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 Wakil Rektor IV UM, menyerahkan secara simbolis bantuan dari UM kepada perwakilan ACT disaksikan  Koordinator Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM.

Bersatu Lawan COVID-19, UM Lakukan Penggalangan Donasi

Penulis: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

niversitas Negeri Malang (UM) 

Umelakukan penggalangan dana 
hingga penyaluran donasi 

dalam membantu penanganan COVID-
19 pada (30/3) di Malang Raya. 
Gerakan peduli garda terdepan COVID-
19 diprakarsai oleh sivitas UM dan 
lembaga kemanusiaan seperti Aksi 
Cepat Tanggap (ACT), Gerakan Ahli 
Sedekah (GAS), dan Pemuda Nusa.

 Bebe rapa  pekan  t e r akh i r 
Indones ia  d is ibukkan me lawan 
penyebaran virus corona atau COVID- 
19. Tenaga medis selaku garda 
terdepan penanganan COVID-19 yang 
tengah bekerja keras untuk masyarakat 
juga harus mendapatkan dukungan dari 
berbagai belah pihak. UM sebagai salah 
satu kampus yang ikut andil dalam 
pengabdian kepada masyarakat, 
berparsipasi untuk melawan COVID-19 

dengan melakukan penggalangan dana 
hingga pendistribusian alat kesehatan 
untuk tenaga medis dan sembako untuk 
masyarakat di Malang Raya.  

 Wakil Rektor IV, Prof. Dr. H. 
Ibrahim Bafadal, M. Pd menyampaikan 
bahwa penyebaran COVID-19 sangat 
berdampak pada elemen masyarakat. 
Ha l  in i  ten tunya  menyebabkan 
pekerjaan masyarakat tidak optimal 
sehingga pendapatan tidak maksimal. 
Oleh sebab itu, dengan adanya bantuan 
yang disalurkan dari tangan orang-
orang baik akan meringankan beban 
kehidupan masyarakat khususnya di 
Malang Raya. “Pandemi COVID-19 
menyebabkan kemerosotan ekonomi 
khususnya pada elemen masyarakat 
menengah ke bawah, oleh sebab itu UM 
juga berpartisipasi dalam meringankan 
beban ekonomi masyarakat”, jelasnya. 

 Koordinator Satgas Kewas-
padaan COVID-19 UM Prof. Dr. Markus 
Diantoro, M. Si, menyampaikan bahwa 
penggalangan dana yang dilakukan 
selama lima hari telah digunakan dalam 
pembelian makanan, paket sembako, 
Alat Perlindungan Diri (APD), dan 
multivitamin. Pendistribusian yang akan 
berlangsung selama 30 hari  in i 
ditujukan kepada tenaga medis dan 
beberapa masyarakat di Malang Raya. 
Prof. Markus juga menyampaikan 
bahwa penggalangan dana akan selalu 
dilakukan hingga masyarakat Indonesia 
terbebas dari COVID-19. “Tentunya 
penggalangan dana ini akan selalu 
dilakukan hingga Indonesia dinyatakan 
bebas dari COVID-19”, jelasnya. 

 



Excellence in Learning InnovationUM - 

2 Warta Maret

erpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) bekerjasama dengan Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

PRepublik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan kegiatan pustaka akademik. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai 
upaya pelaksanaan layanan informasi berkala tentang koleksi sumber daya informasi legislatif dan terkini melalui 

koleksi karya ilmiah ini bertemakan Hubungan Civic Competence dengan Partisipasi Politik mahasiswa. Dilaksanakan pada  
Sabtu 14 Maret 2020, mulai pukul 09.00-12.00 WIB, sekitar 60 orang peserta yang didominasi mahasiswa HKn FIS UM 
nampak memenuhi Aula Perpustakaan UM lantai 2. Seluruh peserta yang hadir mengikuti dengan serius dan penuh antusias.

 Aa Kosasih, S.Sos mewakili kepala Perpustakaan UM yang berhalangan hadir menyatakan bahwa kegiatan pustaka 
akademik ini terlaksana berkat kerjasama antara perpustakaan MPR RI dengan Perpustakaan UM. ”Hal ini merupakan 
wujud kerjasama awal, yang nantinya akan dilanjutkan dengan kerjasama lainnya, seperti kerjasama pertukaran pustaka, 
dimana karya-karya yang ditulis oleh civitas akademika UM dapat menjadi koleksi perpustakaan MPR RI, begitu pula 
sebaliknya. Semoga mendatang kita dapat bekerjasama lebih baik lagi dan saling berkolaborasi dalam kegiatan yang saling 
menguntungkan,”ujarnya 

“Adanya hubungan yang kuat anatara civic competence dengan partisipasi politik mahasiswa mengindikasikan bahwa tingkat 
kompetensi kewarganegaraan dapat menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi 
politik mahasiswa,”simpulnya.

 Dilain pihak Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M. menyampaikan bahwa perpustakaan MPR RI saat ini 
mempunyai kegiatan untuk membahas pustaka akademik, dimana salah satunya dapat berupa tesis mahasiswa S2 yang 
berkaitan dengan MPR. “Selain pustaka akademik, perpustakaan MPR juga memiliki kegiatan lain seperti Bicara Buku 
Bersama Wakil Rakyat. Kegiatan ini telah kami laksanakan sebelumnya di Yogyakarta, Cirebon, Semarang, dan Malang. 
Perpustakaan MPR memang tidak sebesar Perpustakaan DPR namun kami memiliki ciri khas dimana terdapat koleksi 
buku/karya yang tidak diperjual belikan, jadi buku-buku khusus yang memang produknya MPR dan tidak ada dipasaran. 
Salah satu buku yang tidak boleh dipinjamkan keluar karena sangat terbatas adalah buku risalah amandemen UUD,”jelasnya.

HUMAS MPR RI Foto Bersama Seluruh Peserta Bedah Karya 

Bedah Karya Hubungan Civic Competence dengan Partisipasi Politik Mahasiswa

Penulis: Kautsar Seleksa – Humas UM
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 Pelatihan pembuatan kue brownis dimulai dengan pengenalan bahan‒bahan dan proses pembuatan. Usai penjelasan 
dari pemateri, peserta dibagi menjadi lima kelompok untuk praktik langsung/demo pembuatan kue brownis. Setiap tahapan 
dilakukan dengan cermat oleh peserta hingga proses akhir menghias kue. Sembari menunggu brownis jadi, panitia lalukan 
ice breaking dan pemberian doorprize.

 Kedua pemateri merasa bangga bisa mengisi kegiatan pelatihan dengan peserta yang antusias dan semangat 
mengikuti kegiatan sejak pagi hingga siang hari. “Kegiatan pelatihan seperti ini sangat bermanfaat untuk mengisi waktu ibu-
ibu dan untuk menambah keterampilan dalam bidang memasak. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi ibu-ibu yang ingin 
berinovasi dan mengembangkan usaha dalam bidang kuliner. Memasak itu mudah bisa belajar dimana saja dan bisa men-

 Kegiatan pelatihan ini melibatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa dan masyarakat umum desa 
Kebonagung. Turut hadir narasumber dari alumni Tata Boga UM yaitu Roby Rakhmadi, A.Md dan Hardianto, A.Md. sebagai 
pemateri pelatihan. Rangkaian acara dimulai dengan sambutan ketua jurusan PLS, Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si dan dibuka 
dengan penayangaan bumper video. 

ahasiswa Pendidikan Luar 

MSekolah (PLS) konsentrasi 
Manajemen Pelatihan dan 

Kursus angkatan 2017 Universitas 
Negeri Malang (UM) adakan kegiatan 
sos ia l  be rupa  pe la t i han  guna 
m e n i n g k a t k a n  k e t e r a m p i l a n 
masyarakat pada Sabtu (14/3). 
Pelatihan yang digagas oleh enam 
mahasiswa PLS dan dibantu oleh 
mahasiswa UM lain sebagai panitia 
tambahan yang dibimbing langsung 
oleh Dosen PLS, Edi Widianto, S.Pd., 
M.Pd ini mengangkat pelatihan 
pembuatan kue brownis. Selebihnya 
p e l a t i h a n  d i j a d i k a n  s t r a t e g i 
penangkalan ber i ta hoaks  dan 
kepanikan berlebih masyarakat terkait 
virus corona.

ciptakan produk yang inovatif yang bernilai ekonomis.” tuturnya. Lanjutnya 
peserta pelatihan berharap agar pelatihan seperti ini bisa sering dilakukan, 
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami yakni menambah pengetahuan 
dan keterampilan. Ilmu yang didapat dari pelatihan juga bisa langsung 
saya praktikan Semoga penyelenggara bisa lebih sering mengadakan 
pelatihan lainnya.” Pelatihan ditutup dengan pemberian cindera mata 
kepada perwakilan ketua PKK desa, kedua narasumber dan foto bersama.

Ketua Jurusan PLS, Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si  

Pelatihan Pembuatan Kue Brownis Strategi Penangkalan 
Kepanikan Masyarakat Terkait Virus Corona

Penulis: Riska Febrianti – Internship Humas UM

 Narasumber alumni Tata Boga UM foto bersama dengan para peserta    
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niversitas Negeri Malang (UM) 

Uterus unjuk kebolehan baik 
d a l a m  b i d a n g  a k a d e m i k 

maupun non-akademik. Kali ini kabar 
juara datang dari kontingen Fakultas 
Ilmu Keolaharagaan (FIK) UM yang 
berhasil raih berbagai kemenangan 
dalam ajang Piala Divif 2 Kostrad Open 
III Nasional Karate Championship 2020. 

 Kejuaraan yang berlangsung 
selama 3 hari ini sukses mengantarkan 
kontingen FIK UM menyabet berbagai 

Kejuaraan yang digelar dalam rangka 
memperingati HUT Kostrad ke-59 ini 
dilaksanakan di Gor Vira Cakti Yudha 
Divif 2 Kostrad, Singosari, Malang pada 
Jumat (13/03). Kejuaraan yang digelar 
setiap tahun ini diikuti oleh berbagai 
daerah yang ada di Indonesia. Daerah-
daerah yang turut berpartisipasi dalam 
kejuaraan ini diantaranya, Jawa Timur, 
Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi.

juara baik kategori perorangan maupun 
beregu. Untuk kategori perorangan  
putri, juara 1 Kumite +68 Under Senior 
Putri diraih oleh Alfitri Winda Wijayanti, 
juara 1 Kumite -55 Under Senior Putri 
diraih oleh Fadhila Tri Cahyanti, dan 
juara 2 Kumite -68 Under Senior Putri 
diraih oleh Riska Yuliastutik. Sedangkan 
untuk kategori putra perorangan juara 3 
Kumite +84 Under Senior Putra diraih 
oleh Muhammad Naufaldo Maulana.

 Tidak hanya kategori perorangan, 
kontingen FIK UM juga menyabet 
banyak juara untuk kategori beregu. 
Untuk kategori beregu putri juara 2 
Under Senior Kata Beregu diraih oleh 
Livia Mala Anjelina dan Fildzah Machdi 
Putri, juara 2 Kumite Beregu Under 
Senior Putri diraih oleh Alfitri Winda 
Wijayanti, Fadhila Tri Cahyanti, Ega 
Yusti Sianti, dan Riska Yuliastutik. 
Sedangkan untuk kategori beregu putra 

juara 3 Kumite  Beregu Under Senior 
Putra diraih oleh Redo Bagus Satria, 
Akhmad Valda Maulana, Benyamin 
Indrayanto, Aryan Dimas Alfandhy, dan 
Muhammad Naufaldo Maulana, dan 
juara 3 Kumite Beregu Under Senior 
Putra diraih oleh M. Aziz Inkai  Wijaya, 
Eric Putra Pratama, Maulana Alif 
Firdausi, dan Bagus Cahyono Putro.

 Saat diwawancarai Aryan Dimas 
Alfandhy sebagai salah satu atlet yang 
ikut berpartisipasi dalam kejuaraan 
tersebut mengaku sangat bangga dan 
bersyukur karena teman-teman 
mahasiswa FIK berhasil meraih banyak 
j u a r a  d a l a m  l o m b a  t e r s e b u t . 
" A l h a m d u l i l l a h  t e m a n - t e m a n 
mahasiswa FIK UM banyak yang 
mendapatkan juara dan semoga bisa 
terus meningkat prestasi agar lebih baik 
lagi" ujaranya.

Foto Bersama Perwakilan UM dan Panitia Lomba  

Kontingen FIK UM Borong Kejuaraan Karate Divif 2 Kostrad Open III

Penulis: Karmila Sari - Internship Humas UM
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niversitas Negeri Malang 

U(UM) kembal i  to rehkan 
prestasi pada ajang Lomba 

Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Agriculture 
Fa i r  I I  (28/02) .  Lomba yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah 
Mahasiswa Fakultas Pertanian 
Universitas Sumatera Utara (USU) ini 
merupakan salah satu sikap kritis 
untuk mewadahi aktualisasi pemuda 
dalam mewujudkan Indonesia Hebat. 
Lomba ini diketuai oleh Fahru Riza 
(FT), Umi Hanik (FEB) dan Widad 
Lazuardi (FMIPA) dengan judul 
“MYFARM : Smart TOGA Aquaponic 
Berbasis Mobile Controller Bagi 
Masya raka t  Pe r ko t aan  Guna 
Mewujudkan Keluarga Sehat”. 

 Tahapan lomba yang panjang dimulai dengan seleksi fullpaper lalu presentasi 10 finalis dari berbagai kampus 
bergengsi di Indonesia membuahkan hasil, UM berhasil memperoleh juara III skala nasional. Fahru Riza ketua delegasi UM 
menjelaskan bahwa pergeseran ini salah satunya ditandai dengan perubahan pola makanan tradisional ke pola makanan 
modern yang berdampak nyata pada kesehatan masyarakat. “Garis besarnya sih begini, pergeseran gaya hidup pada 
masyarakat mulai banyak. Dari pola makanan tradisional ke pola makanan modern”, jelasnya. 

 Tanaman obat keluarga merupakan salah satu wacana pemerintah untuk dilakukan budidaya sebagai upaya 
terciptanya sistem kesehatan nasional. Namun, sempitnya lahan di perkotaan menjadi kendala tersendiri dalam 
pembudidayaan tanaman obat keluarga ini. Hal ini disebabkan karena padatnya pemukiman penduduk yang berbanding 
lurus dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan 

mahasiswa UM dalam menjawab tantangan 
tersebut yaitu dengan menghasilkan produk yang 
disebut MYFARM. Produk ini merupakan teknologi 
pertanian aquaponik dengan sistem permo-
nitoringan tanaman berbasis IoT secara realtime 
yang dapat dikontrol dengan aplikasi MYFARM.  

 Delegasi UM mengharapkan MYFARM 
bisa diakui dan digunakan dalam membantu 
memecahkan permasalahan lahan sempit di 
Indonesia dalam waktu dekat. 

Perwakilan Delegasi UM beserta pigam hadiah LKTI Agriculture Fair II  

Menang Lagi!! UM Sabet Juara III LKTI Bergengsi Agriculture Fair II

Penulis: Siti Nuradilla – Internship Humas UM
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 Dalam menyongsong SDGs 2030, mahasiswa FT UM sangat antusias mengikuti ajang inovasi seperti LKTIN CeC. 
Karya yang berhasil mereka tunjukkan yaitu S-Box (Smart Box Power Plants) : Inovasi Pembangkit Listrik Energi 
Terbarukan Guna Minimalisasi Penggunaan Listrik Hasil Pembakaran Bahan Fosil. 

ahasiswa Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang (UM) kembali menorehkan prestasi di ajang Lomba 

MKarya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Chemistry Competition (CeC) pada Jumʼat (6/3) di Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY). Tiga delegasi jurusan Teknik Elektro dari FT UM yakni Made Radikia Prasanta, Enggie 

Hendrawan Saputra dan Muhammad Aditya Firnanda berhasil merebut juara Harapan III tingkat Nasional. 

 LKTIN Chemistry Competition (CeC) merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa 
Kimia FMIPA UNY. LKTIN yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Intelektual Muda Menuju Indonesia Ramah 
Lingkungan dalam Mewujudkan SDGs 2030”. Aktualisasi tema ini merupakan bentuk upaya menyongsong pembentukan 
intelektual pemuda Indonesia agar terwujudnya visi dan misi SDGs nanti, sebagai pemuda generasi penerus bangsa 
sudah sepatutnya mengadakan inovasi dan mengasah kreatifitas untuk memajukan Indonesia. LKTIN ini terdiri dari dua 
babak penyisihan yakni babak kualifikasi yang mengagendakan pengumpulan Full Paper dan babak final yang terdiri dari 
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, UGM, ITS, UB, UM, IPB, UNDIP, UI, UNPAD, dan UNY. 

 Enggi Hendrawan Saputra menjelaskan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia yang terus meningkat, tetapi sumber 
pembangkit listrik utama di Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil dimana penambangan dan pembakaran bahan 
bakar fosil tentunya berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk mendapatkan bahan bakar fosil tentunya objek akan 
melakukan penggundulan hutan, erosi tanah, asap beracun, kekeringan, dll. Faktanya, bahan bakar fosil diperkirakan akan 
habis hingga 70 tahun mendatang namun sebaliknya energi terbarukan di Indonesia baru berjalan 6,8 %.  

 Inovasi karya mahasiswa UM berupa S-Box berbahan utama arang dari karbon aktif batok kelapa yang disusun dan 
dirangkai menggunakan beberapa komponen yang saling berintegrasi sehingga listrik yang dihasilkan dapat diolah dari 
bahan alam yang bisa diperbarui dan bahan tersebut tentunya sudah familiar di lingkungan masyarakat. “S-Box sangat 
optimal menjadi alat pembangkit listrik ramah lingkungan karena bahan utamanya mudah didapatkan di masyarakat“, 
jelasnya.

Foto Bersama Para Pemenang Lomba LKTI CeC   

Mahasiswa FT UM Peroleh Harapan III LKTI Nasional UNY

Penulis: Siti Nuradilla – Internship Humas UM
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niversitas Negeri Malang (UM) membentuk satuan petugas kewaspadaan coronavirus disease 2019 atau penyakit 

Ukoronavirus 2019 dalam rangka menanggulangi penyebaran virus corona yang statusnya menjadi pandemi. Satgas ini 
dibentuk sebagai bukti responsif UM untuk melindungi segenap civitas akademika UM dari COVID-19.

 Diantara layanan yang diberikan adalah 1) siap siaga selama 24 jam apabila ada keluhan dari keluarga UM, 2) menjadi 
rujukan apabila terdapat Orang Dalam Pantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pantauan (PDP), 3) melakukan sterilisasi 
terhadap seluruh gedung dan ruangan, 4) pembentukan protokol  kesehatan, 5) melengkapi sarana kebersihan di setiap 
lingkungan mulai dari hand sanitizer, tissue kering, dan tempat sampah.

 Pada hari Rabu (18/03), dua dokter dari tim satgas COVID-19 UM memberikan penyuluhan yang nanti akan di upload 
pada Youtube resmi UM.  dr. Sendhi Tristanti Puspitasari, M. Kes dan dr. Erianto Fanani, S. Ked  memberikan penjelasan 
tentang asal mula virus ini, cara penyebaran, sekaligus cara mencegahnya. dr. Erianto mengungkapkan bahwa Social 
Distance (jarak sosial) selama 14 hari adalah cara efektif untuk mencegah penyebaran corona. 

 “oleh karena itu jika ada mahasiswa yang pulang kampung, ia harus menetap disana selama 14 hari pula demi kebaikan 
bersama” ujarnya. dr. Shendi berpesan kepada masyarakat agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, menjaga pola 
makan yang bergizi, apabila ada yang mengalami sakit jangan menunda untuk menghubungi layanan kesehatan. 

 Berdasarkan surat edaran Rektor UM yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020, ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan oleh seluruh civitas akademika UM dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19, diantaranya adalah: 
1) para dosen agar mengondisikan perkuliahan dalam jaringan atau daring melalui Sipejar atau media lainnya, 2) menghindari 
kumpulan masa yang melebihi 10 orang, 3) para dosen dan tenaga kependidikan, jika tidak ada tugas tambahan disarankan 
untuk tetap di rumah. Mulai hari ini (18/03) juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh saat hendak memasuki area kampus di 
gerbang UM.

dr. Sendhi Tristanti Puspitasari, M. Kes (berbaju biru) dan dr. Erianto Fanani, S. Ked. memberikan penyuluhan terkait pencegahan Covid-2019 

   

Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM Siap Cegah Penyebaran Virus

Penulis: Siti Nuradilla – Internship Humas UM
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juga mengungkapkan keinginan 
mulianya yang ingin menyuarakan 
ekowisata, wisata berkelanjutan dan 
ramah lingkungan. Dimana ekowisata 
ini memiliki konsep pengertian sejarah, 
kr i ter ia  atau pr ins ip tersendi r i 
dibandingkan wisata konvensional. 
Tidak hanya i tu saja, Glo juga 
b e r p e n d a p a t  b a h w a s a n y a  d i 
l ingkungan kampus juga harus 
dibangun kesadaran mengenai hal 
ramah lingkungan dan sebagainya. 

 Selain menjadi wakil Kabupaten 
Malang pada pemilihan Raka Raki 
Jatim 2020, mahasiswa yang pernah 

menjadi salah satu Duta Ambasador 
UM ini menginginkan menjadi ujung 
t o m b a k  u n t u k  m e n u n j a n g 
kepariwisataan. Bersanding dengan 
Muhammad Abizar Yusro sebagai  
Raka Jatim 2020, saat ini Glo bercita-
cita untuk dapat menjadi perwakilan 
Jawa Timur dalam Duta Wisata 
Indonesia. “Cita-cita saya untuk 
tahun ini bisa mewakili Jawa Timur 
dalam Duta Wisata Indonesia” 
Terangnya kepada Internship Humas 

restasi membanggakan kembali 

Pditorehkan oleh salah satu maha-
siswa Universitas Negeri Malang 

(UM) dari Jurusan  Sastra Jerman. Gloria 
Vincentia Riyadi yang berhasil dinobatkan 
sebagai Raki Jawa Timur 2020 dalam ajang 
Pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2020. 
Pemilihan yang diadakan di Pandaan, 
Pasuruan membuat Glo, sapaan akrab 
mahasiswa asal Malang tersebut tiada 
berhent i  mengucapkan syukur atas 
terpilihnya dia sebagai Raki Jatim 2020, 
(7/3). Mahasiswa semester 6 di UM ini tidak 
hanya berhasil mengharumkan nama 
universitas, melainkan juga mengharumkan 
nama Kabupaten Malang. Penobatan Glo 
sebagai Raki Jatim 2020 disaksikan 
langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. 
Khofifah Indar Parawansa dan tidak 
ketinggalan juga turut hadir Kepala 
Disparbud Kabupaten Malang, Dr. Made 
Arya Wedhantara, S.H., M.Si.

 Gloria yang merupakan Roro Malang 
2018 dan sekaligus Puteri Batik Nusantara 
2018 ini mengungkapkan perjuangannya 
pada saat mengikuti proses pemilihan Raka 
Raki Jatim 2020 penuh rasa suka dan duka. 
“Proses persiapan yang sangat penuh 
tangisan dan darah ya, (seraya tertawa 
mengingat perjuangannya) karena tidak 
mudah. Dipersiapkan mentor-mentor dan 
tekn is  yang t idak sed ik i t ”  Ungkap 
mahasiswa pemilik senyum manis ini.

 Mahasiswa kelahiran tahun 1999 ini, 

Pemenang Raka Raki Jatim 2020 Berfoto Bersama Gubernur Jatim  

Gloria Vincentia Berhasil Harumkan UM dalam Raki Jawa Timur 2020

Penulis: Salsabila Indana Zulfa-Internship Humas UM
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