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Sambutan Rektor UM secara Daring Asinkron  

Dies Natalis Ke 66 UM "Maju Berinovasi Lejitkan Prestasi”
Pewarta: Rifdah Ananda Baharuddin – Internship Humas UM

 Prof. Dr. Ahmad Rofi’uddin, M.Pd 
se laku Rektor  UM member ikan 
sambutan sekaligus pembukaan pada 
acara yang dilaksanakan pada Min�u 
(18/10) ini. Mengangkat tema “Maju 
Berinovasi, Lejitkan Prestasi”, dalam 
sambutannya, Rektor menyatakan 
bahwa UM telah mendapatkan banyak 
prestasi. Beberapa diantaranya adalah, 

alang. Pandemi Covid-19 Mt i d a k  m e n y u r u t k a n 
s e m a n g a t   U n i ve r s i t a s 

Negeri Malang (UM) dalam merayakan 
Dies Natalis ke-66 tahun ini. Upacara 
yang dilaksanakan melalui siaran 
langsung melalui kanal YouTube UM 
menghadirkan beberapa konten 
menarik yang dapat menarik perhatian 
para penonton. Pada kanal juga 
terdapat beberapa ucapan dari para 
petin�i universitas lain, hin�a 
mahasiswa internasional yang tengah 
menempu studinya di UM.

 “Saya berharap, ke depan 
semangat itu masih terus menjulang 
tin�i tanpa batas merasuki ke setiap 
reung hati para mahasiswa dan 
komunitas belajar di UM, sehin�a UM 
mampu berakseleari mewujudkan 
impian sebagai “Guru Indonesia, Asia, 
dan Dikenal Dunia”. Pada saatnya, 
kedepan, UM akan berfungsi sebagai 
“jembatan antar peradaban” yang 
efektif, khususnya melalui slogan 
“Excellence in Learning Innovation”.” 
Ujar Prof. Rofi’uddin.
 Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertin�al, dan Transmigrasi 
Dr. (H.C.) Drs, H. Abdul Salim Iskandar, 
M.Pd turut hadir dalam perayaan Dies 
Natalis untuk memberikan orasi 
ilmiah. Alumni UM tersebut menguta-

menempati Kluster PT Tertin�i 
Nasional peringkat 7 pada bidang 
kemahasiswaan dan Kluster 1 PT 
Terbaik Tingkat Nasional.

 Tak sampai disitu saja, UM juga 
m e m b e r i k a n  p i a g a m  L e a r n i n g 
Inovation Award 2020 bagi jurusan 
yang telah bekerja keras untuk 
meningkatkan inovasi dan kualitas 
p e l a y a n a n  d i  l i n g k u n g a n  U M . 
Rangkaian acara diakhiri dengan 
pemotongan tumpeng oleh Rektor UM 
dan didampingi oleh Ketua Senat, 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua 
Pelaksana Dies Natalis ke-66 UM.

rakan beberapa hal dalam orasinya 
seperti prediksi perekonomian secara 
nasional dan upaya memajukan desa 
dengan prinsip “No One Le� Behind”. 
Prinsip ini dimaksudkan agar semua 
warga desa dapat menikmati langsung 
hasil pembangunan desa.
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alang. Universitas MNegeri Malang (UM) 
sukses meresmikan 

P r o g r a m  P e l a t i h a n 
Keprofesian Berkelanjutan 
(PPKB) Pascastudi 2020. 
Peresmian yang dilaksanakan 
p a d a  S e l a s a  ( 6 / 1 0 )  i n i 
dilaksanakan langsung oleh 
Rektor UM bersama Ketua 
L P 2 M  U M ,  A s i s t e n 
Administrasi Perekonomian 
d a n  P e m b a n g u n a n 
Kabupaten Malang serta 
Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Malang.
 Rektor UM Prof. Dr. H. 
A H .  R o fi ' u d d i n ,  M . P d . 
menje laskan bahwa UM 
sebagai kampus pengabdian 
ingin selalu berkomunikasi 
dan berkontribusi untuk 
berbagi ilmu, keterampilan, 

 Dengan latar belakang tersebut, maka UM memandang perlu membuat sejumlah pelatihan terstruktur, dengan 
tema spesifik, dan sasaran yang jelas. Sehin�a UM meluncurkan Program Pelatihan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) 
Pascastudi 2020. “UM adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, Kita tidak bisa membiarkan tri dharma Perguruan 
Tin�i hanya sebagai simbolis dan dilepas begitu saja. Konkritnya, kampus harus berkontribusi secara nyata untuk 
memberikan pemecahan masalah dan memberikan solusi”. Jelas Rofi’uddin.
 Dalam kesempatan yang sama, Ketua LP2M Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si. menyampaikan bahwa PPKB Pasca 
Studi merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang dikoordinasi oleh LP2M, Fakultas, dan Pascasarjana 
bersama dengan Mitra UM. “Kami meyakini bahwa peresmian ini merupakan program pertama sebagai bentuk 
pengabdian masyarakat di Indonesia”, tambahnya.

dan kompetensi lainnya untuk masyarakat secara umum. Hal ini terutama dapat dikontribusikan untuk alumni, guru, 
kepala sekolah, dan seluruh mitra kerjasama. UM juga berkeinginan kuat untuk bersama membangun bangsa melalui 
pembangunan manusia, pembangunan daerah sekitar kampus, dan wilayah-wilayah yang memerlukan 
pendampingan perguruan tin�i. UM akan terus berkontribusi dan dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat 
secara luas.

 Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra. Zubaidah, MM. memberikan apresiasi atas peluncuran program 
PPKB Pasca Studi 2020. Pasalnya, Zubaidah menjelaskan bahwa tidak semua guru yang ada dibawah binaan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang memiliki kompetisi yang stabil, bahkan masih banyak kompetisi guru yang 
menurun. “Jika UM memiliki program ini, Saya yakin bahwa kompetisi guru akan terkontrol. Program ini minimal dapat 
mengontrol pada penurunan kompetisi”, imbuhnya.

Rektor UM meresmikan program PPKB Pascastudi UM   

UM Sukses Resmikan PPKB Pascastudi Pertama di Indonesia

Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

Pewarta Foto: Deni Wahyu Ramadhan – Internship Humas UM
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Zoom Meeting Peluncuran Buku Jejak Langkah Mahasiswa UM di Luar Negeri 
Peluncuran Buku Jejak Langkah Mahasiswa UM di Luar Negeri

Pewarta: Salsabila Indana Zulfa-Internship Humas UM

alang. Ucapan selamat dan Mterima kasih disampaikan 
o l e h  P r o f .  D r .  A H . 

Rofi’uddin, M.Pd., selaku Rektor 
Universitas Negeri Malang (UM) 
kepada 22 mahasiswa UM yang telah 
men�oreskan tinta pengalamannya 
ke dalam buku “Jejak Langkah 
Mahasiswa UM di Luar Negeri”. 
Peluncuran buku tersebut juga 
dihadiri oleh Wakil Rektor UM, Atase 
Pendidikan dan Kebudayaan KBRI 
Beijing, Dekan Fakultas UM, Direktur 
HI UM, dan 22 mahasiswa penulis 
buku tersebut. 
 Kegiatan yang diadakan secara 
virtual melalui zoom meeting ini 
dimulai pada pukul 09.00 WIB hin�a 
pukul 11.00 WIB, Selasa 06/10. 
Peluncuran buku ini merupakan 
serangkaian peringatan dies natalis 
UM ke-66. Selain itu, peluncuran 
buku ini juga dimaksudkan sebagai 
bentuk persembahan kepada maha-

siswa UM yang telah berani menjawab 
tantangan akademis dan budaya 
global.
 Prof. Rofi’uddin selaku Rektor 
UM menjelaskan dalam sambutannya 
“Buku tersebut merupakan cerita 
pengalaman dari 22 orang mahasiswa 
ya n g  m e ma nf aat ka n  b e r ba ga i 
peluang, mulai dari transfer kredit dan 
berbagai program yang tersedia 
bukan hanya dari UM saja, tetapi dari 
berbagai sumber dana yang tersedia”, 
jelasnya. Beliau juga menambahkan 
bahwasanya buku ini memberikan 
motivasi kepada semua mahasiswa 
UM lainnya yang juga memiliki 
peluang untuk men�ali pengalaman 
di luar negeri. Selain itu, Beliau juga 
menekankan akan p ent ingnya 
pengalaman yang diperoleh dari 
negara asing. “Materi dan konsep 
tertentu bisa saya baca, bisa saya 
p e l a j a r i .  Te t a p i  b a g a i m a n a 
menghayati kehidupan di negara lain,

 “Center SEAMEO yang ada di 
Indonesia ini bisa dimanfaatkan, 
seperti program un�ulan SEAMEO 
BIOTROP, SEAMEO SEAMOLEC, 
SEAMEO REFCON¸ SEAMEO QITEP in 
Mathematics, SEAMEO QITEP in 
Science, SEAMEO QITEP in Language. 
Semua program ini bisa dimanfaatkan 
untuk menjalin kerja sama dan 
pemberian beasiswa”, jelas Alumni 
UM tersebut.

hanya bisa diperoleh bisa dialami jika 
kita hadir di sana. Dari pengalama itu, 
betul-betul pola pikir saya terbuka”, 
tukas Prof. Rofi’uddin.
 Pada acara tersebut juga 
disampaikan informasi penting 
mengenai kegiatan dan program dari 
organisasi para Menteri Pendidikan 
se-Asia Ten�ara, Southeast Asian 
Ministers of Education Organization 
(SEAMEO), yang disampaikan oleh 
Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutarya.
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alang .  Ko nte s  Ro b ot MTerbang Indonesia (KRTI) 
2020 akan diadakan di 

kampus masing-masing akibat dari 
pandemi yang masih mewabah. 
Dimana sebelumnya direncanakan 
akan dilaksanakan di Lampung. 
Karena diadakan di kampus masing-
m a s i n g ,  j u r i  d a r i  K RT I  h a r u s 
melakukan visitasi agar dapat dinilai 
bagaimana kelayakan tempat untuk 
masing-masing peserta.
 Pada Rabu (14/10) juri dari KRTI 
2020 melakukan visitasi daring di 
Universitas Negeri Malang (UM). 
Visitasi dilakukan untuk mengecek 
kesiapan tim USRC dari UM yang 
a ka n  b e r t a n d i n g  p a d a  K RT I . 
Rencananya perlombaan KRTI 2020 
ini akan dilaksanakan pada akhir 
Oktober 2020.Pada visitasi daring ini 
juga dilakukan monitoring dan 
evaluasi (Monev) oleh Direktorat 
J e n d r a l  P e m b e l a j a r a n  d a n 
Kemahasiswaan (Belmawa). 

 Untuk monev sendiri, tim dari 
UM harus bisa menerbangkan drone 
dan mendaratkannya di tempat 
yang sudah ditentukan. Terkait 
persiapan, Samsul Hidayat, S.Si., M.T 
selaku Pembina dari  t im USRC 
menyampaikan, “InsyaAllah kami 
sudah siap. Meski sempat ada 
b e b e r a p a  k e n d a l a  t a p i 
Alhamdulillah itu semua sudah 
teratasi. Anak-anak juga sudah 
bekerja dengan sangat keras , 
bahkan bisa sampai 24 jam untuk 
mengerjakan ini semua,” ujarnya.
 Dr. Sentot Kusairi, M.Si selaku 
Wakil Dekan III FMIPA UM berharap 
t a h u n  i n i  t i m  U S R C  m a m p u 
mendapatkan gelar juara. “Dari 6 
divisi yang diikutsertakan, saya 
berharap beberapa diantaranya itu 
mampu meraih gelar juara. Tapi 
meski nanti tidak juara pun, melihat 
anak-anak mampu membuat drone, 
F i xe d  w i n g ,  m e n d e s a i n ,  d a n 
merakayasa sendiri saja sudah 

 K e t u a  t i m  U S R C  U M , 
Muhammad Hafidhudin Karim juga 
berharap timnya mampu meraih 
gelar juara di  KRTI  tahun ini . 
M e s k i p u n  i t u  b u ka n  m e n j a d i 
harapan utamanya. “Untuk harapan 
pertama, saya sendiri berharap 
keselamatan untuk setiap peserta. 
Karena ini bermain dengan hal yang 
berbahaya, lalu saya juga berharap 
kita bisa terbang sesuai dengan 
aturan dan panduan, baru setelah 
itu saya berharap tim USRC ini 
mampu meraih gelar juara,”

menjadi kebanggaan bagi FMIPA 
dan UM,” ujarnya.

Robot terbang/drone milik Tim USRC FMIPA UM 

Visitasi Daring Jelang KRTI 2020

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM 
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 Penandatanganan MoU antara UM dan Osaka University pada Jum’at (16/10) ini dilaksanakan secara daring. 
Penandatangan dari Osaka University diwakili oleh Prof. Kano Yutaka, Dekan Pascasarjana Ilmu Teknik, Engineering 
Science Osaka University pada Kamis (10/9) lalu. Sedangkan UM diwakili oleh Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd, Rektor 
UM. Umakoshi Hiroshi dari Department of Materials Engineering Science, Graduate School of Engineering Science, 
Osaka University menyampaikan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam penelitian Indonesia khususnya dalam 
bidang teknik sains. Osaka University dan UM juga dapat bekerja sama dalam memenuhi alat dan bahan untuk 
penelitian. “Kami siap untuk menjadi teman dekat bagi Indonesia, khususnya UM dalam berkontribusi pada penelitian 
teknik sains di Indonesia. Kami sangat excited berkolaborasi dengan UM”, ungkap Umakoshi.
 Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd., menyampaikan bahwa potensi yang dimiliki UM sangat besar, khususnya dalam 
bidang teknik. Walaupun UM dikenal sebagai kampus pendidikan, namun kapabilitas dibidang teknik tidak bisa 
dipandang sebelah mata. “Kami meyakini bahwa UM dapat menjadi rujukan yang baik dalam jendela internasional 
sehin�a pertukaran pelajar antara UM dan Osaka University akan membawakan dampak yang baik”, ungkapnya.

alang. Dalam rangka Mmemperluas kerjasama 
d e n g a n  b e r b a g a i 

perguruan tin�i baik dari dalam 
dan luar negeri, Universitas 
N e g e r i  M a l a n g  ( U M )  d a n 
Graduate School of Engineering 
Science, Osaka University sukses 
melaksanakan penandatanganan 
n o t a  k e s e p a h a m a n  a t a u 
Memorandum of Understanding 
( M o U )  p e r t u k a r a n  p e l a j a r 
internasional. Kesempatan ini 
tentu menjadi hadiah spesial 
pada Dies Natalis UM ke-66 kali 
ini. Pasalnya, hal ini berarti UM 
telah terbukti menjadi rujukan 
dunia dalam proses pendidikan.

Osaka University Gandeng UM Kolaborasi Penelitian  

Pewarta : Siti Nuradilla – Internship Humas UM

Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd, Rektor UM

 

U M  m e r u p a k a n  k a m p u s  y a n g  m u d a h 
beradaptasi, memiliki pengalaman akademik 
yang mumpuni. Sehin�a peluang kontinuitas 
kolaborasi antara UM dan Osaka University 
k e m u n g k i n a n  b e s a r  a k a n  t e r u s 
terjadi.Mahasiswa yang mengikuti program ini 
akan belajar dan melakukan penelitian di kedua 
u nivers i tas .  Kolaboras i  in i  tentu  akan 
menambah pengalaman dan mengasah 
kapabilitas mahasiswa terhadap teknik itu 
sendiri. Prof. Rofi’uddin sangat mengapresiasi 
kolaborasi  semacam ini serta berharap 
kolaborasi ini agar tetap berlanjut.

 Prof. Kano Yutaka, Dekan Pascasarjana Ilmu Teknik Engineering Science Osaka University    
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Mahasiswa UM beserta ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang     
Mahasiswa UM Kunjungi Diknas Kota/Kabupaten untuk Memulai Program KMP 1.0 

Pewarta: Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM

 Program Kampus Mengajar Perintis ini adalah program dari Kemdikbud yang bertujuan untuk membantu 
sekolah dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemic Covid-19 ini. Beberapa persiapan dilaksanakan 
sebelum hari H pelaksanaan di sekolah. Satu min�u sebelum pelaksanaan ini, semua mahasiswa yang tergabung 
dalam program telah dibekali oleh Kemdikbud terkait tugas apa saja yang akan mereka jalankan selama 2,5 bulan.

 Program KMP ini diselen�arakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan selama 10 min�u dari tan�al 
12 Oktober sampai bulan Desember mendatang. Terdapat 144 mahasiswa UM yang akan mengabdi di Sekolah Dasar 
yang tersebar di sekitar 26 kota/kabupaten di 5 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan 
Timur, dan Kalimantan Utara. “Kami telah menemui Dinas Pendidikan Kota Malang hari ini. Kami melaporkan diri 
untuk dibuatkan surat tugas ke Sekolah Dasar yang akan kami tempati. Kebetulan kami akan mengabdi di SDN 
Karangbesuki 01 Kota Malang, jadi koordinasi kami dengan Diknas Kota Malang,” jelas Ersa Adira Anam Dastasia, 
mahasiswi Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2018.

alang. Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) yang tergabung dalam Program Kampus Mengajar MPerintis (KMP) telah memulai mengunjungi Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten tempat Sekolah Dasar 
yang mereka tuju pada Senin (12/10). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengabarkan kepada diknas 

bahwa mahasiswa siap ditempatkan di sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun telah memberikan 
sambutan di awal pembekalan mahasiswa pada Selasa (06/10) 
melalui aplikasi Zoom. “Teman teman ini akan menjadi jendela bagi 
kementrian pendidikan dan kebudayaan tentang apa yang 
sebenarnya terjadi di lapangan, apa inovasi inovasi yang bisa 
dilakukan mahasiswa di tingkat sekolah. Peran mahasiswa disini 
sangat penting untuk memastikan generasi muda Indonesia 
mendapatkan pendidikan yang layak di masa pandemi ini.” ujar 
Nadhiem Anwar Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia dalam sambutannya sebelum pembekalan 
KMP.

Kunjungan Mahasiswa UM ke diknas Kota Malang   
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alang. Sabtu (24/10) Universitas Negeri Malang (UM) memperingati hari santri yang ke-5 tahun 2020 dengan Mkegiatan sederhana namun bermakna. Kegiatan tersebut berupa Kuliah umum keislaman yang mengangkat 
tema Peran Generiasi Muda Muslim dalam Memajukan Peradaban Bangsa. Kegiatan yang dilaksanakan di 

Lantai 9 Graha Rektorat UM itu dihadiri oleh Rektor UM Prof. H. AH. Rofi’uddin, M. Pd, Ketua Senat UM Prof. Dr. H. 
Sukowiyono, S. H, M. Hum, para wakil rektor, para ketua dekan di masing-masing fakultas, dan para tamu undangan.
 Dalam sambutannya ketua pelaksana Munjin Nasih, S. Ag, M. Ag mengungkapkan bahwa kegiatan ini secara 
daring dan luring. “jadi kita juga mewajibkan sekitar 3.000 mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan agama 
islam untuk mengikuti acara ini baik melalui zoom ataupun Live streaming Youtube” ujarnya. Konsep ini berbeda 
dengan tahun sebelumnya tentumya. Hal itu dikarenakan,lanjut Munjin,untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
 Hal senada juga disampaikan Rektor UM Prof. Rofi’uddin tentang jihad di masa sekarang. “kalau zaman dahulu 
tampak jelas mana yang penjajah dan mana yang pribumi, tapi kalau sekarang kita di masa pandemi Covid-19 berarti 
jihad kita adalah bagaimana cara mencegah penyebarannya” ujarnya. Lebih lanjut, ia memberikan definisi santri 
mengutip perkataan KH. Mustofa Bisri atau yang lebih akrab disapa Gus Mus. Bahwa santri adalah orang yang selalu 
meningkatkan pengetahuan dan mengamalkan ajaran islam. “jadi jika men�unakan definisi ini maka kurang lebih 90% 
Mahasiswa UM bisa dikatakan santri” tandasnya.

 KH. Muhammad Nafi’ Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam yang hadir sebagai pemateri menjelaskan lebih 
gamblang tentang definisi santri dan perannya dalam memajukan peradaban bangsa. “santri itu tidak hanya predikat 
apalagi jabatan tapi ia adalah sifat dan karakter” jelasnya. Sementara itu pesantren menurutnya adalah Seperangkat 
nilai yang menjadi komitmen dan telah diwariskan melalui rangkaian budaya yang sangat panjang. Lebih lanjut ia 
memberikan semangat dari dunia pesantren yang harus selalu digelorakan sehin�a mampu berkontribusi dalam 
peradaban bangsa. Semangat tersebut adalah: 1) ikhlas dalam bekerja, 2) sederhana, 3) Ukhwah Islamiyah 
(Persaudaraan sesama muslim), dan 4) santun.

Peringati Hari Santri 2020, UM Selen�arakan Kuliah Umum Keislaman

Pewarta : Arya Wahyu Pratama – Internship Humas UM 

Rektor dan jajaran Pimpinan UM berfoto bersama     
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 KBMI sendiri merupakan Kompetisi Bisnis yang diselen�arakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada perlombaan KBMI sendiri terdapat 4 kategori usaha yang 
diperlombakan yaitu, kategori makanan dan minuman, teknologi, produksi dan budidaya, serta industri kreatif.
 Men�unakan nama Zilotus Imunostimulus, tim dari UM ini bergerak di bidang usaha makanan dan minuman. 
Ketua tim, Zahra Firdaus menjelaskan, “Zilotus Imunostimulus adalah minuman peningkat daya tahan tubuh. Selain 
Zilotus, kami juga memproduksi Pluchea. Pluchea merupakan minuman infused daun beluntas yang kami produksi 
berupa the kantong herbal dengan berbagai varian rasa dari rempah nusantara,” jelasnya.
 Selain itu Zahra juga menjelaskan betapa pentingnya berwirausah sejak dini bagi anak muda. “Menurut saya 
wirausaha ini bisa jadi alternatif kita untuk bisa keluar dari zona nyaman. Anak muda zaman sekarang itu penting 
banget unntuk berwirausaha dan melek finansial. Karena n�ak ada yang menjamin akan jadi apa kita nanti 
kedepannya.”

a l a n g .  M a h a s i s w a MUniversitas Negeri Malang 
( U M )  k e m b a l i 

menunjukan prestasinya di tingkat 
nasional melalui Kegiatan Bisnis 
Manajemen Mahasiswa Indonesia 
(KBMI). Tim.yang bertanding di 
KBMI sendiri terdiri dari 5 orang 
mahasiswa yaitu, Zahra Firdaus, 
Widad Lazuarzi, M. Iqbal Najib 
Fahmi, Mutia Ananda dari Program 
Studi Pendidikan Biologi serta 
Bobby Aland Pratama dari Program 
Studi DKV. Mereka sukses didanai 
dan berkewajiban melakukan 
kegiatan pelaporan kemajuan pada 
tan�al 13-19 Oktober 2020 serta  
melaksanakan monitoring dan 
evaluasi  pada Kamis (22/10) untuk 
tahap I dan pada Selasa (27/10) 
untuk tahap II.

Zilotus Imunostimulus Minuman Herbal yang Sukses di KBMI 2020  

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM

Minuman Herbal Zilotus Imunostimulus    
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