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S e k a li Ik u t ,

Jadi P e r in g k a t 2  D u w is

S
ejak masih duduk di SMAN1 
Mungkid, Kabupaten Ma
gelang, RizqiyaNur Ani- 

sah ingin ikut seleksi dalam pe
milihan duta wisata (duwis). 
Meski demikian, niat tersebut 
baru kesampaian saat kuliah di 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.

Mahasiswi Jurusan 
Akuntansi tersebut, 
pada 2016 membe
ranikan diri 
ikut seleksi 
pemilihan 
duwis tingkat 
Kabupaten 
Magelang.
“Saya sebe
narnya terta- 
riksama 
duwis se
jak ma
sih SMA, 
tapi kesam
paiannya saat kuli
ah,” tutur Rizqiya 
NurAnisah.

Ke Hal 10 S ek a li Ik u t,

Jad i P e r in g k a t 2 Duwis
((Dari Hal 9

Gadis yang biasa disapa Qya 
itu menuturkan, saat mengiku
ti seleksi pemilihan duwis 
membutuhkan perjuangan. 
Hal tersebut karena bersamaan 
dengan kuliah kerj a nyata 
(KKN) di wilayah Parangtritis, 
Kabupaten Bantul.

“Saat seleksi, saya terpaksa 
nglaju darilokasiKKN di 
Parangtritis ke Magelang. 
Bahkan, saya hampir mengun
durkan diri karena bingung 
mau fokus KKN atau duwis,” 
tutur perempuan dengan ting
gi 172 sentimeter itu.

Anak ragil dari tiga 
bersaudara pasangan Muh 
Chozin dan Siti Ngaroh ini 
terus mengikuti seleksi.
Bahkan, pada tahun-tahun

sebelumnya ia belum pernah 
mengikuti seleksi tersebut. Dia 
baru sekali mengikuti pemili
han duwis.

Namun demikian, akhirnya 
setiap sesi seleksi terus 
diikutinya. “Alhamdulillah saat 
grandfinal, saya bisa menyabet 
juara 2 duwis Kabupaten 
Magelang,” uj ar perempuan 
kelahiran, 24 Januari-1996, itu.

Semenjakterpilih menjadi 
duwis, Qya kini memiliki tugas 
untuk mempromosikan wisata 
Kabupaten Magelang agar 
lebih dikenal luas. Selain itu, 
melestarikan budaya dan wisa
ta di Kabupaten Magelang. 
“Intinya, memajukan pariwisa
ta dan budaya di Kabupaten 
Magelang,” ujarnya.
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