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Penyerahan penghargaan kepada perwakilan pemenang Pimnas oleh Staf ahli Wakil Rektor III UM  
UM Ukir Prestasi Gemilang di PIMNAS ke-33

Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

 M e n t e r i  P e n d i d i k a n  d a n 
Kebudayaan Republik Indonesia,

alang. Universitas Negeri MM a l a n g  ( U M )  b e r h a s i l 
mengukir prestasi gemilang 

pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional (PIMNAS) ke-33 tahun 2020. 
P a d a  S a bt u  m a l a m  (2 8/ 1 1 ) ,  U M 
mendapatkan berita gembira dengan 
menduduki peringkat ke-10 PIMNAS 
ke-33. UM berhasil membawa pulang 
tiga medali emas, satu medali perak, 
dan dua medali perun�u.
 Ketua Dewan Juri PIMNAS ke-33, 
D r.  M e d .  d r.  I n d w i y a n i  A s t u t i , 
menyatakan bahwa PIMNAS tahun ini 
menyuguhkan 186 penghargaan yang 
terbagi ke dalam dua kategori, yakni 
poster dan presentasi. “Adapun gelar 
juara umum akan diberikan kepada 
bagi delegasi universitas yang mempe-
roleh jumlah medali emas terbanyak 
dalam kategori presentasi”, tuturnya.

Nadiem Anwar Makarim, BA., MBA., 
dalam sambutannya juga menyam-
paikan bahwa para mahasiswa telah 
berhasil menghadirkan buah pikir 
yang luar biasa dalam PIMNAS ke-33. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pandemi COVID-19 tidak mema-
damkan gel iat ,  semangat ,  dan 
kreaktivitas dari  teman-teman 
mahasiswa. 
 Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., 
M.M., selaku Ketua Bidang Penalaran 
UM menjelaskan bahwa pencapaian 
mahasiswa yang diraih pada tahun 
2020 memang sangat berat. Pasalnya, 
pembinaan yang dikerahkan pada 
tahun ini dilakukan secara daring.  “Ini 
merupakan pola pembinaan baru 
dari tim kemenangan, karena selama 
ini tampilan presentasi UM dilakukan 
secara Luring”, jelas Dr. Heny pada 
Min�u (29/11). Pembinaan delegasi 
PIMNAS UM dilakukan  dalam waktu 

 

yang cukup singkat yakni pembinaan 
efektif selama dua min�u.
 Heny juga menjelaskan bahwa 
adaptasi delegasi PIMNAS UM dengan 
m o d e l  d a r i n g  m e m b u t u h k a n 
konsentrasi tin�i dalam teknologi. 
“Alhamdulillah pihak UM yaitu unit TIK 
dan subbagian rumah tan�a sangat 
mendukung dan turut berkontribusi 
s e h i n � a  ke n d a l a  t e k n i s  b i s a 
diminimalisir”, tambahnya. Kerjasama 
tim dan sivitas akademika memiliki 
peran besar dalam kemenangan UM di 
PIMNAS ke-33. Di sisi lain, terdapat 
PKM Center UM yang terdiri dari 
alumni PIMNAS tahun sebelumnya, 
i k u t  m e m b a n t u  a d i k - a d i k n y a 
mempersiapkan kemampuan dalam 
berlaga. “Pencapaian prestasi ini 
didukung pula oleh jajaran pimpinan 
langsung di UM, sehin�a prestasi ini 
adalah prestasi bersama se-UM”, 
ucapnya.
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akarta. Keterbukaan Jinformasi menjadi 
kunci penting dalam 

membangun keperca-
yaan dan optimisme di 
masa pandemi seperti 
sekarang. Komisi Infor-
masi Pusat (KI Pusat) 
bersama dengan Wakil 
Presiden Republik Indo-
nesia (RI) pada Rabu 
(25/11) mengumumkan 
penganugrahan keter-
bukaan informasi publik 
k e  b e r b a g a i  b a d a n 
publik. Seperti, Kemen-
terian, lembaga Negara 
dan Lembaga Pemerintah 
non Kementerian, Lem-
baga Non Struktural, 
Pemerintah Provinsi, Ba-
dan Usaha Milik Negara

 Kegiatan dilakukan secara daring melalui zoom dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Komisi 
Informasi Pusat. Anugerah diberikan kepada badan publik yang memenuhi kualifikasi informatif. Publik juga dapat 
melihat badan-badan apa saja yang masuk kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, dan tidak 
informatif.

 Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun ini berhasil meraih peringkat 4 dalam kategori Informatif Badan 
Publik Perguruan Tin�i Negeri dengan perolehan total nilai 93,0. UM berada di bawah UGM yang berada di peringkat 
pertama, UB yang berada di peringkat kedua, dan UNPAD yang berada di peringkat ketiga. Ini merupakan sebuah 
peningkatan, dimana tahun sebelumnya UM hanya mampu masuk ke kategori Menuju Informatif.

(BUMN), Perguruan Tin�i Negeri (PTN) dan Partai politik setelah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) selama 
kurang lebih tiga bulan.

 Badan Publik yang di Monev pada tahun ini ada sebanyak 348, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 
Badan Publik. Dari hasil Monev, Cecep Suryadi selaku Komisioner KI Pusat dan juga penan�ung jawab dalam kegiatan 
Monev tahun ini menyampaikan terdapat peningkatan bagi Badan Publik yang memperoleh kualifikasi informatif. 
“Tahun 2019, Badan Publik yang memperoleh kualifikasi informatif dengan presentasi 9,8% dan pada tahun 2020 ini 
meningkat menjadi 17,24%.”

 “Besarnya presentase Badan Publik yang masih masuk kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak 
informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih 
jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” ucap Gede Naraya selaku ketua Komisi Informasi Pusat.

 “Alhamdulillah UM berhasil meraih penghargaan sebagai badan publik dengan kategori Informatif.  Kategori ini 
merupakan penilaian tertin�i dari Komisi Informasi Pusat. Hasil ini diraih tidak lepas dari kerjasama seluruh warga UM. 
Kita berharap apa yang kita raih hari ini dapat menjadi penyemangat dan dorongan untuk bisa mengelola informasi 
lebih baik lagi kedepannya.” ucap Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd selaku Rektor UM setelah menerima penghargaan.

Rektor UM saat menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI   

UM Berhasil Raih Penghargaan Badan Publik Dengan Kategori Informatif

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM
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Penghormatan terakhir oleh Rektor beserta sivitas UM Menjelang Pemakaman 

UM Berduka, Prof. Rosjidan Mantan Rektor IKIP Malang Menin�al Dunia

Pewarta: Salsabila Indana Zulfa-Internship Humas UM

 Suasana haru menyelimuti 
lingkungan UM pagi itu, ditambah 
rintik-rintik hujan yang mulai turun 
seakan turut bersedih atas wafatnya  
Almarhum. Usai pelepasan jenazah 
dari rumah duka, tepat pukul 09.15 
WIB Almarhum dibawa dengan mobil 
jenazah ke Masjid Al-Hikmah UM 
untuk disholati.
 Sebelum Jenazah dimakam-
kan, terlebih dahulu jenazah dibawa 
ke Graha Rektorat UM sebagai bentuk

a l a n g .  K a b a r  d u k a Mmenyelimuti sivitas akade-
mika Universitas Negeri 

Malang (UM). Pasalnya di hari yang 
bertepatan dengan peringatan hari 
guru nasional itu, salah satu tokoh UM 
menin�al dunia. Hari Selasa (24/11) 
Prof. Drs. H. Rosjidan, M. A Rektor 
I n s t i t u t  K e g u r u a n  d a n  I l m u 
Pendidikan (IKIP) Malang 1974 - 1978 
berpulang ke Rahmatullah. Jenazah 
dimakamkan esok harinya (25/11) di 
TPU Sumbersari Baru.

 Lebih lanjut, ia menyampaikan 
bahwa sosok Prof. Rosjidan adalah 
salah satu putra terbaik UM. “Beliau 
telah meletakkan nilai-nilai dasar 
akademik, manajerial, dasar sosial, dan 
nilai-nilai kemanusiaan kepada kita 
semuanya, tak terhitung jasa yang 
sudah beliau lakukan untuk kita semua, 
masjid tempat sholat jenazah tadi 
adalah salah satu yang beliau rintis, se-

penghormatan kepada beliau untuk 
terakhir kalinya. Tampak hadir dalam 
suasana duka itu, Rektor UM, para wakil 
rektor, para senator, jajaran dekanat, 
sanak keluarga, dan para mahasiswa 
yang pernah menimba ilmu kepada 
beliau. Dalam sambutannya Prof. Dr. 
Rofi’uddin, M. Pd menghaturkan rasa 
d u k a ny a  y a n g  m e n d a l a m  a t a s 
kepergian Almarhum. “apa yang 
dialami Guru kita, sahabat kita, orang 
tua kita akan kita alami juga ini hanya 
soal waktu, karena semua dari kita 
a d a l a h  m i l i k  A l l a h  d a n  h a n y a 
kepadanya kita akan kembali” ujarnya.

 Hal serupa juga disampaikan 
oleh Dekan Fakultas Pendidikan 
P s i ko l o g i  U M  P r o f.  D r.  F a � a h 
Hanurawan, M. Si, M. Ed .”kita sudah 
mengetahui bahwa beliau adalah 
salah satu inisiator berdirinya FPPsi UM 
ini, yang paling tampak dari beliau 
adalah figur profesornya,  jadi saya 
masih ingat betul ketika beliau 
berjalan kaki dari Pascasarjana menuju 
FPPsi kesederhanaan dan wibawa lah 
yang muncul dari pribadi beliau” 
pungkasnya.

 

kolah LAB yang sampai sekarang juga 
hasil karya beliau, tak henti-hentinya 
beliau meletakkan ton�ak sejarah 
pendidikan di UM” ujarnya.

 Setelah prosesi pelepasan di 
Graha Rektorat UM, pukul 10.00 WIB 
jenazah dibawa ke TPU Sumber Sari 
untuk disemayamkan. Prof. Rosjidan, 
M. A telah menin�alkan kita, namun 
perjuangannya harus terus dilakukan 
agar tercatat sebagai amal jariyah 
beliau. Selamat Jalan Prof. Rosjidan.
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 Per lomb aan Pap er  yang 
diadakan oleh UGM ini bertujuan 
untuk mengasah kemampuan ilmu 
akuntansi yang sudah diperoleh 
mahasiswa di bangku perkuliahan. 
Dalam per lombaan in i  ada 3 
kategori yang dilombakan, yaitu 
A k u n t a n s i  S e k t o r  P u b l i k  d a n 
Perpajakan, Audit , dan Sistem 
Informasi Akuntansi.

a l a n g .  M a h a s i s w a MU n i v e r s i t a s  N e g e r i 
M a l a n g  ( U M )   t e r u s 

melejitkan prestasi. Pandemi yang 
masih berlangsung bukan menjadi 
penghalang bagi  Mochammad 
Gal ih  Satr iyo Wicaksono dan 
Maskartika Rahmatul Laily untuk 
tetap berprestasi. 2 mahasiswa dari 
jurusan Akuntansi program studi S1 
Pendidikan Akuntansi tersebut, 
berhasil meraih juara  2 dalam 
perlombaan Paper tingkat nasional 
yang diadakan oleh Departement of 
Economics and Business Universitas 
Gajah Mada (UGM).

 “Dari kategori yang ada kami 
memilih akuntansi sektor publik dan 
untuk penilitian yang kami telaah 
yaitu mengenai anggaran desa,” ujar 
Galih. Diakibatkan pandemi yang 
masih berlangsung, perlombaan 
diadakan full secara daring dengan 
memanfaatkan paltfoorm seperti 
Zoom dan Google Meet. Meski 
diadakan secara daring, Galih tidak 
mengalami kendala yang berarti. 
“Alhamdulillah tidak ada kendala, 
kebetulan signalnya lagi kuat saat itu 
jadi  merasa beruntung sekal i . 
Mungkin kendala yang kami hadapi, 
ketika mau ambil data penelitian  
Karena saat itu sedang ada cuti dan 
waktu  yang kami  punya juga 
terbatas .  A lhamdul i l lah sama 
aparatur desanya kami dikasih 
kesempatan untuk wawancara ke 
rumahnya,” jelas Galih.

 

 Galih juga menjelaskan bahwa 
perlombaan yang diadakan secara 
d a r i n g  i n i  m e m b u a t  s u a s a n a 
perlombaan berbeda. “Biasanya itu 

 

 Dengan segala keterbatasan 
yang ada di masa pandemi seperti 
s e k a r a n g ,  G a l i h  b e r h a r a p 
mahasiswa tetap menjaga motivasi 
b e l a j a r nya .  M e n u r u t nya  j i ka 
mahasiswa sudah berhasil menjaga 
m o t i v a s i  b e l a j a r n y a  m a k a 
m a h a s i s w a  t e r s e b u t  a k a n 
melakukan hal yang lebih dari apa 
yang dilakukannya saat ini. “Tetap 
s e m a n g a t  u n t u k  s e m u a n y a , 
semangat mengejar prestasi untuk 
diri sendiri, orang tua, kampus dan 
orang-orang tersayang,” pungkas 
Galih.

presentasi langsung dihadapan juri 
dan peserta lain. Kalau sekarang ini 
rasanya lebih tertutup. Kami hanya 
presentasi di depan juri dalam 1 
room virtual.”

Rfoto bersama Mochammad Galih Satriyo Wicaksono dan Maskartika Rahmatul Laily 

Pandemi Bukan Penghalang Untuk Tetap Berprestasi

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM 



Excellence in Learning InnovationUM - 

5 Warta November

semester gasal yang dikhususkan untuk mahasiswa baru FMIPA UM. Kegiatan kali ini mengusung tema “Create Your 
Version for Be�er Future” dengan BEM FMIPA UM sebagai tim penyelen�ara. Sesuai dengan maknanya character 
buliding bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa baru FMIPA UM 2020. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari 
Min�u, (1/11) juga disiarkan secara langsung pada kanal youtube BEM FMIPA UM.

 Dalam hal ini dia menganalogikan peraturan lalu lintas. “Mengapa sih lalu lintas dibuat? Ya untuk mengatur jalan, 
kapan kita berhenti, kapan kita ambil ancang-ancang, kapan kita berjalan. Ya itu semua diatur”, jelasnya. Dia juga 
menegaskan kembali bahwa sebagai generasi muda sangat dianjurkan untuk menerima konsekuensi dari setiap 
keputusan yang telah diambil.  

 Pada kesempatan tersebut, Wirda yang merupakan salah satu narasumber character building menekankan 
bahwa menurutnya aturan yang ada bukan untuk mengekang, akan tetapi menjaga. Sehin�a dengan adanya aturan 
akan mendidik muda-mudi yang adil dan bertan�ungjawab dalam menerima konsekuensi. 

 Pengusaha muda berparas cantik itu juga menghimbau kepada generasi muda, khususnya mahasiswa baru FMIPA

a l a n g . “ M a n u s i a Mdiberikan keistimewaan 
k e b e b a s a n  d a l a m 

memilih dan menentukan pilihan 
dalam hidup. Setiap pilihan itu 
memiliki tan�ung jawab masing-
masing”, sekilas penjelasan dari 
Wirda Mansur yang merupakan 
narasu mb er  pada  ke g iatan 
character  bui lding  Fakultas 
M a t e m a t i k a  d a n  I l m u 
Pengetahuan Alam Universitas 
Negeri Malang (FMIPA  UM). 
Kegiatan yang di laksanakan 
secara daring men�unakan 
platform  zoom meeting ini , 
m e r u p a k a n  ke g i a t a n  r u t i n 
dilaksanakan setahun sekali pada 

Min�u Ceria Bersama Wirda Mansur  

Pewarta : Salsabila Indana Zulfa-Internship Humas UM

Pemateri character building FMIPA UM

 Poin yang tidak kalah penting juga, ialah 
jangan pernah mendengarkan pendapat negatif 
dari orang lain yang berusaha memadamkan 
semangat dan kepercayaan diri. Sebelum 
mengakhiri penjelasan materinya, Ia juga 
mengungkapkan bahwa kebanyakan orang gagal 
dikarenakan kerapkali melihat dari sebuah 
kegagalan saja. Pesan Wirda “Impian akan 
bertemu dengan pemimpinya”.

UM tahun 2020 agar tidak mudah menyerah dan 
selalu percaya diri akan potensi dalam dirinya. 
Terlebih, dua sikap itu yang dapat membuat 
generasi muda berhasil dalam mencapai tujuan 
atau mimpinya.

 
 Peserta Character Building FMIPA UM   
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Peserta dan panitia melakukan pose jargon Kompetensi LSP-AP     
S1 PADP FE-UM Selen�arakan Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran 

Pewarta: Filianti, S.Pd (lulusan S1 PADP Jurusan Manajemen FE UM)

alang. Memasuki era globalisasi dimana persaingan kerja sangat ketat, belum lagi adanya situasi pandemi yang Mmembuat lowongan pekerjaan semakin sedikit maka diperlukan kesiapan diri calon pekerja agar memiliki 
kompetensi mumpuni dan diakui. Hal ini salah satunya dapat diupayakan melalui keikutsertaannya dalam uji 

sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya. 
 Guna mewadahi hal tersebut, prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran (PADP) Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Malang yang oleh Lembaga Sertifikasi Profesi  Administrasi Perkantoran (LSP AP)  diberi 
mandat sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) melakukan kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Keahlian 
Administrasi Perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut yakni pada tan�al 10-12 
November 2020 ini bertempat di TUK AP  (Lembaga Sertifikasi Profesi – Administrasi Perkantoran) UM yaitu Gedung D8 
dan D12 Fakultas Ekonomi UM. Acara diawali dengan pembukaan oleh Dekan Fakultas Ekonomi yaitu Bapak Dr. H. Cipto 
Wardoyo, SE., M.Pd, M.Si. Ak,CA. Melalui sambutan yang diberikan, beliau memberikan penghormatan kepada jajaran 
pelaksana dan penan�ungjawab kegiatan ini serta memberikan pesan kepada peserta. 

 Peserta yang tergabung berjumlah 85 peserta yang terdiri dari 69 mahasiswa S1 Jurusan Manajemen UM yang 
dipilih melalui seleksi awal dari 91 mahasiswa penda�ar, 8 mahasiswa pasca sarjana UM serta kalangan profesional, dan 
8 mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Materi yang diuji meliputi memproduksi dokumen, menangani penerimaan 
dan pengiriman dokumen/surat, mengelola arsip, mengoperasikan aplikasi perangkat lunak,  membuat dokumen 
elektronik,   mengelola informasi melalui homepage dan email,  membuat materi presentasi, menangani telepon, serta 
mengelola pertemuan (rapat). Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan ini. Diharapkan hasil yang diperoleh dapat menjadi bekal mahasiswa ketika nanti lulus dan 
berkeinginan untuk mencari pekerjaan

 Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur LSP-AP, Bapak Drs. H. Jamil Latif, MM., M.Pd. Si dari Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sambutan sekaligus laporan 
kegiatan oleh Ketua Panitia kegiatan sekaligus ketua TUK AP UM yaitu Ibu Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.Pd selaku 
Koor. Prodi S1 PADP FE UM. Setelah ketiga sambutan terlaksana, peserta langsung melakukan serangkaian Uji Sertifikasi 
Kompetensi yang dinilai oleh lima asesor yaitu Ibu Dr. Hady Siti Hadijah M.Si, Ibu Dra. Hj. Dewi Setiati, Bapak Dr. Rasto, 
M.Pd., Bapak Dr. Sambas Ali Muhidin, M.Si kesemuanya dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Bapak Drs. H. Jamil 
Latif, MM., M.Pd. Si dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta.
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alang. Universitas Negeri Malang (UM) semakin meneguhkan dirinya sebagai kampus yang un�ul dan Mrujukan dalam inovasi pembelajaran. Terbukti di masa pandemi ini, kampus yang diresmikan pada 1954 
tersebut mengukuhkan empat guru besar baru sekaligus dalam acara yang berlangsung pada Kamis (19/11) di 

Graha Cakrawala UM. Empat guru besar yang dikukuhkan dalam acara yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat 
itu adalah Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T,  Prof. Dr. Purnomo, S.T., M.Pd, Prof.Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D, dan Prof. Dr.Ir. 
Syaad Patmanthara, M.Pd. 
 Prof. Syaad Patmanthara yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang Teknologi Pembelajaran Teknik Informatika 
menyampaikan pidato berjudul Model Konseptual Online Learning untuk Meningkatkan Technical dan Employability 
Skill: Blended Learning Web Based Learning Game Based Learning dan Social Media Based Learning. Sementara itu, 
Prof. Andoko menyampaikan pidato tentang Fatigue Failure Merupakan Penyebab Utama Kegagalan Material pada 
Konstruksi. Prof. Arif Nur Afandi menyampaikan pidato berjudul Intelligent Computation Dalam Sistem Tenaga Listrik 
Menyongsong Era Super Grid Indonesia. Dan Prof. Purnomo menyampaikan pidato berjudul Analisis Permintaan dan 
Persediaan Guru Sekolah  Menengah Kejuruan.
 Acara diawali dengan pembukaan sidang terbuka oleh Ketua Senat UM Prof. Dr. H. Sukowiyono, S.H., M.Hum 
beserta jajarannya. Dilanjutkan dengan pidato yang disampaikan oleh keempat guru besar yang dikukuhkan. Dalam 
pidatonya Prof Andoko mengungkapkan bahwa tujuan utama desain fatigue adalah untuk memprediksi atau 
menghitung umur lelah material yang mengalami pembebanan.
 Pidato selanjutnya oleh Prof. 
Purnomo memaparkan bahwa  
guru adalah menempati garda 
terdepan dalam kelangsungan 
pendidikan di SMK, khususnya 
guru bidang produktif. " Sedang 
untuk persediaan guru langkah 
pertama yang perlu dilakukan 
adalah mengkaji atau menge-
valuasi  terhadap kapabil itas 
lembaga pendidikan tenaga 
kependidikan (LPTK) yang diberi 
tan�ung jawab mempersiapkan 
tenaga guru. Sedang beberapa 
komponen dasar perhitungan 
persediaan guru yang harus 
dievaluasi dalam pemenuhan 
tuntutan tenaga guru meliputi :

UM Sukses Kukuhkan  Empat Guru Besar Fakultas Teknik

Pewarta : Arya Wahyu Pratama – Internship Humas UM 

Foto bersama keempat guru besar yang dikukuhkan dengan Rektor dan an�ota senat UM     

 Dilanjutkan dengan pidato yang ketiga oleh Prof. Arif Nur Afandi yang mengungkapkan bahwa energi listrik 
dewasa ini merupakan kebutuhan vital untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan wilayah-
wilayah dan daerah-daerah. Pidato yang terakhir disampaikan oleh Prof. Syaad Patmanthara mengungkapkan bahwa 
pandemi COVID-19 ini membawa percepatan transformasi, khususnya dalam bidang pendidikan yang kini harus 
dilaksanakan secara online. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa pengalaman belajar bisa didapat melalui berbagai 
inovasi yang diterapkan pada pembelajaran blended (campuran luring dan daring, red), pembelajaran berbasis web, 
game edukasi, dan media sosial.

 1) Stok calon guru atau enrollment mahasiswa calon guru pada LPTK, 2) Lulusan tiap tahun untuk selama enam tahun 
yang lalu untuk melihat kecenderungan produksi LPTK, 3) Jenis dan jenjang program yang tersedia; 4) Kemampuan 
produksi tiap program yang ada; dan 5) Resources yang tersedia untuk kemungkinan pengembangan pada tahun 
berikutnya” paparnya.
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 Dalam sambutannya, Ketua unit KORPRI UM Drs. Partono, M.Pd menyampaikan bahwa KORPRI adalah satu-
satunya wadah di luar kedinasan yang berfungsi merekatkan dan mempersatukan bangsa. “Itulah ruh KORPRI, 
kemudian melalui momentum peringatan hari lahir ini, kami berharap dua hal dari setiap an�otanya yaitu profesional 
dan sejarah” ujarnya.
 Sementara itu, Rektor UM Prof. Rofi’uddin mengapresiasi kinerja KORPRI sampai sejauh ini mulai dari 
pelaksanaan programnya sampai transparansi pengelolaan keuangannya. “kemudian saya berharap kedepannya, 
KORPRI semakin memberikan maslahat bagi warga UM khususnya dan masyarakat umumnya” harapannya.
 Di akhir acara, diadakan doa bersama untuk mendoakan para pejuang KORPRI UM dan para guru besar UM yang 
telah berjasa yang dipimpin oleh Ust. Khasairi M. Pd. “sebagai pen�anti kegiatan ziarah makam para pendahulu kita di 
UM yang biasa kita laksanakan setiap tahun, izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa hari ini dengan bacaan 
tahlil untuk mendoakan para pendahulu kita” ujar dosen Jurusan Sastra Arab itu.

ke-49 kali ini mengangkat tema “KORPRI Berkontribusi Melayani dan Mempersatukan Bangsa”.

alang. Universitas Negeri MMalang (UM) men�elar 
tasyakuran dalam rangka 

peringatan hari lahir yang ke-49 
Korps Pegawai Republik Indonesia 
( K O R P R I ) .  K e g i a t a n  y a n g 
dilaksanakan pada (27/11) di lantai 9 
Graha Rektorat UM itu, dihadiri oleh 
Rektor UM Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, 
M. Pd beserta para wakilnya, Ketua 
unit KORPRI UM Drs. Partono, M. Pd 
beserta para pengurus, para ketua 
lembaga, dan para dekan dari setiap 
fakultas.
 Kegiatan tersebut tetap 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat seperti wajib 
men�u nakan masker,  s e la lu 
menjaga jarak, dan pengecekan 
suhu tubuh. Peringatan Harlah yang 

UM Gelar Tasyakuran dalam Rangka Peringatan Harlah KORPRI yang Ke-49  

Pewarta: Arya Wahyu Pratama –Internship Humas UM

Penyerahan nasi tumpeng sebagai simbol rasa syukur    
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