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Ketua Pelaksana PKKMB 2020 UM Dr. Adi Atmoko, M. Si saat menyampaikan sambutan  

Daring Asinkron, Pembukaan PKKMB UM 2020 Berjalan Lancar
Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

alang. Kegiatan Pengenalan MKehidupan Kampus bagi 
Mahasiswa Baru (PKKMB) 

tahun 2020 di Universitas Negeri 
Malang (UM) berbeda dengan tahun 
s e b e l u m nya .  Pa s a l nya  s e l u r u h 
rangkaian PKKMB yang dilaksanakan 
pada 21-24 September 2020 itu, 
dilaksanakan secara daring asinkron 
m e l a l u i  l a m a n 
h�ps:/pkkmb.um.ac.id/. Peserta 
PKKMB tahun ini adalah seluruh 
mahasiswa baru mulai Diploma-3, 
Sar jana,  Magis ter,  Doktor,  dan 
mahasiswa lama yang belum mengikuti 
PKKMB. Walaupun PKKMB daring yang 
dilakukan oleh UM dalam bentuk 
asinkron, tidak ada kendala yang 
terjadi pada hari pertama. Terbukti 
pada kegiatan yang berjalan efektif 
karena sekitar 7.000 mahasiswa baru 
bisa mengakses semua materi dan 
server tidak mengalami down. 
 Ketua Pelaksana PKKMB 2020 

 M e n t e r i  Pe n d i d i k a n  d a n 
Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, 
B.A, M.B.A, dalam sambutannya pada 
kegiatan ini. Beliau menyampaikan 
bahwa pandemi ini juga mengajarkan 
kita banyak hal. Kondisi ini diharapkan 
dapat memicu kreativitas dan inovasi 
semua pihak, metode pembelajaran 
berbasis teknologi termasuk pem-
belajaran daring menjadi suatu hal 
yang harus kita adaptasikan dan terus 
kembangkan. “adik-adik mahasiswa 

UM Dr. Adi Atmoko, M. Si menyampai-
kan pada sambutannya, bahwa esensi 
d a r i  P K K M B  a d a l a h  a ga r  pa r a 
mahasiswa memiliki kesadaran dalam 
berbangsa dan bernegara, dan bisa  
cepat beradaptasi dengan kehidupan 
akademik maupun cara belajar dan 
sistem perkuliahan di UM. “Untuk 
mencapai tujuan itu, kami sudah 
menyiapkan materi dengan tiga 
tingkatan yaitu tingkat universitas, 
fakultas, dan jurusan” ungkapnya.

 Sementara itu, Rektor UM Prof. 
AH. Rofi’uddin. M. Pd menyambut dan 
memotivasi mahasiswa baru untuk 
bersabar menghadapi pandemi dan 
tetap semangat belajar. “Di tahun yang 
spesial ini, dalam masa pandemi 
COVID-19 walaupun kita tidak bisa 
berjumpa langsung secara fisik di 
kampus tercinta, tidak mengurangi 
makna anda semua untuk terus belajar 
dan b erkar ya ,”  u ngkap b e l iau . 
“Selamat! sekali lagi selamat! Anda 
menjadi bagian dari Civitas Akademika 
Universitas Negeri Malang yang 
memiliki akresitasi A, dan termasuk 
klaster 1 perguruan tin�i terbaik di 
Indonesia” tandasnya.

yang saya ban�akan, pendidikan 
adalah kunci solusi atas krisis pembe-
lajaran dan berbagai permasalahan 
yang dihadapi bangsa, mahasiswa 
diharapkan menjadi agen perubahan 
dan pen�erak” ujarnya.
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alang. Rektor Universitas MN e g e r i  M a l a n g  ( U M ) 
merespon baik peluncuran 

logo Kampus Merdeka  Indonesia Jaya 
pada Kamis (10/9) sebagai upaya 
b a n g s a  d a l a m  m e m b a n g u n 
pendidikan yang lebih baik. Dalam 
kesempatan yang sama, Direktur 
J e n d r a l  P e n d i d i k a n  T i n � i 
Kemendikbud menyatakan bahwa 
kampus merdeka sarat akan semangat 
untuk memerdekakan keilmuan yang 
tidak memiliki batas secara nyata, 
artinya terus berkembang seiring 
dengan berjalannya waktu serta dapat 
mempelajari berbagai disiplin ilmu.
 Direktur Jendral Pendidikan 
Tin�i Kemendikbud, Prof. Ir. Nizam, 
M.Sc. ,  Ph.D. ,  IPM. ,  ASEAN Eng 
menyampaikan bahwa pendidikan 
yang tidak terbatas pada Kampus 
Merdeka ini merupakan jawaban atas 
tantangan sistem pendidikan di era 

pandemi Covid-19 maupun di masa yang akan datang. "Perwujudan Kampus Merdeka tidak hanya dengan logo dan 
semangat, tetapi harus diwujudkan bersama secara terus-menerus. Hal ini kita yakini sebagai kebutuhan anak-anak 
kita pada masa depan dan Indonesia yang jaya," jelas Prof. Nizam.

 Prof Nizam juga menjelaskan bahwa permasalahan yang semakin kompleks di era ini membutuhkan kolaborasi, 
inovasi, interaksi antar program studi, antar kampus, dan interaksi kampus dengan dunia nyata, dunia kerja. Dalam hal 
ini, upaya untuk memerdekakan ruang sempit dan tembok antar program studi harus dilakukan. Prof. Nizam 
menyebut inilah semangat Kampus Merdeka yang sebetulnya sudah digarisbawahi Bapak Pendidikan Nasional Ki 
Hadjar Dewantara. Tujuan pendidikan tak sekadar memberikan ilmu namun turut menciptakan manusia berdikari, 
mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mampu merancang hari besok.

 Rektor UM, Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd. menjelaskan bahwa era disruptif saat ini terdapat berbagai 
tantangan yang menghadang masyarakat sebagai akibat dari revolusi industri 4.0 yang kental akan sistem intelegensi. 
“Dalam menghadapi era disruptif ini, pendidikan tin�i sebagai garda depan harus selalu melakukan habituasi 
terhadap perkembangan zaman”. Oleh sebab itu, dalam menyongsong era tersebut kita harus merespon program-
program positif yang diluncurkan kementerian yakni Merdeka Belajar agar pendidikan di Indonesia semakin baik lagi. 
Prof. Rofi’uddin juga menyampaikan bahwa esensi Logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya sejatinya merupakan proses 
memasukan pendidikan khususnya pada pendidikan tin�i.

Pamflet Rektor UM dengan logo Kampus Merdeka untuk media sosial UM   

Rektor UM Respon Positif Peluncuran Logo Kampus Merdeka

Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM
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Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D saat menyampaikan materi 
UM Lakukan Pembinaan Monev PKM 5 Bidang Tahun 2020

Pewarta: Riki Pratama – Internship Humas UM

a l a n g .  K a m i s  ( 3 / 9 ) , MUniversitas Negeri Malang 
(UM) lakukan pembinaan 

Tim Persiapan Monev Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang 
Pendanaan Tahun 2020 di Aula Utama 
Graha Rektorat Lantai 9 secara offline 
(luring) dan secara online (daring), hal 
tersebut mengingat pandemi COVID-
19 yang masih melanda. Pemateri 
dalam kegiatan tersebut yaitu 
Prof.Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D. 
Pada tahun 2020, UM mengalalami 
peningkatan PKM yang didanai. Jika 
dibandingkan dengan tahun lalu 
sekitar 36 PKM, tahun ini  meningkat 
menjadi 84 PKM. Kegiatan yang 
dilaksanakan mulai jam 09.00 WIB 
tersebut berjalan dengan lancar.
 Pembinaan PKM tahun ini 
mengalami sedikit perbedaan dengan 
tahun sebelumnya karena berkaitan 
dengan adanya pandemi COVID-19, 
namun pembinaan harus tetap dilak-

 Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., 
M.M., selaku ketua bidang penalaran 
UM menjelaskan kegiatan Monev PKM 
5  B i d a n g  t e r s e b u t .  “ Ke g i a t a n 
pembinaan ini harus dilakukan 
dengan cara dipecah hal tersebut 
berkaitan dengan situasi COVID-19, 
dimana ada separuh mahasiswa PKM 
yang didanai  berada didaerah 
sehin�a tetap memfasilitasi yang 
dilakukan secara daring dan secara 
luring dengan mengikuti protokol 
kesehatan yang diterapkan oleh UM” 
ujarnya.

sanakan. Pembinaan PKM yang 
mendapatkan pendanaan Tahun 
2020 dilaksanakan dengan dua tahap. 
Tahap pertama adalah secara daring 
dan kedua secara luring.

 Lebih lanjut, Heny juga menje-
laskan bahwa monev dilakukan secara 
3 tahap. Tahap pertama adalah 
pemetaan proposal PKM dari para 
mahasiswa pendanaan , tahap kedua

yaitu monitoring dengan men�ali 
potensi proposal mahasiswa PKM 
yang sudah dipetakan  dan tahap 
ketiga adalah pemantapan mental 
untuk menghadapi  monitor ing 
eksternal yang akan dilaksanakan 
sekitar min�u awal di bulan Oktober.
 Muhammad Hisyam Habbani 
mahasiswa Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) salah 
satu tim mahasiswa PKM yang didanai 
tahu n 2020 juga  memb er ikan 
harapan terkait PKM ini. “Harapan dari 
tim kami dengan adanya pandemi 
COVID-19 ini semoga ide-ide kami 
tetap terlaksana dan meminimalisir 
kekurangan selain itu juga kami 
berharap untuk lolos di PIMNAS 
nantinya, semua itu perlu doa dari 
teman-teman semua selebihnya 
tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa” 
ujarnya. 
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alang. Tim Pengabdian MK e p a d a  M a s y a r a ka t 
(PKM) Jurusan Sejarah 

Universitas Negeri Malang (UM), 
adakan kerjasama dengan Musya-
warah Guru Mata Pelajaran Sejarah 
(MGMP) Sejarah Kabupaten Malang 
menyelenggarakan Pelatihan Guru 
Sejarah Se-Malang Raya di SMA 
Negeri 1 Turen Kabupaten Malang, 
Sabtu (19/09).

 

 Kegiatan yang diikuti sekitar 
35 guru sejarah dilakukan sebagai 
upaya peningkatan kompetensi 
guru dalam mengembangkan 
me dia  p emb ela jaran s e jarah 
berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. Kegiatan dilaksanakan 
dengan menggunakan protokol 
kesehatan serta diadakan secara 
daring dan luring. Mewakili tim 
Pengabdian Kepada Masyarakat, 
Ulfatun Nafi’ah S.Pd, M.Pd. dalam 
s ambutannya menyamp aikan 
tujuan kegiatan pelatihan ini.

 “Pelatihan ini diadakan untuk 
meningkatkan kompetensi guru 
dalam mengembangkan media 
pembelajaran sejarah berbasis IT, 
melalui inovasi yang terus dilakukan 
oleh guru untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran sejarah 
sehingga stigma pelajaran sejarah 
yang membosankan menjadi mata 
pelajaran yang menyenangkan”.
 Narasumber dalam kegiatan 
ini adalah Dosen Jurusan Sejarah, 
Fakultas Ilmu Sosial UM antara lain 
D r.  A r i  S a p t o ,  M . H u m ,  y a n g 
menyampaikan terkait pentingnya 
mengetahui  sejarah lokal  dan 
nasional. Dilanjut pemateri kedua 
yaitu Dr. Joko Sayono M.Hum yang 
menyampaikan materi tentang 
pengajaran pembelajaran sejarah 
lokal dengan melihat proses belajar 
sejarah dari suatu lokalitas tertentu, 
unit kehidupan tertentu, sejarah dari 
lingkungan sekitar diri pebelajar. Lalu 
dilanjutkan pemateri ketiga yaitu ibu

U l f a t u n  N a fi ’a h ,  M . P d .  y a n g 
menyampaikan materi tentang 
pengembangan media sejarah 
berbasis Augmented Reality dengan 
m e n g g u n a ka n  ko nte n  m a te r i 
sejarah lokal.
 Kegiatan ini berhasil membuat 
guru-guru sejarah sangat antusias 
dalam mengikuti pelatihan karena 
para guru belum pernah mengem-
bangkan media pembelajaran 
dengan menggunakan Augmented 
Reality sebelumnya. Hasil Pelatihan 
p e n g e m b a n g a n  i n i  a k a n 
didaftarkan HAKI sehingga guru dan 
dosen terus menjalin kerjasama 
yang baik dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran sejarah. 
Melalui kegiatan ini diharapkan 
akan banyak inovasi yang dilakukan 
guru sejarah dalam pengembangan 
media sejarah berbasis AR maupun 
m e d i a  s e j a r a h  l a i n  y a n g 
memanfaatkan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi.

Kegiatan Pelatihan Offline Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan 

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Adakan Pelatihan 
Pengembangan Media Sejarah Berbasis Augmented Reality

Pewarta: Riki Pratama – Internship Humas UM 
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 “Ada 11 mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit di UM tahun ini. Meningkat dari tahun sebelumnya 
yang hanya 6 mahasiswa. 6 mahasiswa berasal dari Unej dan 5 mahasiswa lagi dari Untirta, 8 mahasiswa mengambil 
program studi Biologi, 2 mahasiswa mengambil program studi Kimia dan 1 mahasiswa mengambil program studi 
Pendidikan Biologi” ujar Drs. I Wayan Dasna dalam laporannya.
 Dalam sambutannya Wakil Rektor I UM, Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si mengharapkan ke depannya kerja 
sama akan terus berlanjut. “Ke depannya saya harap ini terus berlanjut. Jika nanti UNEJ atau UNTIRTA mengirimkan 6 
mahasiswanya ke UM maka UM akan mengirimkan juga 6 mahasiswanya.” jelas Prof. Dr. Budi.

a l a n g .  U n i v e r s i t a s MNegeri Malang (UM) 
menerima 11 mahasiswa 

dari Universitas Jember (UNEJ) 
dan Universitas Sultan Ageng 
T i r tayasa  (UNTIRTA)  da lam 
program transfer kredit. Akibat 
adanya pandemi yang masih 
mewabah kegiatan dilakukan 
secara daring melalui platform 
Zoom pada Selasa (8/9).
 Kegiatan ini dihadiri oleh 
Ketua LP3 UM Drs. I Wayan Dasna, 
M.Si., M.Ed., Ph.D., pimpinan 
Universitas, Pimpinan Fakultas, 
dan Pimpinan Jurusan dari UM, 
UNEJ dan UNTIRTA, dosen dan 11 
mahas iswa yang mengikut i 
program transfer kredit di UM.

Penerimaan Mahasiswa UNEJ dan UNTIRTA dalam Program Transfer Kredit di UM  

Pewarta : Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM

Wakil Rektor 1 UM memberikan sambutan

 Dari adanya program transfer kredit ini Wakil 
Rektor I UNEJ Drs. Zulfikar, Ph.D. mengharapkan 
nantinya mahasiswa akan mendapat pengalaman 
belajar yang berbeda dari setiap kampus. Dengan 
adanya pengalaman belajar yang berbeda ini akan 
membantu mahasiswa mengembangkan potensi diri 
yang mereka miliki.

 Lebih lanjut Prof. Dr. Budi juga menyampaikan 
kegiatan transfer kredit ini berkaitan dengan program 
merdeka belajar.  Dimana mahasiswa dapat 
mengambil mata kuliah di luar prodinya baik itu masih 
di dalam lingkup kampus atau diluar kampus asalnya.

 

 Ketua LP3 UM memaparkan laporan   
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Vania sedang menyaksikan video materi PKKMB UM     
Ban�a untuk Terus Belajar Bersama Universitas Negeri Malang 

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM

alang. Universitas Negeri Malang (UM) menjadi salah satu Perguruan Tin�i yang diminati banyak calon Mmahasiswa di Indonesia, salah satunya adalah Vania Wilona Kaulika asal Malang. Vania merupakan 
mahasiswa baru Program Studi (Prodi) Teknologi Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas 

Ilmu Pendidikan (FIP) UM. Saat diwawancarai apa alasannya memilih prodi tersebut di UM Vania menjawab, “Karena 
prospek kerja yang luas dan ingin ikut serta mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Kenapa UM? Karena 
UM adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia,” ujarnya. Untuk masuk ke UM pastinya ada perjuangan yang tidak 
mudah. Vania menceritakan bahwa sebelum akhirnya resmi menjadi mahasiswa baru UM, dia sudah 3 kali ditolak oleh 
Perguruan Tin�i Negeri (PTN) lain dan sudah menda�ar di salah satu Perguruan Tin�i Swasta (PTS).
 “Awalnya pesimis mau ikut SBMPTN karena sebelumnya sudah 3 kali ditolak PTN, disisi lain juga sudah 
menda�arkan diri ke PTS. Tapi ibu saya menyarankan coba aja dulu siapa tahu rezeki dan setelah da�ar saya belajar 
semaksimal mungkin dengan mengikuti tryout di instagram, melihat soal dan pembahasannya di Youtube. Selama 
ujian berlangsung saya hanya berdoa dan pasrah kepada Tuhan, hin�a tiba waktu pengumuman SBMPTN 
alhamdulillah saya dinyatakan lolos di Universitas Negeri Malang ban�a dan bersyukur sekali rasanya.”
 Setelah dinyatakan sebagai Mahasiswa Baru UM, Vania 
bersyukur sekali bisa mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus 
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) walaupun dilaksanakan secara 
daring. UM memang menerapkan sistem daring asinkron untuk 
pelaksanaan PKKMB tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin 
marak.
 “Kesan mengikuti PKKMB UM, sangat bersyukur sekali bisa 
menjadi bagian dari UM selain itu selama PKKMB juga saya 
mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru tentang UM. Semoga 
di tahun-tahun berikutnya, semangat kakak-kakak panitia dan 
mahasiswa baru tidak berkurang sama sekali,” pungkas Vania.

Vania Wilona Kaulika mengikuti PKKMB secara Daring Asinkron   
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alang. Demi menerapkan salah satu nilai yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tin�i yakni Mpengabdian kepada masyarakat, Universitas Negeri Malang (UM) mengadakan Pelatihan Pembuatan 
Souvenir Khas dari Batu Hias khusus untuk masyarakat Kampung Sanan. Pelatihan tersebut dilaksanakan 

oleh tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Sastra (FS) yang terdiri dari 5 dosen dan 5 mahasiswa. Setelah 8 kali 
pertemuan pelatihan, akhirnya kegiatan pengabdian masyarakat ini resmi ditutup pada Sabtu (26/09) di Gedung 
PRIMKOPTI “BANGKIT USAHA”, Sanan.
 Pelatihan pembuatan batu hias ini telah dilaksanakan selama 8 kali pertemuan, dimulai pada tan�al 5 
September dan ditutup pada hari ini. Pelatihan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Min�u, dan diikuti oleh sekitar 20 
peserta dari 10 RT. “Peserta yang mengikuti pelatihan ini sangat antusias sekali. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi 
kami, karena memang Kampung Sanan sebelumnya hanya memiliki olahan tempe sebagai souvenir. Dengan adanya 
pelatihan ini, kami berharap kedepannya Kampung Sanan dapat mempatenkan souvenir Batu Hias handmade dari 
penduduk kampung sendiri. Terima kasih telah memilih kampung Sanan, dan kami akan berusaha agar kegiatan ini 
tetap berlanjut dan Batu Hias dapat menjadi ciri khas Kampung Sanan,” jelas Dra. Trinil Sri Wahyuni selaku koordinator 
pengabdian masyarakat dan KKN Kampung Sanan.

 Drs. AAG Rai Arimbawa, M.Sn selaku Ketua Tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Sastra mengucapkan terima 
kasih pula kepada masyarakat kampung Sanan karena telah diperkenankan berbagi ilmu dan menyelen�arakan 
kegiatannya di sana dan telah disambut hangat oleh masyarakat. Ia berharap pembuatan batu hias di Kampung Sanan 
dapat dilanjutkan setelah pelatihan ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, oleh karena itu, Ia 
menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah agar saling bahu membahu melanjutkan kegiatan ini.
 Pelatih dan pelaksana kegiatan tersebut adalah seluruh an�ota tim pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh 
Drs AAG Rai Arimbawa. Mereka terdiri dari 5 dosen termasuk ketua yaitu Dra. Lilik Indrawati, M.Pd, Drs. Sumarwahyudi, 
M.Sn, Fenny Rohbeind S.Pd., M.Sn., Denik Ristya Rini S.Pd., M.Pd., dan 5 mahasiswa yaitu Mariyah Haura, Rikardus Kurnia 
Lango, Hana Firmaningrum, Alby Aruna, Malida Qonitah Fani.

Empat Delegasi UM Berhasil Menjadi Finalis LIDM 2020

Pewarta : Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM 

Foto bersama seluruh peserta pelatihan bersama para Dosen FS UM, Mahasiswa, Bapak Lurah Purwantoro, dan Bapak Camat Blimbing.     
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 Diwawancarai secara daring oleh Intenship Humas UM, Reza mengungkapkan ia sangat bersyukur dan bahagia. 
Karena meskipun banyak lomba yang tidak jadi diikuti di Malang karena terhalang pandemi, ia tetap bisa menorehkan 
prestasi di tempat lain. “Ini akan saya jadikan batu lompatan ke depan agar bisa lebih banyak memban�akan kampus 
tercinta tentunya” ujarnya.

 Kepada mahasiswa UM, ia berpesan bahwa pandemi bukanlah halangan untuk berprestasi. “Pandemi memang 
membatasi gerak kita untuk beraktivitas seperti biasanya, tapi harus selalu ingat, tetap berfikir positif dan jangan 
jadikan pandemi alasan untuk tidak bisa melakukan hal baru yang menakjubkan, percayalah akan ada  pelangi indah
pelangi indah setelah badai, semangat berprestasi!” ungkapnya.

 Kegagalan tidak menjadikan Reza berhenti berjuang, ia berkisah bahwa pernah mengikuti lomba serupa namun 
belum berhasil. Namun berkat kegigihannya dalam berlatih dan terus mengevaluasi diri menjadikannya mampu 
menjuarai even ini. “Jadi saya semakin semangat belajar mulai dari Public Speaking, membangun rasa percaya diri, 
latihan catwalk , banyak membaca tentang Hijab dan, akhirnya alhamdulillah saya bisa memberikan yang terbaik” jelas 
Mahasiswi yang aktif di Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM ) FEB UM.

alimantan Barat. Pandemi KCovid-19 tidak menghalangi 
mahasiswa Universitas Negeri 

Malang (UM) untuk produkt i f 
menghasilkan prestasi. Kali ini, 
prestasi diraih oleh Reza Rahayu 
mahasiswa semester 5 Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB). Ia berhasil memasuki 3 
besar  Lomba Pageant  t ingkat 
Provinsi di Kalimantan Barat dengan 
menjadi Runner Up 2 Putri Hijab 
Kalimantan Barat 2020. Lomba yang 
diadakan oleh CV. Putri  Hijab 
Organizer ini diikuti oleh 10 peserta 
terbaik dari berbagai kota-kota besar 
di Kalimantan Barat. Para finalis dari 
15 provinsi ini, akan dilombakan lagi 
dalam ajang di tingkat nasional pada 
3-6 Desember mendatang.

Raih 3 Besar Duta Hijab Tingkat Provinsi, Reza Bertekad Juara Tingkat Nasional  

Pewarta: Arya Wahyu Pratama – Internship Humas UM

Reza Ayu berpose bersama lima finalis lainnya    
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