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Peserta Webinar dengan Tema “Peran sekolah Adiwiyata dalam menyongsong Era New Normal”

Memasuki Era New Normal, LP2M UM Gelar Webinar Peran Sekolah Adiwiyata
Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM

 Webinar  in i ,  d i i s i  o leh  5 
pemateri sekaligus. Dr. Ir. Koderi, 
M.ling selaku Kepala Dinas lingkungan 
Hidup Kab.Malang, Prof. Dr. Haris 
Anwar Syarfrudie, M.Pd selaku Guru 
besar FT UM, Slamet Suyono, S.Pd, 
M.M.Pd, Kabid SD Dinas Pendidikan 

abah pandemic Covid-19 Wyang masih berlangsung 
hin�a saat ini, memaksa 

kita memasuki era new normal. Salah 
satu yang menjadi perhatian dalam 
era new normal adalah, bagaimana 
peran sekolah dalam menyongsong 
era new normal ini. Sebagai bentuk 
ke p e d u l i a n  t e r h a d a p  h a l  i n i , 
Universitas Negeri Malang (UM) 
melalui Pusat Kebencanaan, Mitigasi 
d a n  L i n g k u n g a n  L P 2 M  U M 
melaksanakan webinar pada (24/6) 
dengan mengangkat tema ‘Peran 
s e k o l a h  A d i w i y a t a  d a l a m 
menyongsong Era New Normal’.

Kab. Malang, Indriyani Rachman, PhD 
dari Kitakyushu University, Jepang 
dan dr Ery Olivianto, Sp.A dari IDAI 
Kota Malang.
 Ardyanto Tanjung , S.Pd, M.Pd 
selaku Kepala Pusat Kebencanaan, 
Mitigasi dan Lingkungan LP2M UM 
dalam sambutannya menyampaika 
antusiasme guru yang mengikuti 
webinar ini begitu besar. “Hari ini 
peserta yang terda�ar di data kami 
ada sekitar 500 peserta yang berasal 
dari berbagai daerah di Indonesia, 
Mulai dari Kalimantan, Sulawesi 
hin�a Papua,“ ujarnya.

 

 Lebih lanjut Ardyanto Tanjung 
juga menambahkan, antusiasme 
peserta ini tidak lepas dari tema yang 
diangkat dalam webinar kali ini. 
“Dengan tema sekolah adiwiyata ini, 
kita coba mengangkat gerakan peduli 
dan berbudaya lingkungan di sekolah 
sebagai ujung tombak penanganan 

 “Kampus juga melakukan suatu 
aktivitas yang diapresiasi secara 
nasional ,  ya itu terkait  dengan 
penyelen�araan KKN Tematik. 
Alhamdulillah kegiatan ini diapresiasi 
baik oleh Dinas Kesehatan dan 
Pemerintah. Ini merupakan bentuk 
Ikhtiyar kita dalam berkontribusi 
menangani wabah Covid-19,” jelasnya.

C o v i d -1 9  d i  I n d o n e s i a .  S e r t a 
b a g a i m a n a  n a n t i n y a  s e ko l a h 
menerapkan protokol kesehatan,” 
lanjutnya.
 Dr. Ahmadmunjin Nasih , S.Pd, 
M.Ag selaku Sekretaris LP2M UM 
dalam sambutan juga menyampaikan  
bagaimana kontribusi UM dalam 
menangani  wabah Covid-19 di 
Indonesia. Seperti membentuk gugus 
tugas, memberikan sumbangan dan  
juga menerapkan protokol yang ketat 
bagi siapapun yang ingin masuk ke 
lingkungan kampus. 
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akultas Ilmu Pendidikan (FIP) FUniversitas Negeri Malang (UM) 
selen�arakan Seminar Nasional 

Pendidikan Online pada Sabtu (20/06) 
via aplikasi zoom sekaligus streaming 
melalu i  Youtube dan Facebook 
Universitas Negeri Malang. Tema yang 
diangkat pada seminar Pendidikan ini 
adalah Prospek Pendidikan Nasional 
Pasca Pandemi Covid-19. 
 Tema tersebut dikupas dengan 
sangat detail bersama tiga pembicara 
yang hebat yakni Prof. Dr. Rusdinal, M. 
Pd. (Dekan FIP Universitas Negeri 
Padang), Hamid Muhammad, M. Sc. 
Ph. D (Dirjen PAUD,  Pendidikan Dasar 
Menengah, Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI), 

dan Prof. Dr. Ahmad Suriansyah, M. Pd (Direktur Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat). 
 Seminar Online tersebut diikuti oleh sekitar 400 peserta dan dimoderatori oleh motivator nasional dari UM 
yakni Dr. Umi Dayati, M.Pd. Dekan FIP UM, Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd. memberikan sambutan dan 
membuka seminar daring tersebut secara resmi. “Siaran pers dari Kemendikbud pada 15 Juni kemarin tentang 
kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan tentu saja membutuhkan pencerahan teknik operasionalnya, 
sehin�a kami mengundang Dirjen dari Kemendikbud untuk memberikan pencerahan yang maksimal baik mengenai 
kebijakan, implementasi, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang akan diambil dalam penyelen�araan 
pendidikan ke depan. Tak hanya itu, dua pemateri yang lain pun akan menjelaskan terkait bagaimana mengelola 
pendidikan itu dari beberapa substansi baik sudut pandang teoretik maupun hasil kajiannya,” jelas Prof. Budi.  

 Tu j u a n  d i a d a ka n nya  s e m i na r 
nasional ini adalah untuk memberikan 
pencerahan, sharing, dan mengemukakan 
ide-ide yang cemerlang dan juga tentang 
penye-len�araan pendidikan kita baik di 
masa pandemi maupun pasca pandemi. Di 
akhir penyampaian materi dari pembicara, 
para peserta diperkenankan bertanya 
kepada masing-masing pembicara agar 
permasalahan di lapangan yang ditemui 
oleh peserta bisa diberikan solusi dan 
jawaban dari ahlinya.

Sambutan Dekan FIP UM  Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.   
Seminar Nasional FIP: Prospek Pendidikan Pasca Pandemi Covid-19

Pewarta: Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM

Para peserta Webinar FIP Um  
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 Program kerja pembagian 1.000 masker sudah dikoordinasi jauh-jauh hari mulai dari survei kain untuk masker, 
survei penjahit masker, dan kegiatan eksekusi yaitu pembagian masker. Zulfa selaku penan�ung jawab, pada kegiatan 
inti membagi 20 mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil seperti perwakilan penyerahan 300 masker kepada 
Bapak Suparni selaku Kepala Desa Pogalan, pembagian di jalan raya, pembagian di pasar dan pembagian di rumah-
rumah warga untuk menghindari adanya kerumunan dan tetap menjalankan protokol  kesehatan. 

uliah Kerja Nyata (KKN) Pulang Kampung Tren�alek Desa Pogalan telah menyelesaikan program kerja yaitu KPembagian 1.000 masker untuk masyarakat Desa Pogalan dan sekitarnya. Program yang dilaksanakan Sabtu 
(6/6) tersebut dibagi menjadi beberapa titik seperti pasar Desa Pogalan, rumah-rumah warga, dan jalan raya 

tepatnya di depan Balai Desa Pogalan. Kegiatan yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Perangkat 
Desa Pogalan dilakukan sebagai  bentuk perangi Covid-19 dan pengabdian kepada masyarakat di tengah pandemi. 

 Gerakan pembagian 1.000 masker ini mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Bapak Suparni selaku 
Kepala Desa Pogalan mengungkapkan bahwa bantuan masker kain dari KKN Pogalan Universitas Negeri Malang (UM) ini 
bermanfaat dan akan didistribusikan kepada masyarakat Desa Pogalan. Di hari yang sama, Desa Pogalan juga 
melakukan kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Desa Pogalan sehin�a orang yang 
datang di Balai Desa Pogalan juga diberi masker tersebut.  
 Kegiatan sosial ini juga melibatkan banyak pihak seperti Mahasiswa KKN Desa Pogalan UM, Penjahit masker kain, 
Kepala Desa Pogalan, Perangkat Desa Pogalan sampai TNI dan POLRI yang ikut serta membantu kegiatan pembagian 
masker di jalan raya. “Diharapkan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk tetap meningkatkan pola hidup bersih serta selalu men�unakan masker ketika keluar rumah. 
Terutama disaat pandemi ini, mengingat di Kabupaten Tren�alek juga sudah ada yang terkonfirmasi positif Covid-19 
sehin�a kegiatan pembagian 1.000 masker ini sebagai pencegahan dan perangi Covid-19”, tegas Kordinator Desa 
Pogalan Muhammad Adib. 

Foto Bersama TNI dan Kepala Desa 

Perangi Covid-19, KKN UM Desa Pogalan Tren�alek Bagikan 1.000 Masker

Pewarta: Riki Pratama-Internship Humas UM
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ahasiswa KKN UM Pulang MKampung Edisi Covid-19 
m e l a k s a n a k a n 

Penyuluhan yang bertema "Herd 
Imunity dan New Normal" di Desa 
Bendo,  Kecamatan Gondang, 
Kabupaten Tulungagung pada hari 
Rabu (3/6/2020) pukul  09.00. 
Penyuluhan dihadiri oleh kepala 
desa Bendo,  per waki lan BPD, 
perangkat desa, dan perwakilan 
k a r a n g  t a r u n a .  P e n y u l u h a n 
dilaksanakan dengan mematuhi 
protokol kesehatan yang telah 
ditentukan, seperti mencuci tangan 
sebelum masuk ke balai desa, 
mewajibkan penggunaan masker, 
dan pembatasan sosial (social 
distancing). Sebelum melakukan 
penyuluhan, ditayangkan video 
edukasi mengenai cara mencuci 
tangan yang benar dan cara 
pencegahan Covid-19. 

 T u j u a n  d i a d a k a n n y a 
penyuluhan untuk mengenalkan 
warga masyarakat Desa Bendo 
tentang kebijakan New Normal yang 
akan dilakukan oleh pemerintah 
dalam waktu dekat ini. Pengenalan 
k e b i j a k a n  t e r s e b u t  s u p a y a 
masyarakat bisa mengetahui lebih 
detail bagaimana dan apa saja 
aturan-aturan yang ada pada 
kebijakan New Normal serta bisa 
m e m p e r s i a p k a n  d i r i  u n t u k 
menghadapi kebijakan tersebut.
 Kegiatan lain yang dilakukan 
m a h a s i s w a  K K N  U M  y a i t u 
menyalurkan bantuan berupa 1000 
masker dan Vitamin C kepada warga 
masyarakat  De s a  B endo dan 
penempelan poster yang bertema 
Covid-19. Poster ditempelkan di 
tempat-tempat yang sekiranya 
terdapat kerumunan, seperti masjid, 
mushola, pos kamling, dan posko 

C ov i d -1 9,  s e d a n g ka n  m a s ke r 
dibagikan langsung kepada ketua 
RW setempat dan nantinya ketua 
RW akan membagikan kepada 
anggota masyarakatnya. 
 Semoga mahasiswa KKN 
dapat  membawa masyarakat 
Bendo menjadi lebih maju, sehingga 
p r o ke r  y a n g  d i l a k u ka n  b i s a 
dirasakan oleh masyarakat Desa 
Bendo", kata Kepala Desa Bendo, 
Pak Maryadi pada saat sambutan 
a c a ra  p e ny u l u h a n .  H a ra p a n 
mahasiswa pada kegiatan KKN kali 
ini walaupun ditengah pandemi 
Covid-19 sebisa mungkin mahasiswa 
K K N  t e t a p  b i s a  m e m b e r i ka n 
m a n f a a t  b a g i  m a s y a r a k a t 
khususnya masyarakat di desa 
Bendo, sehingga apa yang menjadi 
kewaj ib an mahas i swa dalam 
bidang pengabdian masyarakat 
dapat dilaksanakan dengan baik.

 Penyerahan secara simbolis poster, vitamin C, dan 1000 masker    

Mahasiswa KKN UM Lakukan Penyuluhan tentang  Herd Imunity dan New Normal

Pewarta: Dikhi Setia Kurniawan -  Mahasiswa Teknik Elektro FT UM 
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 Dalam penyampaian materi pelatihan dijelaskan mengenai pentingnya perhatian oleh guru atau orang terdekat 
kepada anak. Selain itu juga dijelaskan manfaat pendeteksian ini yaitu lebih cepat mengetahui hambatan-hambatan 
anak, intervensi sejak dini dapat segera dilakukan, membantu orang tua dan guru untuk sedini mungkin 
mempersiapkan diri menerima dan mengembangkan anak. Hal ini penting dilakukan agar orang tua atau guru tidak 
menjudge anak dengan sebutan atau kata-kata yang tidak baik.  
 Dr. Cahyaning Suryaningrum, M.Si menjelaskan catatan penting yang harus diperhatikan oleh guru kepada anak. 
“Anak yang dikategorikan kebutuhan khusus (BK) bukan berarti selalu memiliki inteligensi yang rendah. Banyak ABK 
dengan gejala autis, ADHD, gan�uan belajar dsb memiliki potensi intelektual superior yang melebihi anak-anak 
seumurannya. ABK tetap memiliki peluang untuk berkembang lebih baik sesuai potensi masing-masing. Dalam 
memberikan layanan pendidikan bukan memfokuskan pada kelainan anak tapi pada hambatan belajar dan kebutuhan 
anak yang sifatnya berbeda-beda,” ujarnya. 

ahasiswa Pendidikan Luar MSekolah (PLS) Universitas 
Negeri Malang (UM) sukses 

memberikan Pelatihan Deteksi Dini 
Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru 
SD. Pelatihan dilaksanakan secara 
daring melalui zoom selama 2 hari yaitu 
Selasa-Rabu (16-17/6). Minat dari 
masyarakat  cuku p besar  u ntuk 
mengikuti pelatihan ini yang mencapai 
74 peserta yang terda�ar. Upaya ini 
d i l a k u k a n  d a l a m  r a n g k a 
m e n g i d e n t i fi k a s i  s e j a k  d i n i 
permasalahan-permasalahan pada 
anak. Deteksi dini bisa dilakukan oleh 
orang tua, guru sekolah, maupun 
significant others.

Pelatihan Deteksi Lebih Dini Anak Berkebutuhan Khusus secara Daring  

Pewarta: Nuri Riskian – Mahasiswa Sastra Indonesia

 Narasumber saat menyampaikan materi secara virtual, disaksikan para peserta    

 Berlanjut pemaparan materi yang kedua oleh Dr. Ahsan 
Romadlon Junaidi, M.Pd. yang menjelaskan mengenai 
Akomodasi Pembelajaran bagi Anak Kesulitan Belajar. 
“Peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh 
profesional yaitu orang-orang yang kompeten di bidangnya. 
Mereka memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau di atas 
rata-rata tetapi mengalami defisit perkembangan salah satu 
atau lebih dari beberapa dimensi. Hal ini tidak dipengaruhi 
oleh faktor lingkungan dan/atau kelainan sensoris, maupun 
keterbelakangan intelektual seseorang,” ujarnya.
 Pelatihan ini diakhiri dengan tanya jawab oleh peserta, 
hal ini memberikan gambaran bahwa mulai tumbuhnya 
kepedulian guru dan masyarakat terhadap perkembangan 
peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.  Juga 
memberi harapan agar pendidikan merata bagi semua anak 
termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Narasumber saat menyampaikan materi secara virtual   
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 Melalui upaya tersebut, PBA UM mendapatkan peringkat ke-1 disusul oleh PBA UINSA Surabaya di peringkat 
kedua dan PBA UIN MALIKI Malang di peringkat ketiga. Dr. Hanik berharap mahasiswa PBA UM mampu menjadi 
mahasiswa yang un�ul baik secara akademik maupun non akademik sehin�a mampu bersaing dengan berbagai 
kalangan. “hendaknya mereka menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja, karena mereka kuliah di prodi dan 
kampus yang tidak biasa-biasa saja” ungkapnya. Selain pemeringkatan tersebut, PBA UM juga mendapatkan 
akreditasi A selama tiga kali berturut-turut yang dilakukan oleh Kementrian Ristekdikti yakni sejak tahun 2009 
hin�a 2025 mendatang.  

ini efektif untuk meraih peringkat ke-1 dalam pemeringkatan ini. “Jadi banyak karya ilmiah mahasiswa dan dosen 
yang sudah dipublikasikan di Google Scholar sehin�a sering dibaca dan disitasi publik kemudian terindeks oleh 
SINTA” jelasnya. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban dari UM agar para dosen mempublikasikan karya ilmiahnya di 
Google Scholar yang menuntut semua dosen PBA UM untuk memiliki profil di Google Scholar.

 Kegiatan akademik yang diadakan setiap tahun oleh jurusan juga ikut andil dalam raihan prestasi ini. Kegiatan 
tersebut yaitu: 1) KONASBARA (Konferensi Nasional Bahasa Arab) yang sudah diadakan ke-lima kalinya, dan 2) 
SEMNASBAMA (Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa) yang sudah diadakan ketiga kalinya. Melalui kegiatan 
akademik tersebut lahirlah prosiding berisi makalah-makalah yang sering dirujuk oleh berbagai Prodi PBA di 
Indonesia. “Prosiding tersebut juga kami publikasikan secara online, di even KONASBARA misalnya 80 makalah 
dalam satu acara, jika lima even maka sedikitnya ada 400 makalah, itu belum hasil penelitian dosen PBA dan even-
even lainnya” papar salah satu pelopor berdirinya organisasi Persatuan Dosen Bahasa Arab seluruh Indonesia ini.

Para Pengajar PBA UM dalam kegiatan KONASBARA (Konferensi Nasional Bahasa Arab)    
PBA UM Raih Peringkat ke-1 Dari 172 PBA se-Indonesia

Pewarta: Arya Wahyu Pratama  - Internship Humas UM

r o g r a m  S t u d i  S - 1 PPendid ikan  Bahas a 
Arab (PBA) Universitas 

Negeri Malang (UM) raih 
peringkat ke-1 dari 172 Prodi 
PBA di seluruh Indonesia. 
Pemer ingkatan tersebut 
dilakukan selama lima tahun 
sekal i  oleh Kementerian 
Ristekdikti melalui lembaga 
S I N T A  ( S c i e n c e  a n d 
T e c h n o l o g y  I n d e x ) . 
Diwawancarai oleh Internship 
Humas UM secara daring 
melalui WhatsApp, Ketua 
Jurusan PBA UM Dr. Hanik 
Mahl iatuss ikah,  M.  Hum 
m e n g u n g k a p k a n  b a hw a 
upaya agar karya ilmiah, baik 
karya dosen atau mahasiswa 
dapat diakses secara daring -
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aboratorium Sentral Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) LUniversitas Negeri Malang (UM) mengukir prestasi yang memban�akan dengan memperoleh akreditasi dari  
Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium tersebut ditetapkan sebagai Laboratorium Penguji dengan 

nomor akreditasi LP-1398IDN sesuai dengan ruang lingkup yang dilampirkan. Laboratorium Sentral FMIPA UM ini 
merupakan laboratorium Riset Terpadu yang bekerja secara Multidisipliner khususnya pada bidang ilmu-ilmu dasar 
dan terapan. Laboratorium ini memiliki kemampuan riset di bidang Microscopy, Spectroscopy, Structural Analysis, 
Metalurgical Analysis, Bio-Material, Bio-Chemical, Advance Ceramics, Geophysics.  Laboratorium Sentral Mineral dan 
Material Maju juga mendukung pencapaian Visi UM, yaitu menjadi perguruan tin�i un�ul yang peduli terhadap nilai 
kemanusiaan dan menjadi rujukan dalam pengembangan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni. 

 Hal ini dibuktikan dengan kecan�ihan peralatan yang dimiliki dan berstandar internasional. Standar 
internasional laboratorium ini ditunjukkan dengan ditetapkannya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan 
SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) dari KAN pada (22/4). Sebagai laboratorium pertama dan satu-satunya 
yang terakreditasi ISO 17025 di UM, Nandang Mu�i, S.Si., M.T., Ph.D., Manajer Puncak Laboratorium Sentral Material dan 
Mineral Maju FMIPA UM menjelaskan bahwa akreditasi ISO 17025 merupakan penghargaan dengan level yang lebih 
tin�i dibandingkan dengan ISO 9001. “Akreditasi ISO 17025 yang diperoleh laboratorium memiliki level lebih tin�i 
daripada ISO 9001. Selain ada kajian manajemen dan administrasi, ISO 17025 juga memuat uji validitas alat dan 
prosedur yang digunakan”, jelasnya
 Nandang menyampaikan bahwa tim laboratorium ini telah mempersiapkan akreditasi ISO 17025 sejak tujuh 
tahun yang lalu dengan melakukan perbaikan sistem manajemen dan perubahan struktur yang sesuai dengan ISO 
seperti penetapan manajer puncak, manajer mutu, manajer teknis, dan manajer pemasaran yang dijabat oleh dosen 
berbagai jurusan di FMIPA. 

Nandang Mu�i, S.Si., M.T., Ph.D., Manajer Puncak Laboratorium Sentral Material dan Mineral Maju FMIPA UM 

   

FMIPA UM Miliki Laboratorium Sentral Pertama & Satu-Satunya 
Terakreditasi ISO 17025:2017

Pewarta: Riki Pratama – Internship Humas UM 
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merupakan ajang kompetisi yang diadakan dalam bidang media sosial. Semeru Team UM yang berlaga pada kompetisi 
ini merupakan divisi Non Technical yang terdiri atas Dani Prasetyo (S1 Pendidikan Teknik Mesin), Ayu May Vitasari (S1 
Pendidikan Teknik Mesin), Cahya Alam Darmatria (S1 Teknik Mesin), dan Imas Intan Kurnia Dewi (S1 Pendidikan Teknik 
Mesin). Ayu May Vitasari menjelaskan bahwa timnya telah mempersiapkan dengan matang sejak Februari 2020 
dengan membuat konten pada instagram dan facebook sebagai fokus utama kompetisi tersebut. 
 Pada kompetisi ini, konten yang disajikan kepada publik dapat menampilkan ciri khas tim, salah satunya dalam 
aspek bahasa. “Kami bertolak pada buku panduan yang menginstruksikan bahwa konten boleh menyajikan ciri khas 
tim sehin�a pada awal penyajian konten kami men�unakan bahasa Malang yang familiar men�unakan kata 
terbalik”, jelasnya. Selain itu, peserta kompetisi juga harus melakukan upload konten sebanyak tiga hin�a empat 
konten setiap min�unya. Tim Semeru UM mengangkat isu-isu terkini terutama mengenai perkembangan teknologi 
dan pendidikan di Indonesia. Semeru Team UM sebagai Runner Up 2 Shell Eco-Marathon (SEM) Social Media Social 
Social Media  Competition 2020 sangat bersyukur telah membawa nama baik UM di kancah nasional. 

ahasiswa Universitas Negeri MM a l a n g  ( U M )  k e m b a l i 
torehkan prestas i  pada 

kompet is i  bergengsi  Shel l  Eco -
M a r a t h o n  ( S E M )  S o c i a l  M e d i a 
Competition 2020. Semeru Team UM 
sebagai salah satu peserta Indonesia 
untuk SEM Asia 2020 menjadi Runner 
Up 2  s ete lah  mengikut i  pros es 
kompetisi pada 1 Maret 2020 hin�a 30 
April 2020. Aspek kesadaran terhadap 
tim peserta tentang pentingnya media 
sosial sebagai alat untuk mengedukasi 
dan mensosialisasikan kepada publik 
sangat penting ditingkatkan. Hal ini 
mendasari SEM Indonesia mengadakan 
SEM Social Media Competition 2020 
supaya peserta dapat mempersiapkan 
timnya lebih baik untuk menuju 
Communications Award. SEM 2020  

UM Kembali Raih Prestasi : Runner Up 2 Social Media Competition  

Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

 SEMERU Team UM divisi Non-Technical    
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