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Delegasi International Mathematics Competition for University Students (IMC) 2020 Universitas Negeri Malang  

UM Raih Honorable Mention pada IMC 2020
Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

a l a n g .  D u a  m a h a s i s w a MMatematika Univers itas 
Negeri Malang (UM) berhasil 

raih Honorable Mention (Sambutan 
Kehormatan) pada ajang bergengsi 
I n t e r n a t i o n a l  M a t h e m a t i c s 
Competition for University Students 
(IMC) 2020. Kompetisi yang akrab 
disapa IMC kali ini dilaksanakan secara 
daring selama lima hari berturut-turut 
pada (25-30/7) akibat pandemi Covid-
1 9.  I M C  m e r u p a k a n  ko m p e t i s i 
matematika yang diikuti oleh 34 negara 
diseluruh dunia dengan menyuguhkan 
delapan permasalahan untuk peserta 
selama dua hari berturut-turut.
 IMC 2020 diselen�arakan oleh 
University College London dengan 
mengirimkan beberapa delegasi dan 
satu atau lebih Ketua Tim. Setiap Ketua 
Tim harus berasal dari posisi akademik 
di Fakultas yang mereka wakili. Kom-
petisi ini terbuka untuk mahasiswa 
yang telah menempuh tahun pertama, 

 Karena bertajuk internasional, 
dalam kompetisi ini mahasiswa 
diharus men�unakan bahasa in�ris. 
Dalam hal ini, Hery Susanto (Team 
Leader), Agung Muhammad (Deputy 
Le a d e r ) ,  D w i  Ro u d t h o u t i l l a h , 
Muhammad Syafiq, Muhammad Nur 
Alamsyah, Rofiud Darojad, Dia Ayu 
Nazihah, dan M. Syaiful Faristyan 
menjadi delegasi dalam IMC 2020. 
Team Leader dan Deputy Leader 
berasal dari dosen Matematika UM 
yang membantu dalam meng-
koordinasi tim dan menjadi juri dalam 
tim lain. Pada kegiatan ini, Rofiud 
Darojad dan M. Syaiful Faristyan ber-

ke d u a ,  ke t i g a ,  a t a u  ke e m p a t 
pendidikan universitas dengan usia 
ma ks i ma l  2 3  t a hu n  pa d a  s aat 
kompetisi. Lingkup permasalahan 
yang menjadi bahasan khusus pada 
IMC 2020 meliputi bidang Aljabar, 
Analisis Nyata dan Analisis Kompleks, 
Geometri dan Kombinatorik. 

hasil meraih Honorable Mention 
(Sambutan Kehormatan). Hasil yang 
memban�akan tentu diraih dengan 
persiapan yang matang, sejalan 
dengan hal  ini  UM telah mem-
persiapkan mahasiswanya dengan 
menyelen�arakan seleksi  pada 
mahasiswa jurusan matematika yang 
diikuti angkatan 2019 hin�a 2017, 
kemudian memilih enam delegasi 
terbaik sebagai delegasi IMC 2020 dan  
dilatih secara rutin melalui daring. 
 “Setelah dilaksanakan seleksi 
dan diperoleh enam delegasi IMC 
2 0 2 0,  k a m i  d i f a s i l i t a s i  d a l a m 
pembinaan dengan pembuatan grup 
diskusi”, jelas Rofiud Darojad selaku 
peraih Honorable Mention. Rofiud 
juga menjelaskan bahwa pembinaan 
yang diadakan sama seperti biasanya 
dengan melakukan diskusi  dan 
pembahasan soal-soal yang berkaitan 
dengan materi olimpiade matematika 
tingkat universitas.
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alang. Universitas Negeri Malang (UM) Msemakin mengukuhkan dirinya sebagai salah 
satu universitas terbaik di Indonesia. Setelah 

berhasil masuk dalam klaster 1 Pergururan Tin�i 
terbaik di Indonesia tahun 2020, kini dalam bidang 
kemahasiswaan, UM menduduki peringkat 7  Nasional. 
Capaian ini merupakan prestasi yang memban�akan, 
karena di tahun sebelumnya (2019), UM hanya mampu 
menduduki peringkat 19 Nasional.
 Pemer ingkatan b idang kemahas iswaan 
dilakukan secara nasional oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 
Terdapat  4 parameter yang digunakan dalam 
penilaian, yaitu Institusi, Rekognisi/ non kompetisi, 
Kompetis i  Mandir i  dan Kompetis i  Belmawa. 
“Berdasarkan 4 parameter inilah, UM mampu 
memaksimalkan potensi yang dimiliki sehin�a mampu 
menaikan peringkat UM pada tahun 2020,” ucap Dr. 
Mu’ar ifin,  M.Pd selaku Waki l  Rektor  I I I  UM. 
Keterpurukan peringkat UM pada tahun lalu 
disebabkan adanya permasalahan dalam hal sinergitas 
dan integrasi data. 

 Sejalan dengan itu, Dr. Mu’arifin, M.Pd juga menambahkan bahwa untuk kepentingan pemeringkatan harus 
ditanamkan sense of belonging pada seluruh warga UM, yaitu rasa kepemilikan terhadap UM dan rasa kepedulian 
terhadap kualitas UM. Dengan demikian diharapkan akan muncul rasa tan�ung jawab untuk menjaga nama baik UM. 
Bahwa pemeringkatan ini bukan hanya tan�ung jawab orang yang diamanahi jabatan structural saja, melainkan 
tan�ung jawab bersama.

 Atas dicapainya prestasi bidang kemahasiswaan yang memban�akan di tahun ini, Dr. Mu’arifin, M.Pd 
menyatakan: “prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari semua banyak pihak, oleh karena itu saya 
ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan prestasi kemahasiswaan ini.

 Hal itu mengakibatkan peringkat UM menjadi kurang memuaskan. “Pada tahun 2019, dalam pengumpulan dan 
analisis data bidang kemahasiswaan belum dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan semua unit yang ada, dengan 
kata lain sinergitas unit yang ada di UM masih belum optimal. Bercermin dari masalah tersebut, sebagai upaya 
meningkatkan peringkat, dilakukan ikhtiar dalam mengelola data kemahasiswaan, yaitu dengan mengoptimalkan 
fungsi semua unit yang ada di UM, agar lebih terintegrasi dan menunjukkan sinergitas yang tin�i. Upaya berikutnya 
adalah mengembangkan program kerja kemahasiswaan yang sistematis dan berkesinambungan yang diarahkan dan 
difokuskan pada Sistem Informasi  Manajemen Pemeringkatan Bidang Kemahasiswaan (SIMKATMAWA),” jelas Dr. 
Mu’arifin, M.Pd. 

 “Kebijakan kita susun bersama, baik secara top down maupun bu�om up untuk meraih peringkat yang tin�i. 
Untuk menguatkan semua usaha itu, kita kembangkan regulasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan, misalnya 
Sistem Informasi Aktivitas Mahasiswa (SIMAWA), peraturan Rektor tentang rekognisi, yaitu pengakuan terhadap 
prestasi mahasiswa disetarakan dengan kegiatan akademik yang relevan, lalu kita terbitkan pula peraturan Rektor 
untuk meningkatkan produktivitas karya mahasiswa, yaitu GEMAKARSATA (Gerakan Mahasiswa Berkarya Satu Karya 
Satu Tahun,)” ujar Dr. Mu’arifin, M.Pd. Dengan upaya ini telah terbukti secara signifikan dapat meningkatkan bidang 
kemahasiswaan UM menjadi peringkat  7 secara nasional

Dr. Mu’arifin, M.Pd selaku Wakil Rektor III UM   

Sangat Memban�akan!! Bidang Kemahasiswaan UM 
Duduki Peringkat 7  Nasional

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair - Internship Humas UM
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Drs. H. Sucipto, M.S. selaku dosen PLS UM konsentrasi pemberdayaan masyarakat sebagai pembicara 

Cangkrukan Daring “be Impactful in Society With PLS”
Pewarta: Riska Febrianti – Internship Humas UM

 Pembicara Cangkrukan PLS 
part 4 kali ini dihadiri oleh Drs. H. 
Sucipto, M.S. selaku dosen PLS UM 
k o n s e n t r a s i  p e m b e r d a y a a n 
masyarakat, Dosen PLS Undana 
sekaigus Co-Founder Komunitas 
Belajar Lantera Alam Kupang, 

alang. Di masa pandemi MCovid-19 saat ini  t idak 
menyurutkan niat per-

kumpulan Pendidikan Luar Sekolah 
(PLS) Universitas Negeri Malang (UM) 
untuk tukar pengalaman dalam acara 
cangkrukan PLS part 4. Webinar yang 
dimoderatori oleh Dr. Mahardika, 
M.Pd selaku dosen PLS sekaligus 
s e k r e t a r i s  L P 3  U M  i n i  s u k s e s 
membawakan topik bahasan be 
impactful in society with PLS dan 
menuai perhatian generasi muda 
yang bergelut di bidang PLS. Kegiatan 
ini dilangsungkan secara rutin yang 
kali ini diselen�arakan secara daring 
melalui zoom, Kamis (29/7).

 Berbicara tentang impact atau 
dampak artinya ada dua sisi yaitu ada 
yang diperbuat dan hasil yang bisa 
dilihat. Sebagaimana yang dijelaskan 
Ambara, hal-hal yang diperbuat orang 
PLS tidak lepas dari latar belakang PLS. 
“Keterlibatan kita dengan latar 
belakang PLS yaitu dapat dilihat 
bagaimana kita menyikapi hal yang 
ada disekitar kita. Sebagai seorang 
PLS kita dalam merealisasi suatu hal 
juga mengimplementasikan teori 
maupun praktik PLS yang dapat 
dimulai dari assessment. Untuk 
mengetahui kebutuhan dan isu 
masyarakat itu kita perlu melakukan 
networking, brainstorming, dan lots 
of discussion.” jelasnya. Pria yang 
kerap dipan�il Cipto ini juga menu-

Ambara. S. M, S.Pd, PgDip.IntDev, 
M.Pd., dan pendamping masyarakat 
bidang kesejahteraan sosial ponpes 
SPMAA cabang Batam, Dr. Irmayati 
Hasibuan, M.S.

t u r k a n  b a h w a  i m p a c t  j u g a 
menentukan keberadaan seseorang 
d a l a m  l i n g k u n g a n n y a .  “ N i l a i 
k e b e r a d a a n  m a n u s i a 
dilingkungannya itu ditentukan oleh 
impactful-nya yakni nilai kemanfa-
atannya, seberapa besar sumbangsih 
yang diberikan, dan berpengaruh 
positif yang diberikan. Pemberdayaan 
masyarakat di masa pandemi Covid-
19 ini merupakan momentum untuk 
melakukan refleksi  dir i .  Dalam 
konteks PLS di masa pandemi ini perlu 
melakukan pendekatan konservatif 
maupun karikatif dalam pekerjaan 
sosial.” tuturnya.
 PLS memberikan kontribusi 
t e r h a d a p  b e r k e m b a n g n y a 
transformasi belajar dimana ada 
perubahan belajar, cara atau pola 
belajar termasuk dalam menangani 
hal krisis seperti ini. Keilmuan PLS juga 
dapat menangani program-program 
kegiatan di lembaga pendidikan.
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alang. Gelaran kegiatan MManagement Competition 
2020 telah usai dilaksa-

nakan kemarin pada 10–12 Agustus 
2020. Acara tersebut merupakan 
rangkaian acara dari Management 
Week yang diselen�arakan oleh 
Himpunan Mahahasiswa Jurusan 
(HMJ) Manajemen. Dilaksanakan 
secara daring /online oleh para 
peserta yang berasal dari FE sendiri, 
Management Competition mengha-
dirkan tiga mata lomba yakni Lomba 
Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Business 
Case, dan Business Plan.
 Memasuki tahun kedua, kali ini 
HMJ Manajemen berkolaborasi 
dengan Management Collaboration 
y a n g  m e r u p a k a n  k u m p u l a n 
mahasiswa berprestasi dari jurusan 
Manajemen. Achmad Murdiono, 
S.Pd., S.E., M.M, selaku Pembina HMJ 

Manajemen menuturkan bahwa 
Management Competition meru-
pakan suatu wadah untuk memfasi-
litas serta mengkader mahasiswa 
khususnya Jurusan Manajemen 
untuk menuangkan ide-ide serta 
gagasan pikirannya melalui sebuah 
kompetisi. 
 “ K a m i  s e m u a  b e r h a r a p 
dengan adanya langkah awal ini 
(Management Competition) akan 
menuntun para mahasiswa Jurusan 
Manajemen agar semakin terpacu 
dan terus berproses untuk mengikuti 
berbagai kompetisi baik akademik 
maupun non akademik, di kancah 
nasional maupun internasional. 
Semua butuh proses ya, untuk 
mencapai kesana tidak ada yang 
instan.” Ujar beliau.
 Prestasi yang dicetak sampai 
sekarang ini juga merupakan penca-

paian yang cukup memuaskan. 
seperti halnya Kompetisi Mahasiswa 
N a s i o n a l  B i d a n g  I l mu  B i s n i s , 
Manajemen, dan Keuangan (KBMK), 
dari 15 delegasi perwakilan UM, 11 
diantaranya merupakan mahasiswa 
Jurusan Manajemen. Tak hanya itu, 
dari 4 (empat) tim yang mengikuti 
KBMI tingkat nasional, 2 (dua) tim 
diantaranya berasal dari Jurusan 
Manajemen. 
 Senada dengan hal tersebut, 
Ketua HMJ Manajemen, Zulfikar 
Insanul Islam mengatakan, “Kita 
berupaya meningkatkan kualitas 
Management Competition lebih 
kompetitif tiap tahunnya agar 
terlahir bibit penerus mahasiswa 
berprestasi dari Fakultas Ekonomi 
y a n g  m a m p u  b e r s a i n g .  I n i 
merupakan salah satu upaya kami 
untuk mengharumkan nama jurusan 
sekaligus mengabdi kepada UM.”

Peserta melakukan demonstrasi presentasi pada kegiatan Management Competition 

Management Competition : Pacu Prestasi Mahasiswa di Era Pandemi
Pewarta: Salsabila Esya Kusdianti - Mahasiswa FE UM 
Foto : Tim PDD HMJ Manajemen 
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 Dr. Juharyanto,M.M., M.Pd menan�api hal tersebut dengan positif, karena UM dengan Oppo Indonesia dan PT. 
Golden Matahari Advertisment memiliki potensi dan peluang besar untuk membangun kerjasama. Ia menjelaskan bah-

 Pertemuan ini dimulai dengan pengenalan masing-masing pihak dan disusul diskusi padat terkait poin-poin apa 
saja yang memungkinkan untuk dituangkan ke atas lembar MoU kedepannya. “Terima kasih atas undangan dari UM 
sebelumnya, kami sangat terkesan dengan profil yang ditampilkan oleh UM. Mari kita diskusikan bagaimana konsep 
kerjasama yang bisa kita jalankan bersama. Kita sangat Open Door untuk mahasiswa maupun alumni UM yang ingin 
bergabung bersama kami di anak perusahaan Oppo Indonesia manapun. Kami juga menawarkan sponsorship untuk 
mendukung acara-acara kampus dan juga kami membuka peluang program magang bagi mahasiswa,” jelas Melanie 
Candrawati selaku representative dari Oppo Indonesia. Selain itu, ada beberapa hal lainnya yang dijelaskan terkait poin 
kerjasamanya. 

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

dari Oppo Indonesia dan PT. 
Golden Matahari Advertising 
pada Senin (10/08). Kunjungan ini 
dimaksudkan untuk eksplorasi 
dan penjajakan kerjasama antara 
p i h a k  u n i v e r s i t a s  d e n g a n 
p e r u s a h a a n  t e r s e b u t .  E v i 
Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D selaku 
direktur Hubungan Internasional 
dan Dr. Juharyanto,M.M., M.Pd 
selaku staff ahli Wakil Rektor IV 
menyambut dengan hangat dan 
menyilahkan undangan ke Ruang 
Sidang Senat Graha Rektorat UM 
sekitar pukul 14.00 WIB. 

Oppo dan PT Golden Matahari Advertisement Jajaki Kerjasama dengan UM  

Pewarta : Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM

Foto bersama perwakilan UM, Oppo Indonesia, dan Golden Matahari Advertisement

 “Kami berharap pembahasan lebih lanjut 
dapat dilakukan, detail atas poin kerjasama apa saja 
juga dapat dirincikan. Seoga segera dapat ditindak 
lanjuti dan menghasilkan action yang dapat 
memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita 
kawal bersama hin�a terwujud kerjasama yang 
nyata,” ujar dalam diskusi tersebut.

wa beberapa yang disampaikan ternyata sangat 
match dengan misi konteks kampus merdeka 
belajar yang tengah diberlakukan oleh universitas. 
Kemudian, Ia menyatakan bahwa pertemuan kedua 
perlu untuk dilakukan agar pembahasan dapat 
dikupas lebih intens dan dapat ditindaklanjuti ke 
jenjang MoU.

 

 Direktur HI UM mewakili Rektor dalam pertemuannya   

Foto : Abdul Fa�ah - Internship Humas UM 
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Penelusuran Literatur Relevan Melalui VOSViewer So�ware yang Dilakukan Oleh Tim     

Rencana Penemuan Desain Biodegradable Inhibitor Baja Karbon Rendah, 
Tim PKM-PE Kimia FMIPA UM Mulai Usung Kinerja Secara Daring

Pewarta: Nadia Erlina Mayangsari – Mahasiswa Jurusan Kimia UM

alang, 2020 – Tim PKM PE (Pekan Kreativitas Mahasiswa Penelitian Eksakta) Kimia FMIPA UM yang didanai MKemendikbud sedang melakukan penelitian pengajian efisiensi inhibitor lignin ekstrak Borassus flabellifer 
Linn. yang dikenal sebagai pohon siwalan lokal yang banyak tumbuh di Indonesia sebagai metode 

penanganan korosi pada baja karbon rendah. Tim PKM PE FMIPA Kimia UM yang diketuai oleh Siti Khoirunnisa, 
mahasiswa kimia FMIPA UM angkatan 2017 ini memberi keterangan bahwa penelitian ini sedang dilakukan secara 
daring.

 Penelitian tersebut dilakukan secara daring, beberapa hal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian, 
namun Nisa menjelaskan adanya kerjasama tim dan peran dari pihak kampus sangat membantu kinerja dalam 
melakukan penelitian yang hanya dapat dilaksanaan secara daring. “Iya, penelitian ini hanya mengkaji data sekunder 
dari rujukan literatur relevan untuk menguatkan gagasan ini dan menyatakan bahwa gagasan ini dapat diimplementa-

 “Dikarenakan adanya situasi pandemik yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas secara luring, 
maka dari pihak Kemendikbud dalam Addendum 2020 memberikan keterangan pelaksanaan penelitian ini 
dilakukan secara daring termasuk aktivitas penelitian pun juga dilaksanakan secara daring” Jelas mahasiswa kimia 
FMIPA UM, yang kerap disapa sebagai Nisa

sikan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi, namun disini 
kami berupaya melakukan yang terbaik apabila selaiknya 
pengambilan data masih dapat dilakukan secara daring 
(pendekatan penelitian secara komputasi)” Tuturnya.
  Dalam penelitian ini tim PKM PE Kimia FMIPA UM Nisa, sangat 
berharap agar segala konstribusi yang diberikan tim dapat 
memberikan hasil yang maksimal walaupun penelitian yang 
dilakukan sangat terbatas ruang gerak dan waktu, namun terlepas 
dari itu semua peran dari berbagai pihak sangat mendukung dalam 
upaya menghasilkan output yang terbaik. Penelitian Secara Komputasi yang Dilakukan Oleh Tim   
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 LIDM 2020 merupakan kegiatan yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan so� skill, literasi teknologi dan prestasi pada Revolusi 
Industri 4.0. Pada tahun 2020 ini, LIDM mengusung tema “Indonesia Bangkit” yang bertujuan untuk mendorong serta 
men�ali kesiapan civitas akademika Perguruan Tin�i di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan nasional 
Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Hal ini lebih terfokus mengenai bagaimana proses kebijakan tersebut diterapkan 
dan apakah dapat mendukung keberlangsungan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 maupun proses adaptasi 
tata kehidupan baru pasca pandemi COVID-19 di Indonesia.

alang. Empat tim mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) kembali ditetapkan menjadi finalis pada ajang MLomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2020 pada Jumat (14/8). UM mengirimkan tiga delegasi pada cabang 
inovasi teknologi digital pendidikan yakni COC Team, Fatih Project, dan Glolingo.com Team serta satu 

delegasi pada cabang inovasi materi digital pendidikan yakni Bio-Tim.

 Ketua COC Team, Ananta Ardyansyah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama terciptanya 
sumber daya manusia (SDM) un�ul dalam menyongsong Indonesia Emas. Dalam hal ini, pendidikan tidak boleh 
dikesampingkan walaupun dihadang oleh pandemi COVID-19. Di sisi lain, Ananta juga menjelaskan bahwa di era 
teknologi ini perkembangan SDM Indonesia sudah mulai tertata dengan baik dibuktikan dengan banyaknya penelitian 
oleh civitas akademika. Kendati demikian, kimia sebagai ilmu yang dekat dengan kehidupan manusia serta sering 
dijadikan komponen utama penelitian harus terus diperhatikan sejak dini, terlebih pada pelajar tingkat menengah atas 
bahkan perguruan tin�i.
 Berangkat dari problematika tersebut, COC Team menginisiasi kartu pembelajaran senyawa kimia organik 
dengan bantuan QR-Code sebagai teknologi inovasi pembelajaran kimia yang diperuntukan bagi semua kalangan, baik 
sekolah menengah atas maupun perguruan tin�i. “COC atau kepanjangan dari Card of Chemistry merupakan inovasi 
pembelajaran senyawa kimia organik berbasis card game yang dimainkan secara berkelompok berbantuan QR-Code 
dengan sistem guest, collect, and win”, paparnya Ananta. Ananta juga menjelaskan bahwa habituasi pembelajaran 
dengan COC dapat menjadi upaya strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia khususnya pada bidang 
kimia.

Empat Delegasi UM Berhasil Menjadi Finalis LIDM 2020

Pewarta : Siti Nuradilla – Internship Humas UM 

Inovasi Pembelaran Karya Tim COC (Card of Chemistry)     
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 Rofi’uddin menyatakan bahwa pembahasan lanjutan terkait kerjasama antar UM dan RSUD akan ditinjau lebih 
dalam dan dikaji lebih matang. Sehin�a nantinya pendirian Program Studi Pendidikan Kedokteran di UM dapat 
berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan lulusan-lulusan dokter yang berkualitas dan dapat   bermakna bagi nusa
bermakna bagi nusa dan bangsa.

 “Universitas Negeri Malang tengah bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit dalam rangka pendirian Program 
Studi Pendidikan Kedokteran. Sehin�a, UM pun diundang dalam beberapa kegiatan disini,” jelas Rektor UM dalam 
wawancaranya pasca kegiatan. Kehadiran Rektor Unisma juga disebabkan hal yang sama yakni Unisma merupakan 
universitas mitra dengan RSUD Kanjuruhan dalam program studi kesehatannya.

 Bertempat di gedung Jantung RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, kegiatan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Malang, Sekretaris Daerah, Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Ketua Baznas Kabupaten Malang, Jajaran Kepala 
OPD terkait, Muspika Kepanjen, Para Dokter Umum Dan Spesialis, serta Jajaran Direksi dan Pejabat Struktural RSUD 
Kepanjen.

 

a l a n g .  R e k t o r MU n i ve rs i t as  N e ge r i 
Malang (UM), Prof. Dr. 

AH. Rofi’uddin, M.Pd., memenuhi 
undangan Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Kanjuruhan, 
Kepanjen dalam rangka kegiatan 
Pengukuhan Dewan Pengawas 
BLUD periode 2020-2025 dan 
Launching Layanan Khusus serta 
Un�ulan RSUD Kanjuruhan 
Kabupaten Malang pada Rabu 
( 19/08) .   Bu pat i  Kabuaten 
Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM., 
mengukuhkan 3 orang dalam 
k e s e m p a t a n  t e r s e b u t , 
diantaranya adalah Ir. Wahyu 
Hidatyat, MM, Wahyu Kurniati, 
SS., M.Si dan dr. Syifa, Sp,Pd.

Rektor UM Hadiri Pengukuhan Dewan Pengawas BLUD RSUD Kanjuruhan  

Pewarta: Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM

Rektor Universitas Negeri Malang Melakukan Foto Bersama dengan Peserta Pengukuhan Dawas BLUD Periode 2020-2025    
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