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Normal University. Kami berharap 
bahwa kerjasama ini baik terkait 
pengembangan Bahasa Mandarin 
maupun kerjasama lainnya seperti 
transfer credit,  penelitian, dan 
mobilitas dosen semakin berkem-
bang di masa-masa mendatang," 
lanjutnya. 
 Berikut beberapa hal yang 
difokuskan dalam pembaharuan 
perjanjian kerjasama antara UM dan 
Guanxi Normal University: 1) Penga-
kuan pengalihan manajemen dari 
Hanban (Kantor Dewan Bahasa Cina 
International) ke Overseas Chinese 
Education Foundation (OCEF), 2) 
Pemeliharaan nama Merek Indonesia 
"Pusat Bahasa Mandarin" bersama 
dengan nama merek globalnya 
"Confucius Institute", 3) Reorganisasi 
role sharing kedua universitas dalam 
pengelolaan Pusat Bahasa Mandarin/ 
Confucius Institute, dan 4) Perjanjian 
t a m b a h a n  u n t u k  m a n a j e m e n 
keuangan. 

 Terkait manajemen keuangan, 
terdapat beberapa pembaharuan 
diantaranya adalah 1) Pengelolaan 
keuangan harus terintegrasi dengan 
UM, 2)  Penyediaan tenaga akunting 
tetap oleh UM untuk membantu 
pengan�aran dan pelaporan, 3) 
Penyediaan asisten direktur tetap oleh 
UM untuk membantu Direktur Cina di 
PBM/CI dalam mengelola institut.
 “Diskusi lebih detail terkait 
pembaharuan lainnya seperti agenda 
p e r t u k a r a n  p e l a j a r / s t u d e n t s 
exchange ,  penel i t ian  bersama, 
conference, mobilitas dosen dan yang 
lainnya akan dilanjutkan di sesi 2,” jelas 
Evi Eliyanah sebelum menutup sesi 
pertemuan utama tersebut. Dalam sesi 
2 terdapat 4 ruang yang masing-
masing diikuti oleh fakultas yang 
berbeda. Sehin�a, hasil diskusi 
nantinya akan diproses lebih lanjut 
sehin�a dapat diaplikasikan melalui 
kegiatan riil selama tahun 2021 ini.

alang. Universitas Negeri MM a l a n g  ( U M )  m e n y e -
len�arakan Council Meeting 

ke-8 terkait MoA (Memorandum of 
Agreement) dengan Guanxi Normal 
Univers i t y  mela lu i  Zo om v ide o 
conference  pada Senin  ( 18/01) . 
Pertemuan virtual ini dihadiri oleh 
petin�i masing-masing universitas, 
diantaranya adalah Prof. Dr. Su Guifa 
selaku Vice Rector of Guangxi Normal 
University, Prof. Li Dongmei selaku 
Director of Office of International 
Cooperation and Exchanges/Dean of 
College of International Culture and 
Education, Prof. Dr. A.H Rofi'uddin, 
M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 
Malang, Evi Eliyanah, S.S, M.A, Ph.D 
selaku Direktur Hubungan International 
UM, serta jajaran pimpinan UM seperti 
w a k i l  re kt o r  d a n  d e k a n .  " P a d a 
pertemuan virtual hari ini, diskusi akan 
difokuskan pada pengembangan Pusat 
Bahasa Mandarin dan perluasan 
kerjasama kita antara UM dan Guanxi 

Pertemuan bersama antara UM dengan Guanxi Normal University  
UM Gelar Council Meeting ke-8 dengan Guanxi Normal University

Pewarta: Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM
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Silaturrahmi pengurus PWI dengan Rektor Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan melalui zoom meeting  
PWI Malang Raya Kuatkan Kerjasama dengan Universitas Negeri Malang

Pewarta: Risa Ramadania –Internship Humas UM

kerjasama antara PWI dan Universitas 
Negeri Malang tetap berjalan dengan 
baik, “kerja sama kemarin sudah baik, 
tetapi  lebih baik lagi  j ika kita 
meningkatkannya. Terutama dalam 
informasi-informasi yang nantinya 
bisa dibuka ke pemberitaan”, ujarnya. 
 Rektor Universitas Negeri 
Malang, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M. Pd 
mengucapkan selamat kepada 
kepengurusan PWI Malang Raya 
2021/2024. Beliau berpendapat 
bahwa peran komunikasi begitu 
penting apapun lembaganya. Apa 
yang sudah terjalin antara Humas 
Universitas Negeri Malang dengan 
PWI Malang Raya telah berjalan baik 
dan memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi publik dengan 
cepat. “Semoga kita dapat menjalin 
hubungan kerjasama lebih erat lagi 
meskipun dalam situasi darurat 
pandemi”. Prof. Rofi’uddin juga 
berharap teman-teman media bisa 

menyampaikan berita atau informasi 
yang bersifat mengajak untuk tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 

 

 Selain hubungan kerjasama 
pemberitaan, Ibu Ifa Nursanti, S. AP 
selaku Sub Koordinator Humas UM 
juga berpesan dan meminta kerja sama 
dengan rekan PWI Malang Raya untuk 
membimbing adik-adik Intership 
Humas UM dalam hal kompetensi 
seperti jurnalis, desain, fotografi, dan 
video. Pengurus PWI Malang Raya 
memberikan respon positif dari 
permintaan tersebut, “Tentu kami akan 
senang jika bisa membantu teman-
teman Humas Universitas Negeri 
Malang dan memberikan ilmu atau 
masukan-masukan mengenai dunia 
jurnalistik” Ujar Cahyono Ketua PWI 
Malang Raya.

 PWI Malang Raya kini dipimpin 
oleh Bapak Cahyono yang nantinya 
akan menjabat selama tiga tahun ke 
depan. Pengurus baru PWI Malang Raya 
2021/2024 akan dilantik pada tan�al 28 
Januari 2021. Bapak Cahyono berharap  

alang. Persatuan Wartawan MIndonesia (PWI) Malang Raya 
telah menjalin kerja sama 

dengan Universitas Negeri Malang (UM) 
selama beberapa tahun ini. Hal ini 
diperkuat dengan adanya kegiatan 
silaturrahmi pengenalan pengurus dan 
penyampaian acara pelantikan dengan 
Rektor Universitas Negeri Malang yang 
dilaksanakan melalui zoom meeting 
pada hari Kamis, 14 Januari 2021. 
Kegiatan ini diikuti oleh beberapa 
Pengurus PWI Malang Raya, Rektor 
Universitas Negeri Malang, Koordinator 
Bagian Kerjasama dan Humas (KSH), 
Sub Koordinator Humas dan staf 
Humas UM.
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Foto bersama dengan seluruh guru-guru SDN Penanggungan  
Penutupan Kampus Mengajar Perintis 1.0

Pewarta: Nuri Riskian - Mahasiswa Sastra Indonesia UM

 To t a l  a d a  7  m a h a s i s w a 
Universitas Negeri Malang (UM) yang 
berkesempatan untuk membantu di 
SDN Penan�ungan yaitu Fika Aghnia 
Rahma, Nuri Riskian, Nurul Faiza, 
Tanty Tsamrotunnaja, Intan Dewi 
Khusna, Lukky Reza Rahmadani, dan 
Umniya Juman Rosida. Banyak hal 
y a n g  m e n j a d i  p e l a j a r a n  b a g i 
mahasiswa ketika melaksanakan KMP 
2020. Seperti keterbatasan guru 
untuk melaksanakan pembelajaran 
secara daring dimasa pandemi ini 

mendampingi selama 3 bulan di masa 
pandemi ini. Kegiatan yang diikuti 
oleh 2500 mahasiswa yang berasal 
dari berbagai prodi dan universitas di 
I n d o n e s i a .  Tu j u a n  K M P  2 02 0 
m a h a s i s w a  a k a n  m e m i l i k i 
kesempatan untuk mengasah jiwa 
kepempimpinan dan karakter serta 
pengalaman mengajar di sekolah 
dasar. Salah satunya yang menerima 
mahasiswa KMP 2020 yaitu SD Negeri 
Penan�ungan Kota Malang. 

yaitu banyak siswa yang tidak memiliki 
smartphone dan ada yang dibawa 
orangtuanya. Hal ini menjadi salah satu 
yang perlu dibantu oleh mahasiswa 
KMP 2020 selain pembelajaran juga 
membantu pembuatan aplikasi SIPASI 
SDN Penan�ungan.
 Intan Dewi Khusna salah satu 
mahasiswa KMP 2020 mengung-
kapkan kebahagiaannya menjadi 
bagian program ini. “Saya bahagia 
menjadi bagian dari KMP 2020 selain 
menambah pengalaman juga membe-
rikan banyak sekali pembelajaran. 
Karena mengajar siswa sekolah dasar 
itu beda dengan mengajar SMP 
maupun SMA. Tentu diperlukan 
kesabaran dan ketelatenan yang luar 
biasa untuk mengajari literasi serta 
numerasi seperti yang diinginkan oleh 
Pemerintah. Tapi itulah seninya karena 
disini saya bisa sekaligus belajar 
menjadi seorang ibu yang sabar dan 
telaten,” ujarnya. 
 

a lang.  Kampus Merdeka MBelajar menjadi salah satu 
gebrakan yang dilakukan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia (Kemdikbud RI) 
Nadiem Makarim. Kampus Merdeka 
merupakan salah satu perwujudan 
pembelajaran yang berpusat pada 
mahasiswa (student centered learning) 
yang sangat esensial. Pembelajaran 
dalam Kampus Merdeka memberikan 
tantangan dan kesempatan untuk 
pengembangan inovasi, kreativitas, 
kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 
mahasiswa, serta mengembangkan 
kemandirian mahasiswa. Konsep dari 
program ini adalah mahasiswa memiliki 
ke s e m p a t a n  u n t u k  m e n e m p u h 
pembelajaran di luar program studi.
 Kampus Mengajar Perintis (KMP) 
2020 selesai dilaksanakan pada Senin 
(18/1) setelah mahasiswa menye-
lesaikan laporan akhir. Kegiatan ini 
merupakan sebuah kegiatan sosial 
mahasiswa untuk membantu guru 
sekolah dasar (SD) untuk mengajar dan
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Tim bola Voli Putra dan Putri UM berfoto bersama  

Tim UM Harumkan Nama Kampus dalam National Virtual Sport Competition 2020
Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

“National Virtual Sports Competition 
2020” dengan pelak-sanaan daring 
berhasil digagas BAPOMI sebagai 
b e n t u k  p e r h a t i a n  t e r h a d a p 
peningkatan sistem jasmani.  
 Bagas Teddy Prasetyo selaku 
Manajer Tim Bola voli UM menje-
laskan bahwa terdapat dua tahap 
seleksi cabang olahraga bola voli 
yaitu pengiriman video variasi 
serangan, kemudian melaksanakan 
final secara live melalui zoom untuk 
mempresentasikan kembali variasi 
serangan setiap tim. “Pada kompetisi 
cabang bola voli, UM mengirimkan 
empat delegasi tim dengan dua tim 
putra dan dua tim putri,” jelasnya 
pada Jum’at (15/01/21). Bagas juga 
menjelaskan bahwa pihaknya telah 
latihan dengan maksimal sejak Rabu 
(8/12/20) .  Delegas i  UM dalam 
mempersiapkan BAPOMI JATIM 
2020 

 

 Timnya sangat senang atas 
pencapaian prestasi di BAPOMI JATIM 
2020. Pasalnya event ini menjadi 
pengalaman pertama dalam mengikuti 
lomba secara virtual sekaligus bisa 
mendapatkan juara.  “Kami juga 
mengucapkan banyak terima kasih 
kepada pelatih kami yaitu Bapak 
Nurrul Riyad Fadhli dan Bapak Dona 
Sandy serta Pembina kami yaitu Ibu Ifa 
Nursanti karena telah memberikan 
dukungan dan semangat kepada 
kami,” ucap Bagas.

diizinkan men�unakan area Gedung  
GKB FIP UM dengan tetap mematuhi 
protokol kesehatan. “Kami tetap 
latihan sesuai protokol kesehatan dan 
melakukan lat ihan dengan cara 
bergantian,” imbuh Bagas. “Karena 
dalam kegiatan ini yang dilombakan 
adalah variasi serangan maka kami 
fokuskan untuk melat ih var ias i 
serangan yang dilatih oleh Bapak 
Nurrul Riyad Fadhli di Gedung GKB FIP 
UM”, tambahnya. 

alang. Mahasiswa Universitas MNegeri Malang (UM) berhasil 
memperoleh prestasi pada 

laga National Virtual Sport Competition 
2020 yang diselen�arakan oleh Badan 
P e m b i n a  O l a h r a g a  M a h a s i s w a 
Indonesia Jawa Timur (BAPOMI JATIM). 
Juara II Bola Voli Putra & Putri, Juara III 
Karate Putra & Putri, dan Juara IV Catur 
Putra berhasil diraih UM selama berlaga 
pada 2– 10 Januari 2021. Berbagai 
kegiatan olahraga sangat diminati oleh 
masyarakat luas, namun pada tahun 
2020 semua kegiatan yang berkaitan 
dengan pengumpulan massa batal 
dilaksanakan akibat Covid-19. Mengha-
dapi hal tersebut, BAPOMI JATIM telah 
menyelen�arakan kompetisi olahraga 
bagi kalangan mahasiswa dengan 
memupuk semangat untuk memper-
hatikan dan meningkatkan kebugaran 
jasmani di era pandemi Covid-19. 
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Ketua P2KP LP3 UM Dr. Lia Yuliati, M. Pd. pada saat menjelaskan informasi baru terkait prosedur pengunggahan konten Sipejar

Gelar Workshop SIPEJAR secara Virtual, Lp3 UM Mengundang Dosen Pelopor  

Pewarta: Afica Dela Vega- Internship Humas UM

oleh Ketua UPT Mahmuddin Yunus, 
selanjutnya dilakukan sebuah diskusi 
berkelompok tentang bagaimana 
teknisi pengisian konten pembe-
lajaran yang didahului kata pengantar 
oleh Ketua LP3 I Wayan Dasna.
 Kepala P2KP UM Lia Yuliati 
menje laskan bahwa workshop 
penyegaran akses Sipejar ini bertu-
juan untuk menciptakan pembaruan 
kemudahan akses Sipejar seba-
gaimana ia juga mengatakan bahwa 
Sipejar sudah dilengkapi beberapa 
fitur baru. “Penambahan fitur baru ini 
dilakukan karena saat ini di negara kita 
kan sedang diberlakukan ‘Kampus 
Merdeka’ sehin�a sangat dimung-
kinkan mata kuliah yang ada di UM itu 
akan diambil oleh mahasiswa yang di 
luar UM,” jelasnya. Ia juga menam-
bahkan bahwa selama ini mahasiswa 
luar UM yang hendak mengikuti 
perkuliahan di UM biasanya dilakukan 
secara manual dengan login Sistem 
Informasi Akademik (Siakad) dan 
harus dida�arkan 

 Melalui kegiatan ini, Ia mengin-
formasikan bahwa Wakil Rektor I Prof. Dr. 
Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si. telah 
membagikan surat kepada masing-
masing koorprodi untuk menyiapkan 
berbagai  pembekalan yang akan 
ditawarkan kepada mahasiswa selain 
mahasiswa UM. “Berkaitan dengan hal 
itu, maka Bapak dan Ibu Dosen di Prodi 
atau Jurusan itu perlu mengadakan 
kembali tentang bagaimana teknisi 
pengisian Sipejar. Dan pengisian Sipejar 
itu akan dioptimalkan pada pen�unaan 
-pen�unaan beberapa aktivitas di 
Sipejar seperti Assignment, Label, 
Lesson, dan lainnya.” Jelasnya.
 

terlebih dahulu sebagai mahasiswa UM 
sehin�a dapat diarahkan pada mata 
kuliah yang hendak diambil. Oleh karena 
itu, penambahan beberapa fitur baru 
p a d a  S i p e j a r  d i h a r a p k a n  d a p a t 
menjadikan prosedur pengambilan mata 
kuliah di UM oleh mahasiswa luar UM 
menjadi lebih praktis.

 Workshop ini diawali penjelasan 
umum oleh Kepala P2KP Lia Yuliati 
tentang informasi terbaru prosedur akses 
Sipejar terkait pengun�ahan Rancangan 
Studi Pembelajaran (RPS) bagi staff 
pengajar, lalu dilanjutkan penjelasan lebih 
rinci mengenai pen�unaan fitur baru 
pada Sipejar yang dijelaskan 

a l a n g  –  L e m b a g a MPengembangan Pendidikan dan 
Pembelajaran (LP3) Universitas 

Negeri Malang (UM) selen�arakan 
workshop  terkait  penyegaran dan 
p e n g e m b a n g a n  k o n t e n  S i s t e m 
Pengelolaan Pembelajaran (Sipejar) 
berbasis multimedia yang ditujukan 
kepada dosen pelopor pada (8/1) secara 
daring. Kegiatan ini diikuti oleh 80 staff 
dosen pengajar yang mewakili tiap-tiap 
fakultas dengan arahan dari beberapa 
pihak tenaga kependidikan yang bersang-
kutan, diantaranya adalah Ketua LP3 UM 
Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M. Ed., Ph. D., 
Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum 
dan Pendidikan (P2KP) LP3 UM Dr. Lia 
Yu l i a t i ,  M .  Pd . ,  d a n  Ke p a l a  U P T 
Mahmuddin Yunus, S. Kom., M. Cs. 
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Tim PPID UM dalam ajang   Pelopor IAABL Community Challenge Creative Campaign Competition 
Tim UM Raih Prestasi pada Pelopor IAABL Community Challenge Creative Campaign Competition

Pewarta: Rizka Putriana – Internship Humas UM

 Aktualisasi dalam ajang lomba 
tersebut berupa kampanye yang 
mereka lakukan dengan basis Tiktok 
Edukatif. Menurutnya aplikasi Tiktok 
sekarang sedang merajalalela di 
kalangan manapun tanpa pandang 
us ia .  Oleh  karena  i tu  mereka 
mencoba menyuarakan lomba 
tersebut dengan harapan agar  
masyarakat mampu memahami 
bagaimana pentingnya menjaga 
keamanan berlalu lintas dengan baik 
bagi diri sendiri maupun lingkungan 
sekitar.
 Nuri Riskian selaku ketua tim 
tersebut memaparkan bahwa Tiktok 
Edukatif memberikan manfaat lebih 
b a hw a  d e n g a n  m e n � u n a k a n 
p l a t f o r m  T i k t o k  k i t a  b i s a 
mengkampanyekan berbagai macam 
kegiatan positif seperti, bagaimana  

bagi diri sendiri maupun lingkungan 
sekitar. yang dilaksanakan secara 
online akibat pandemi Covid-19. 

 

cara aman berlalu lintas, bagaimana 
c ara  aman mematuhi  protoko l 
kesehatan, dan bagaimana kita bisa 
mematuhi apa yang menjadi aturan 
pemerintah “Ditengah pandemi 
seperti ini perlu yang namanya inovasi 
inovas i  yang  k reat i f  yang  b i s a 
m e m b e r i k a n  d a m p a k  k e p a d a 
masyarakat di sekitar kita dan tentunya 
mahasiswa menjadi garda terdepan 
u n t u k  m e m b u a t  p e r u b a h a n 
perubahan tersebut” jelas mahasiswa 
asal Banyuwangi ini. Dengan kreativitas 
yang mereka berikan akhirnya mereka 
bisa meraih juara 2 dalam “Pelopor 
IAABL Community Challenge Creative 
Campaign Competition”

alang. Nuri Riskian dan tim Mdar i  Un ivers i tas  Ne ger i 
M a l a n g  ( U M )  b e r h a s i l 

memperoleh juara 2 dalam “Pelopor 
IAABL Community Challenge Creative 
Campaign Competition” pada Jumat 16 
Oktober 2020. Ajang lomba bergengsi 
tersebut  diikuti lima orang dalam satu 
tim yang terdiri dari Nur Riskian (Sastra 
Indonesia), Riki Pratama (Sejarah), 
Aviatul Mauludiyah (Pendidikan Luar 
Sekolah), Muhammad Abdul Fa�ah 
(Sejarah), dan Muhammad Hilmi 
Khoirul Nafi (Ekonomi).
 Creative Campaign Competition 
merupakan kompetisi yang mengajak 
kelompok komunitas, pelajar dan 
mahasiswa serta seluruh masyarakat 
Indonesia untuk berpartisipasi dalam 
menyebarkan aksi-aksi positif dalam 
menu mbuhkan rasa  kepedul ian 
masyarakat terhadap pentingnya 
menjaga keamanan berlalu lintas baik 
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Dhani menyabet tiga juara dunia pada ajang World Deaf  Youth Badminton Championship Taiwan 2019  
Dhani, Mahasiswa UM  yang Menjadi Atlet Bulutangkis Internasional

Pewarta: Arya Wahyu Pratama – Internship Humas UM

utama adalah dukungan dan doa dari 
orang tua. Andriyani Trilestari Ibunda 
Dani mengisahkan bahwa bakat 
terpendam putranya mulai muncul 
saat ia diajak melihat kakaknya 
Latihan. "Daripada main-main saja, 
saya ajak dia nonton kakaknya, 
ternyata pelatihnya bilang kalau 
tampaknya ia minat ikut latihan juga 
sejak saat itu diusianya yang lima 
tahun setengah saya ikutkan Latihan 
juga" tuturnya. 
 Ibu nda Dani  mengetahu i 
bahwa Dani berkebutuhan khusus 
saat putranya berusia 20 bulan. 
Butuh waktu untuk menerima 
dengan ikhlas dan memahami kondisi 
putra bungsunya tersebut. Baginya 
semua anak memiliki talentanya 
tersendiri entah itu muncul dengan 
sendirinya atau muncul setelah 
diasah. "Untuk itu, jangan pernah 
menyembunyikan anak-anak kita 
terutama anak berkebutuhan khusus 
dari semua kegiatan yang bisa 

dikerjakan anak-anak umum, karena 
anak berkebutuhan khusus pun bisa" 
pesannya.

 Terkait aktifitas kuliahnya di 
masa pandemi ini, Ia berujar bahwa 
masih bisa mengerjakan tugasnya 
dengan maksimal meskipun menemui 
sedikit kesulitan saat Zoom  hin�a 
membutuhkan bantuan pener-
jemahan dari orang di rumah. Kepada 
mahasiswa UM, ia berpesan untuk 
tetap fokus dan kosentrasi belajar 
walaupun di masa pandemi.
 

 Hin�a kini, Dani telah 14 tahun 
menekuni olahraga bidang ini. "Saya 
bersyukur bisa berada di posisi saat ini, 
tapi karena ada beberapa pencapaian 
yang belum tercapai, saya akan tetap 
berusaha lagi mengingat usia saya yang 
masih muda saya masih harus mencari 
pengalaman yang lebih luas" ujarnya. 
Hin�a kini, ia tercatat sebagai atlet di 
Pusat Latihan Kabupaten, Provinsi, dan 
beberapa persiapan untuk interna-
sionalnya.

 Namun pencapaian luar biasa 
tersebut, tidak ia dapatkan dengan 
mudah layaknya membalikkan tangan. 
Jalanan yang terjal telah ia lalui sejak 
kecil. Keterbatasan menyandang tuna 
rungu tidak mematahkan semangatnya, 
justru hal itu menjadi semangat 
tersendiri baginya. Banyak orang yang 
berpengaruh dibalik kesuksesannya, 
yang paling

a lang .  Has i l  t idak  akan Mm e n g k h i a n a t i  u s a h a . 
Barangkali kalimat tersebut 

cocok bagi Ilyas Rachman Ryandhani. Di 
usianya yang masih terbilang belia 
Mahasiswa  Prodi S-1 Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga UM ini, telah 
m e n o r e h k a n  s e t i d a k n y a  8 0 
penghargaan sejak Sekolah Dasar 
hin�a SMK. Bahkan yang terbaru, ia 
menyabet tiga juara dunia pada ajang 
5th World Deaf  Youth Badminton 
Championship Taiwan 2019 di nomor 
tun�al putra, ganda putra, dan ganda 
c a m p u r a n .  H a l  i n i l a h  y a n g 
mengantarkannya sebagai salah satu 
atlet bulutangkis tingkat Internasional.
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Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd memberikan sambutan  
UM  Tingkatkan Kerjasama Internasional Dengan Thailand

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM

 Lebih lanjut Dr. Evi Eliyanah selaku Direktur Hubungan Internasional UM menjelaskan kerjasama apa saja yang sudah UM 
lakukan selama ini. “Kerjasama antara UM dan Intitusi yang ada di Thailand antara lain adalah kerjasama penelitian dengan 
Walailak University, Yala Rajabhat University, King Mongkut’s University of Technology Thobury, Prince of Songkla University, 
dan Chulalongkorn University. Memang kerjasama penilitiann ini yang sangat intensif. Karena setiap proposal pendanaan yang 
akan diajukan harus menyertakan peneliti Internasional.” Jelas Dr. Evi Eliyanah. Kedepannya UM berencana memperluas 
kerjasama dalam bidang-bidang lain dan juga mengirim mahasiswa untuk PPL di Sekolah Indonesia Bangkok untuk bidang 
kependidikan dan magang di KBRI untuk mahasiswa non kependidikan.
 

alang. Universitas Negeri Malang (UM) melaksanakan audensi kerjasama Internasional dengan Atase Pendidikan dan MKebudayaan (Atdikbud) RI Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Prof. Dr. Mustari, M.Pd. Kegiatan 
dilakukan sebagai bentuk upaya UM untuk memperluas kerjasama Internasional dengan Universitas dan Institusi 

lainnya di Tahiland. Dihadiri oleh Wakil Rektor IV Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., Direktur Hubungan Internasional, ketua LP2M, 
ketua LP3, para Dekan dari masing-masing Fakultas, serta Kepala SMA, SMP, dan SD Lab UM kegiatan berlangsung pada Jum’at 
(16/01) men�unakan platform conference Zoom Me�ing. “Alhamdulillah selama ini sudah banyak kerjasama UM dengan 
sejumlah perguruan tin�i di Thailand. Tentunya hal ini tidak lepas dari fasilitasi dari Atdikbud di Thailand. Kedepannya UM 
berencana memperluas kerjasama di masa yang akan datang.” Ujar Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. dalam sambutannya.
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