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Foto Bersama Perwakilan UM dan Tim dari Undhiksa  

UM Siap Realisasikan Fakultas Kedokteran

Penulis: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM

niversitas Negeri Malang (UM) 

Umelakukan studi komparasi  ke 
Faku l t as  Kedok te ran  (FK) 

Un ivers i tas  Pend id ikan Ganesha 
(UNDIKSHA). Kegiatan yang berlangsung 
pada Selasa (11/2) itu dihadiri oleh 
beberapa perwakilan dari Universitas 
Negeri Malang, yaitu Wakil Rektor I, Prof. 
Dr. Budi Eko Sutjipto M.Ed M.Si, Guru 
besar FIK, Prof. Dr. ME. Winarno M.Pd, 
Dekan FIK, Dr. Sapto Adi, M.Kes, Wakil 
Dekan I FIK, Dr. dr. Moch Yunus M.Kes, 
beserta dosen FIK, dr. Sendhi Tristanti P, 
M.Kes dan dr. Anindya Hapsari M.Kes. 
Kegiatan berlangsung di kampus tengah 
Rektorat UNDIKSHA sejak pukul 08.30 
WITA. UNDIKSHA selaku tuan rumah 
membeberkan beberapa hal mengenai FK 
kepada para perwakilan dari UM.  

 UM memang belum mempunyai 
FK untuk saat ini, oleh karena itu 
diperlukan studi komparasi ke kampus 
lain. Dalam hal ini, pihak UNDIKSHA 

menjelaskan bahwasanya pendirian FK 
harus memenuhi syarat yang tercantum 
dalam Perkonsil No 15 Tahun 2013. 
Dimana syarat tersebut meliputi sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana, 
kurikulum, lahan pendidikan kesehatan 
serta rumah sakit pendidikan. Tidak 
hanya itu saja, pendirian FK juga harus di 
dampingi oleh FK dari universitas lain 
yang sudah terakreditasi A sebagai 
syaratnya. 

 UNDIKSHA sendiri belum lama 
memiliki FK di kampusnya. Mereka mulai 
merintis pada tahun 2009 dan baru 
mendapat izin pendirian pada tanggal 16 
J u l i  2 0 1 8 .  S e l a i n  p e r s y a r a t a n 
berdasarkan Perkonsil yang harus 
terpenuhi, komitmen pendanaan untuk 
pendirian FK juga mutlak diperlukan. Hal  
ini berkaitan dengan proses pem-
bangunan yang terhenti karena masalah 
biaya.

 UNDIKSHA meyakini bahwa UM  
bisa memiliki FK sama seperti yang 

 

mereka lakukan. Mereka meyakini bahwa 
UM telah memenuhi segala kemampuan 
yang diperlukan untuk membangun FK di 
kampusnya. Hanya tinggal aksi nyata 
yang di butuhkan untuk membuat itu 
terealisasi. 
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Special Award dari Polandia, Restic App Berhasil Harumkan UM di Kancah Internsional

Penulis: Salsabila Indana Zulfa-Internship Humas UM 

Tim Restic App saat Mendapat Penghargaan di Ajang IPITEx 2020

 Kegiatan yang berlangsung di 

Bangkok, Thailand ini diadakan selama 

empat hari yaitu pada 2-6 Februari 2020 

lalu. Restic App karya anak bangsa yang 

mampu mengharumkan Indonesia dan 

UM di kancah Internasional. Aplikasi ini 

dirancang oleh lima mahasiswa UM, yaitu 

Z a h r a t u l  L a i l i  ( I l m u  K e s e h a t a n 

Masyarakat),  Syahroni Al Khadzir i 

(Geografi), Diana Putri (Akuntansi), Zulfi 

tress Diagnostic Application (Restic 

SApp) merupakan salah satu karya 

yang diciptakan oleh generasi 

milineal yang berasal dari mahasiswa 

Universitas Negeri Malang (UM). Restic 

A p p  i n i  b e r h a s i l  m e n d a p a t  d u a 

penghargaan, yaitu Gold Medal dari 

International Intel lectual Property, 

Invention, Innovation, and Technology 

Exposition (IPITEx) dan mendapat Special 

Award INTARG dari Polandia. 

Fajar Satriawan (PJK), dan Bondan 

Charisnanda Mac HP (Sastra Inggris).  

 IPITEx ini merupakan ajang 

tahunan yang diadakan oleh National 

Research Council of Thailand (NRCT) 

bertujuan sebagai wadah berkumpulnya 

i n ven to r  un tuk  sa l i ng  be r t uka r 

pengalaman dan ber lomba guna 

memperebutkan predikat juara. Kegiatan 

yang dihadiri oleh lebih dari 400 peserta 

yang berasal dari Asia, Amerika, Afrika, 

dan Eropa  ini menjadi salah satu 

pengalaman berharga bagi Syahroni dan 

kawan-kawan.“Kesan kami dalam 

mengikuti ajang ini pastinya adalah 

sangat memuaskan dengan membawa 

nama kampus. Walaupun, banyak 

halangan dan rintangan yang kami lalui 

sebelum berangkat  ke Bangkok, 

Thailand” terang Syahroni mahasiswa 

angkatan 2016 itu. Selain itu, dia juga 

menjelaskan bahwa yang menjadi moti-

 

vasi timnya untuk tetap semangat dan 

terus berjuang dalam mengharumkan 

nama kampus tercinta ialah dukungan 

dari universitas, pejabat-pejabat Fakultas 

Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Fakultas 

Ekonomi (FE).  Restic App merupakan 

jawaban dari masalah kesehatan 

mental yang mulai terpuruk, berawal 

dari stress hingga bunuh diri. Selain 

itu, aplikasi ini juga tidak hanya 

berupa diagnosa saja, namun juga 

menyediakan pelayanan konsultasi 

pada psikolog. Aplikasi ini juga telah 

memiliki sertifikat Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) untuk memperkuat 

kualitas keasliannya. 
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Instrumen Baru dari BAN-PT, UM Targetkan Raih Predikat Unggul

Penulis : Arya-Internship Humas UM

Para peserta  lokakarya  penetapan data Lembar Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Lembar Evaluasi Diri (LED).

 Menurut Sekretaris SPM, Dr. 
Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si, tahun 
ini UM targetkan mendapatkan 
predikat unggul. “Karena UM itu 
semenjak tahun 2014 memperoleh 
akreditasi A dengan instrumen lama, 
sekarang dengan instrumen baru kita 
akan mencapai predikat unggul” 
ujarnya.

 

D, menjadi unggul, baik sekali, baik, 
dan tidak terakreditasi. Akreditasi 
tersebut tidak hanya dipengaruhi 
oleh skor, tetapi juga dipengaruhi 
oleh empat faktor, yaitu: 1) sistem 
penjaminan mutu, 2) prosentase 
program studi yang memperoleh pre-
dikat unggul, 3) kegiatan penelitian 
dan pengabdian dosen, dan 4) 
penjaminan mutu di masing-masing 
kriteria.

Di awal tahun 2020 ini, tim yang 
d i b e n t u k  o l e h  S P M   s u d a h 
d i suguhkan  dengan  keg ia tan 
penyusunan borang untuk mengikuti 
kegiatan Akreditasi Perguruan Tinggi 
(APT) yang menggunakan instrumen 
terbaru dengan 9 kriteria, kriteria-
kriteria tersebut dikemas dalam LKPT 
dan LED. Tahapan-tahapan ini akan 
lebih digencarkan untuk mengusung 
target akhir bulan Februari 2020 
sudah bisa upload borang APT 4.0 
mengingat hari akhir upload adalah 1 
Maret 2020.  

 Perubahan instrumen dari 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT) tersebut juga 
mempengaruhi penamaan akreditasi 
perguruan tinggi yang awalnya A, B, C,

niversitas Negeri Malang (UM) 

Um e n g a d a k a n  k e g i a t a n 
lokakarya  da lam rangka 

penetapan data Lembar Kinerja 
Perguruan Tinggi (LKPT) dan Lembar 
Evaluasi Diri (LED). Acara yang 
dilaksanakan selama dua hari tersebut 
(14-15/02), difasilitatori oleh Satuan 
Pen jaminan Mutu  (SPM) UM. 
Dilaksanakan di Hotel Aria Gajayana 
Kota Malang, kegiatan ini dihadiri oleh 
Rektor UM Prof. Dr. AH. Rofiʼuddin, M. 
Pd, Wakil Rektor I Prof. Dr. Heri 
Suwignyo, M.Pd, Ketua SPM UM, Dr. 
H. Imam Agus Basuki, M.Pd, Sekretaris 
SPM Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, 
M.Si., dan tim penyusun LKPT dan 
LED perwakilan dari fakultas di UM.
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Mahasiswa UM Sukses ikuti Sakura Exchange Program di Kitakyushu University

Mahasiswa Peserta Sakura Exchange Program bersama beberapa Dosen Fakultas Teknik

Penulis : Nuri Riskian_Internship Humas UM

iapa yang tidak tahu dengan 

Skeindahan Jepang, terutama di 

musim dingin seperti ini pasti kita 

teringat dengan salju indahnya. Hal inilah 

yang mendorong Jul ianna Jasmine 

mahasiswa Universitas Negeri Malang 

untuk mengikuti Sakura Exchange Program. 

Mahasiswa Teknik Elektro ini bersama  

beberapa dosen di fakultas Teknik yaitu Dr. 

Eng. Siti Sendari, S.T., M.T., Dr. Yuni 

Rahmawati, S.T., M.T., dan Dr. Hetti 

Rahmawati, S.Psi., M.Si. mendapatkan 

kesempatan untuk belajar ke Jepang 

se lama sepekan.  Pada (20-29/1)  

melaksanakan konfrensi dan mengunjungi 

beberapa tempat bersejarah disana yaitu, 

Universitas Kitakyushu, Environmental 

museum, dan Kitakyushu Ecotown Project. 

Dengan mengirimkan sebuah essay 

berjudul “garbage and ocean” mampu 

mengantarkan mahasiswi yang aktif di 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 

Elektro ini untuk belajar tentang energi 

terbarukan di Kitakyushu University, 

Jepang. 

 Salah satu tempat yang cukup 

menarik dari rangkaian acara ini ketika me-

 Julianna Jasmine menjelaskan 

keindahan Kota Kitakyushu, “Masyarakat 

jepang i tu  sangat  pedu l i  dengan 

lingkungan. Mereka melakukan berbagai 

macam hal untuk membuat lingkungan 

mereka tetap bersih, nyaman, dan juga 

ramah lingkungan. Kitakyushu yang 

awalnya kota dengan penuh polutan berat 

mampu berubah menjadi Ecotown yang 

ngunjungi Environmental Museum. 

Kitakyushu Environmental Museum 

merupakan salah satu museum sejarah 

terbentuknya kota Kitakyushu dengan 

lingkungan yang ramah didalamnya. 

Didirikan pada tahun 2009 di daerah 

Higashida, museum ini juga menjadi salah 

satu pusat edukasi pengelolaan sampah di 

Kitakyushu, Kitakyushu Environmental 

Museum memiliki 3 maskot pengelolaan 

sampah 3R yakni Diokun mewakili Reduce, 

Yoocan mewakili Reuse, dan Saikun 

mewakili Recycle yang menyambut ketika 

memasuki wilayah museum. Tidak hanya 

sekedar  maskot ,  masyarakat  dan 

perusahaan di Kitakyushu menerapkan 3R 

dalam kehidupan sehari-hari, karena itulah 

Kitakyushu menjadi kota yang bersih dan 

indah. 

baik pada bidang bisnis, ekonomi, dan ling-

kungan. Hal inilah yang mampu dicontoh 

Indonesia untuk bisa berubah menjadi 

lebih baik. Hanya masalah waktu yang 

diiringi dengan keinginan kuat, Indonesia 

dapat berubah menjadi negara dengan 

lingkungan yang ramah. Dimulai dengan 

meningkatkan kesadaran diri sendiri akan 

pentingnya menjaga lingkungan, serta 

menumbuhkan kesadaran dan kepekaan 

akan pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan kepada rekan-rekan di kampus 

dan masyarakat,” ujarnya.

 Kegiatan ini diakhiri dengan 

p e n y a m p a i a n  m a t e r i  d e n g a n 

menggunakan permainan dan pembuatan 

kerajinan menggunakan bahan daur ulang. 

Hal ini menjadi daya tarik anak untuk 

mengenal akan pentingnya menjaga 

l i n g k u n g a n  y a n g  m e r e k a  h u n i . 

Mengunjungi Kitakyushu Environmental 

Museum membuka mata kita akan 

pentingnya menjaga lingkungan yang kita 

miliki.  
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Tak Tertandingi!! Virtual Laboratory Rancangan Mahasiswa UM Juarai SIVIIC 2019-2020 

 Tim yang berasal dari UM ini terdiri 

dari lima orang yang diantaranya ialah 

Ardian Arifka Widyananta (Kimia), Deni 

Ainur Rokhim (Kimia), Annida Dhea Hajar 

Mastrin (Kimia), Muhammad Roy Asrori 

(Kimia), dan Rahadian Dimas Dody Aditya 

Djaya M.a (Sastra Inggris).  Beranggotakan 

lima orang, Ardian bertindak sebagai ketua 

tim dan berhasil lolos pada tahap 

abah International Virtual Innovation 

Sand Invention  Competition (SIVIIC) 

2019-2020, diadakan di Kota 

Kinabulu, Sabah, Malaysia. Bertemakan 
Bridging Research, Industry and Society for 
Sustainable Development kegiatan ini diikuti 

oleh 76 tim dari berbagai negara. Kegiatan 

yang diadakan oleh Universiti Teknologi 

MARA (UiTM) Cawangan Sabah ini 

berhasil mengantarkan Tim yang berasal 

dari Universitas Negeri Malang (UM) 

meraih gelar juara pertama dalam kategori 

Science Technology (Tertiary S&T), pada 

(6/2). 

penyeleksian dan mendapatkan gelar 

juara. Kegiatan yang dimulai sejak 

November tahun lalu untuk registrasi, 

sedangkan untuk pembuatan video 

ditutup pada 28 Desember 2019 dan 

pengumuman pemenang serta presentasi 

karya pada tanggal 6 Februari 2020.  

 Beranggotakan mayor i tas 

mahasiswa dari Jurusan Kimia dan 

seorang dari Jurusan Sastra Inggris ini 

mengusung sebuah inovasi baru dalam 

metode pembelajaran praktikum 

d e n g a n  m o d e l  t e r b a r u  y a k n i 

menggunakan virtual laboratory. 

Berjudul “Virtual Laboratory Development in 
Android Integrated Chemical Separation 
Pract icum” kel ima mahasiswa ini 

b e r h a r a p  d a p a t  m e m b a n t u 

m e m p e r m u d a h  p e m b e l a j a r a n 

praktikum pemisahan kimia. Selain itu, 

Virtual laboratory ini merupakan aplikasi 

android, sehingga dapat diakses melalui 

seluler.  “Tujuan pembuatan virtual 

laboratory adalah membantu mahasiswa

Penulis: Salsabila Indana Zulfa-Internship Humas UM

Mahasiswa UM Juara di Ajang Internasional SIVIIC  

 Tidak hanya itu saja, Ardian 

juga mengungkapkan bahwa dirinya 

dan tim sangat senang dikarenakan 

mendapat pengalaman baru di negera 

orang serta berhasil mengharumkan 

almamater UM dikancah Internasional. 

Selain itu, Ardian sebagai ketua tim 

m e w a k i l k a n  t e m a n - t e m a n n y a 

menjelaskan harapannya terkait 

pengembangan ap l ikas i  v i r tua l 

laboratory ini menjadi lebih baik lagi 

dan dikembangkan dalam triple 

representatif.

dalam melakukan pre-praktikum. Pada 

aplikasi juga terdapat menu lain yang 

b e r t u j u a n  u n t u k  m e n u n j a n g 

perkuliahan mata kuliah praktikum 

pemisahan k imia” Je las Ardian 

mahasiswa asal Banyuwangi tersebut.



6 Warta Februari 2020
Excellence in Learning InnovationUM - 

Penulis: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

Wisma Tumapel UM Menjadi Akses Tour Sejarah LPPM UB 

alam rangka memperingati 120 

Dtahun Tjamboek Berdoeri, 

Lembaga Penel i t ian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

Center For Culture and Frontier Studies 

Universitas Brawijaya (UB) menga-

dakan tour sejarah pada Minggu 

(23/02) di Wisma Tumapel Universitas 

Negeri Malang (UM) yang saat ini telah 

bergant i  nama menjad i  Graha 

Tumapel. Wisma Tumapel merupakan 

gedung perkuliahan pertama UM 

sebelum berada di Jl. Semarang saat 

ini. Sejarawan kota Malang dari LPPM 

UB menjelaskan bahwa sebelum 

dijadikan tempat perkuliahan IKIP 

Malang, wisma yang dibangun tahun 

1928 ini bernama Hotel Splendid milik 

Belanda. Hotel ini termasuk dalam 

jajaran hotel dengan fasilitas mewah 

dan modern. Ada beberapa kamar yang 

ditaksir sangat mahal karena pintu ka-

marnya menghadap ke pemandangan 

asri sungai dan membawa ketenangan. 

 Pada 1946, Wisma Tumapel 

yang dulunya Hotel  in i  ser ing 

dijadikan sebagai tempat pertemuan 

asosiasi rapat bisnis pengusaha-

pengusaha tembakau. Pada masa 

peralihan pemerintahan Jepang tahun 

1944, Hotel Splendid dijadikan 

sebagai kantor pemerintahan. Setelah 

Indonesia merdeka pada masa 

revolusi fisik, masyarakat sepakat 

u n t u k  m e n g h a n c u r k a n  d a n 

membakar gedung tersebut karena 

merupakan fasilitas asing. Pasukan 

gerilya Indonesia pada saat itu juga 

berupaya untuk menghancurkan 

jembatan di belakang hotel ini namun 

masih berdiri kokoh sampai sekarang.

 Pasca kebakaran, gedung 

dialihfungsikan sebagai wisma dosen 

dan ruang kelas FKIP (Fakultas 

K e g u r u a n  I l m u  P e n d i d i k a n ) 

Universitas Air langga (UNAIR) 

Surabaya. Pada tanggal 20 Mei 1964, 

FKIP dilepaskan kembali dari Unair, 

 Posisi Wisma Tumapel saat ini 

berada di bawah manajemen Pusat 

Bisnis UM yang sedang membuat 

kesepakatan dengan pihak wisma 

untuk dijadikan hotel kembali. Wisma 

ini sering digunakan para fotografer 

untuk mengambil  view yang kental 

dengan nuansa bahari yang sangat 

menarik. Oleh sebab itu, keadaan ini 

akan menjadi hal yang menarik jika 

Wisma Tumapel kembali difungsikan 

dengan baik, tidak hanya dijadikan 

hotel namun juga galeri historikal Kota 

Malang.

dan resmi berganti nama menjadi 

IKIP Malang. Selanjutnya pada tahun 

1968, IKIP Malang mengambil alih 

gedung tersebut untuk dijadikan 

perkuliahan pertama dibawah rektor 

IKIP Malang Prof. Sultan Adam 

Bakhtiar. 

Kabag Kerjasama dan Humas UM menyambut para peserta Tour Sejarah 
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Penulis: Salsabila Indana Zulfa – Internship Humas UM

Workshop Penulisan Proposal Tesis Bentuk Kerjasama UM dengan Kemenag RI
Wakil Rektor IV dan Tim Narasumber di Workshop Penulisan Proposal Tesis 

U
niversitas Negeri Malang (UM) 
gelar workshop penulisan 
proposal tesis mahasiswa 

program beasiswa strata 2 bagi guru 
dan calon pengawas madrasah. 
Keg ia tan  in i  be r tu juan  un tuk 
membantu mahasiswa program 
beasiswa strata 2 bagi guru dan calon 
p e n g a w a s  m a d r a s a h  u n t u k 
merampungkan proposal tesis serta 
lulus tepat waktu. Kegiatan yang 
diadakan di Aula Lt.9 Gedung Graha 
Rektorat UM ini dibuka oleh Wakil 
Rektor IV UM, Prof. Dr. H. Ibrahim 
Bafadal, M.Pd.

 Kegiatan yang dimulai pada 
pukul 13.00 waktu setempat ini 
merupakan bentuk kerjasama antara 
D i r e k t o r a t  G u r u  d a n  Te n a g a 
Kependidikan Madrasah dengan UM 
(18/2). Kegiatan ini tidak hanya 
dihadiri oleh WR IV dan mahasiswa 
beasiswa S2 Program Studi (Prodi) 
Pe n d i d i k a n  M a t e m a t i k a  d a n 
Pendidikan Bahasa Inggris, melainkan 

 

 “Awalnya saya juga khawatir, 
dikarenakan waktu diskusi di Jakarta 
di Kemenag itu semuanya Wakil 

 Prof. Ibrahim menjelaskan 
bahwa Kementerian Agama Republik 
Indonesia tengah menjalankan 
sebuah terobosan baru, yaitu 
p r o g r a m  b e a s i s w a  y a n g 
diperuntukkan bagi guru dan calon 
pengawas madrasah .  Ha l  in i 
menjadikan UM terpilih menjadi 
salah satu mitra kerjasama Kemenag 
RI dalam merealisasikan program 
beasiswa tersebut. Tidak hanya itu 
saja, UM menjadi satu-satunya 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
u m u m  y a n g  m e n j a d i  m i t r a 
Kemenang disamping PTN agama.

Wakil Dekan I Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 
Dr. Sisworo, S.Pd., M.Si., serta 
K o o r p r o d i  S 2  P e n d i d i k a n 
Matematika Prof. Dr. Cholis Saʼdijah, 
M.Pd., M.A., juga turut hadir pada 
kegiatan tersebut. 

 S e l a i n  i t u ,  t e r o b o s a n 
Kemenang ber ikutnya ada lah 
mengadakan workshop penulisan 
proposal  tes is bagi  pener ima 
beasiswa ini guna menunjang 
percepatan penulisan proposal dan 
lulus tepat waktu. Hal ini, dilakukan 
dikarenakan untuk mendampingi 
mahasiswa penerima beasiswa dan 
fokus menyelesaikan studinya 
terlebih dahulu sebelum sibuk 
dengan hal-hal lainnya, ungkap 
beliau.

Rektor dan Direktur Pasca UIN,  
hanya UM yang berasal dari PTN 
umum. Insyaallah, terobosan ini tidak 
salah, dikarenakan UM merupakan 
gudangnya ilmu pendidikan. Kita juga 
mempunyai satu branding yang sudah 
didaulat oleh Kementerian kepada 
kami bahwa UM adalah pusat inovasi 
pembelajaran” Jelas Prof. Ibrahim.
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nit Program Belajar Jarak Jauh-

UUniversitas Terbuka (UPBJJ-

U T )  M a l a n g ,  k e m b a l i  

menyelengarakan kegiatan Upacara 

Penyerahan Ijazah (UPI). Kegiatan ini 

digelar di Graha Cakrawala Universitas 

Negeri Malang (UM) pada Minggu 

(16/02). UPI yang dimulai pukul 08:00 

WIB itu dihadiri oleh Dekan UT, Wakil  

Rektor I UM, Kepala UPBJJ-UT 

Malang, segenap undangan, dan para 

lulusan. UPI kali ini dikuti oleh 1.263 

lulusan, yang didominasi dari Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

sebanyak 1.169 lulusan, dari Fakultas 

Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FHISIP) sebanyak 33 lulusan, dan dari 

Fakultas Ekonomi (FE) sebanyak 61 

lulusan.

 Dalam sambutan Rektor yang 

diwakili oleh Dekan FKIP UT, Prof. Drs. 

Udan  Kusmawan ,  M .A . ,  Ph .D . 

menyampaikan ucapan terima kasih 

atas kerjasama yang terjalin antara UT 

Malang dengan UM.  “Dengan 

kerjasama yang sangat baik, kita bisa 

bersama-sama menerbitkan sarjana 

yang berkualitas. Jadi kami sangat 

menghargai kemitraan yang telah 

terjalin antara UT Malang dengan 

UM” ujarnya.

 Dalam sambutan tersebut, Ia 

juga menyatakan harapannya agar 

kedepan kerjasama yang telah terjalin 

lebih erat dan lebih baik, “InsyaAllah 

k e d e p a n n y a  d e n g a n  a r a h a n 

K e m e n d i k b u d  m e n g e n a i  

kemerdekaan belajar, saya kira dapat 

mempererat kerjasama baik dalam 

praktik maupun secara formal. 

Mahasiswa UM bisa masuk dan 

mengambil mata kuliah di UT dan  

mungkin juga mahasiswa UT dapat 

mengikuti mata kuliah di UM,” 

sambungnya. 

 Dalam sambutan Perguruan 

Tinggi Mitra Wakil Rektor I UM,  Prof. 

Dr. H. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si 

menyatakan betapa pentingnya arti 

wisuda dalam kehidupan pendidikan. 

“Wisuda ini merupakan momentum 

yang sangat penting dalam kehidupan 

pendidikan, lebih-lebih perguruan 

tinggi” ujarnya. 

Penulis: Karmila Sari – Internship Humas UM

UT Malang Bangun Kerjasama Solid Dengan UM
Wakil Rektor I UM,  Prof. Dr. H. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si saat memberikan sambutan 
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