

 “Dari kesempatan ini akan 

melahirkan sosok-sosok mahasiswa 

yang mumpuni. Siapakah mahasiswa 

yang mumpuni itu? Ialah mahasiswa 

yang merupakan profil  manusia 

seutuhnya, manusia berprestasi baik itu 

akademik maupun non akademik,” 

ujarnnya dengan penuh semangat.
 Harapan dan ucapan terima 

kasih juga muncul dari para juara 

Mawapres program sarjana maupun 

diploma. Laksamana Fadian Zuhan 

Ramadhan menyampaikan ucapan 

terima kasihnya kepada berbagai pihak 

dan juga ia memohon doa kepada para 

udangan yang datang untuk turut 

mendoakannya agar mampu menjadi 

perwakilan UM yang mumpuni di ajang 

perhelatan Pilmapres �ngkat nasional.

Pilmapres 2019, Lahirkan Generasi Baru Mawapres UM
Para peraih juara Pilmapres dan PIOS MABA 2019

Penulis: Salsabila Indana - Internship Humas UM
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 Narasumber dalam kegiatan 

tersebut adalah Wakil Rektor I UM, 

Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed, M.Si,  

Ketua Jalur SBMPTN UM, Dr. Agus 

Hermawan, GradDipMgt.,  M.Si . , 

M.Bus, dan Dra. Aminar� Si� Wahyuni. 

Sebagai bentuk sosialisasi dan 

penyebaran informasi terkait 

seleksi  jalur masuk bagi calon 

mahasiswa baru (Camaba) mendatang, 

Universitas Negeri Malang (UM) 

menggelar talkshow SNMPTN, UTBK, 

SBMPTN, dan Jalur Mandiri UM Tahun 

2019. Acara yang berjudul Obrolan ini 

tayang melalui Televisi Republik 

Indonesia Jawa Timur (TVRI  Ja�m) Jl. 

Mayjend Sungkono 124 Surabaya, Jawa 

Timur, Jumat (8/3) mulai pukul 16.00-

17.00 WIB. Acara yang membahas 

tuntas mengenai problema�ka yang 

dihadapi Camaba selama proses 

penda�aran.

 Dalam talkshow tersebut Prof. 

Budi  menyatakan a lasan utama 

�ngginya minat Camaba di UM.
 “Kita memiliki segmen yang 

loyal, selain itu UM juga memiliki 117 

prodi yang 60% diantaranya sudah 

terakreditas i A . UM merupakan 

universitas yang senan�asa belajar 

dan selalu mengembangkan dir i 

untuk memberikan pelayanan terbaik 

bagi masyarakat” jelasnya.
 Sementara itu, Ketua SBMPTN 

Dr. Agus Hermawan, GradDipMgt., 

M.Si., M.Bus menyampaikan jumlah 

Talkshow dialog interak�f diawal 

p e m a p a r a n  i n f o r m a s i  s e c a r a 

keseluruhan oleh Wakil Rektor I UM. 

Kemudian dilanjutkan pemaparan 

materi oleh para narasumber lainnya. 

Forum ini juga di lakukan dialog 

interak�f langsung bagi TVRI Jawa 

Timur.

 Sebagai kampus tertua di 

Malang, UM senan�asa berusaha 

untuk menjadi rujukan perguruan 

�ng gi la innya khususnya da lam 

b idang pendid ikan dan pembe-

lajaran. 

peminat UM tahun 2019.
 “Menurut data yang telah 

terangkum terdapat kurang lebih 

21.000 peminat UM, sedangkan kuota 

U M  h a n y a  1 . 3 4 5  M a h a s i s w a . 

Pengumuman SNMPT akan diumum-

kan tanggal 23 Maret 2019 melalui 

laman ltmpt.ac.id. Setelah dinya-

takan lolos, Calon Mahasiswa Baru 

wajib melakuka registrasi di laman 

masing-masing perguruan �nggi,” 

tuturnya.

Penulis: Nuri Riskian - Internship Humas UM

Melalui Obrolan TVRI, UM Sosialisasikan SNMPTN/SBMPTN
Wakil Rektor I UM, Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed, M.Si,  Ketua Jalur SBMPTN UM, Wakil Dekan I FE UM, Dr. Agus Hermawan, GradDipMgt., M.Si., M.Bus, dan Kabag KSH, Dra. Aminar� Si� Wahyuni
saat memberikan sosialisasi SNMPTN/SBMPTN di TVRI Ja�m.

Warta Maret 2019
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Kala Perempuan Berdiskusi dan Berkarya
Diskusi Narra�ves Of Vic�mhood  di Kafe Pustaka UM

Komunitas yang rata-rata anggotanya 
adalah para penulis perempuan ini malam 
itu terlihat sibuk terkait karya-karya 
mereka. Ada yang tengah menulis ar�kel, 
cerpen, hingga puisi. Tak hanya beberapa 
ada yang menuliskan karya mereka di 
rumah juga ke�ka berada di dalam forum 
itu para perempuan ini juga menulis karya-
karya terbaru mereka. “Seper� saya tadi 
menulis puisi di tempat, kemudian kita 
diskusikan,” ujar Firdausya Lana salah satu 
anggota MWWS
 

afe Pustaka Perpustakaan UM terus Kmenjadi jujukan tempat diskusi 
paling hits dan asyik di Universitas 

Negeri Malang (UM). Selain terdapat 
diskusi ru�nan se�ap minggu, berbagai 
tema dan diskusi penuh kebaruan pun 
kerap dihadirkan. Seper� yang terlihat 
pada Jumat (22/3) malam lalu, ke�ka 
komunitas Malang Women Writers’ Society 
(MWWS) tengah melakukan diskusi asyik 
membahas Narra�ves Of Vic�mhood 
(Narasi “Dizolimi”) dalam Sastra, Poli�k, 
dan Agama.

Walaupun rata-rata anggota komunitas ini 
adalah para penulis perempuan, namun 
dalam diskusi malam itu juga beberapa 
laki-laki juga hadir untuk nimbrung 
berdiskusi. Mereka juga memberikan 
masukkan dan pertanyaan setelah karya 
mereka dibacakan secara umum ini. 
Beberapa peserta laki-laki yang ikut 
berdiskusi kemarin terlihat juga dari 
kampus lain seper� dari mahasiswa 
Universitas Brawijaya (UB). 

Perempuan yang juga mahasiswa 
Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 
UM ini merasa cukup antusias, karena di 
dalam forum tersebut mereka saling 
diskusi dan karyanya banyak diberi 
masukan oleh sesama anggotanya. 
Sehingga setelah selesai ditulis dan direvisi 
dari berbagai sisi, seper� isi dan diksinya, 
puisi yang dibuatnya pun lantas dibacakan 
di  depan  umum.  Sehingga  para 
pengunjung  kafe pun bisa mendengar dan 
melihat penampilan pembacaan puisi yang 
dibacakan itu. “Di sinilah kami membaca 
gagasan se�ap masing-masing peserta 
diskusi,” terangnya.

“Walaupun MWWS memang konsen pada 
kepenulisan perempuan, namun kita juga 
terbuka jika ada peserta laki-laki lain untuk 
ikut berdiskusi,” ungkap mahasiswi yang 
juga sebagai editor buku ini.

Menurutnya di dalam komunitas ini cukup 
mampu membuatnya terbantu dalam 
kinerja-kinerja kuliah yang kini tengah ia 
tempuh di UM itu. Terlebih dia yang 
memiliki jurusan Bahasa Indonesia 
kekaryaan seper� sastra ini sangat pen�ng 
untuk menunjang produk�fitasnya. 
Sehingga selain diskusi, menghasilkan karya 
adalah program utama dalam komunitas 
MWWS. Salah satu kegiatannya pun 
dilakukan seper� Jumat malam itu. “Tujuan 
kegiatan kami memang berkarya, semoga 
ini terus kita lakukan dan para karya-karya 
perempuan  bisa  terus  mewarnai 
kesusastraan di Indonesia,” tegasnya.  

Kontributor Penulis : Moh. Fikri Zulfikar (Mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana UM)
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Perwakilan dari paduka Universitas 
Negeri Malang (UM), Fitrinda 
Wieke  Dwie  Putri  seorang 

mahasiswa jurusan Sastra Inggris 2016 
menyabet wakil 1 duta wisata raka-raki 
Jawa Timur 2019. Ajang pemilihan duta 
wisata yang dilaksanakan se�ap tahun ini 
diiku� oleh perwakilan terbaik dari 37 
kota/kabupaten  d i  Jawa  T imur. 
Pelaksanaan kegiatan pemilihan duta 
wisata Ja�m tahun ini diselenggarakan di 
Pandaan-Pasuruan pada (15-18/3). Tujuan 
utamanya yaitu menjadi promotor 
dibidang pariwisata, menjadi duta yang 

membantu  sekaligus  mensuport 
pemerintah dalam pengembangan 
pariwisata Jawa Timur dan menjadi wadah 
anak muda milenial dalam berkarya.
 Menjadi juara dan perwakilan 
duta wisata Ja�m �daklah mudah 
selain persyaratannya pernah menjadi 
duta wisata dulu di kota/kabupaten 
Ja�m juga ada beberapa tahapan 
seleksi yaitu mulai dari tes tulis,  
interview dan presentasi inovasi dari 
des�nasi wisata di daerah masing-
masing finalis. Turut hadir juri yang 
ko m p e te n  d i  b i d a n g nya  d a l a m 

penilaian finalis raka dan raki Ja�m 
2019 yakni Prof. Dr. Ida Ayu Brahmasari, 
Dr. Agus Dono, M. Hum, Dr. Suko 
Widodo, MA, Dr. Pinky Saptandari, MA. 
Reyza Fitri Aninda, S. H., M. Kn.

 Capaian menjadi perwakilan 
duta wisata Ja�m pas� �daklah mudah, 
Keke menjelaskan pers iapannya 
mengiku� proses seleksi yaitu mulai 
d a r i  b e l a j a r  p u b l i c  s p e a k i n g , 
memperbanyak wawasan pariwisata, 
persiapan presentasi yang baik dan 
sharing bersama senior di Paguyuban 
Kangmas Nimas Kota Batu.

 Ke�ka proses seleksi, Wieke 
a t a u  s e r i n g  d i p a n g g i l  K e k e 
mempresentasikan sebuah inovasi 
tentang pengembangan des�nasi 
wisata yang ada di kota Batu. Nama dari 
des�nasi tersebut yaitu Kebat, suatu 
kampung edukasi budaya alam yang 
mempunyai tradisi untuk mengajak 
wisatawan untuk belajar tentang 
budaya Jawa.

 “Bisa menjadi wakil 1 raki Jawa 
Timur buat saya suatu hal yang luar 
biasa. Saya pun juga terus belajar 
b a n y a k  h a l  t e r u t a m a  t e n t a n g 
pariwisata lebih luas lagi ke ranah 
Jawa Timur. Jadi senang disamping 
dapat teman baru dari kota dan 
kabupaten di Jawa Timur tapi juga 
dapat ilmu baru,” kesan Keke.
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Mahasiswa UM Wakil 1 Duta Wisata Raka-Raki 
Jawa Timur 2019
Fitrinda Wieke Dwie Putri (kanan) seorang mahasiswa jurusan Sastra Inggris 2016 menyabet wakil 1 
Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2019.
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