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Salam Redaksi
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Sejak resmi diumumkan pada awal tahun 2020, masyarakat dunia dicemaskan dengan virus yang 
digadang akan mengancam eksistensi manusia. Adalah Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang resmi 
bergan� nama menjadi Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019. Pasalnya, virus anyar ini �dak hanya 
sebentuk virus yang dikategorikan sebagai penyebab penyakit menular, melainkan telah mengganggu 
harmonisasi di berbagai aspek kehidupan. 

Bagaimana para pakar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melihat fenomena ini? Bagaimana 
kondisi para diaspora Indonesia bertahan di tengah kondisi yang �dak menentu? 

Secara eksklusif Kronika Magazine edisi Januari 2020 akan mengulas fenomena ini. Apakah 
kehadirannya perlu dikhawa�rkan secara berlebihan? Apa signifikansinya bagi Indonesia? Selamat 
membaca.    

      Salam, 

      Redaksi Kronika Magazine
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erubahan peta Ekonomi dan Poli�k sebagai Pdampak penyebaran virus ini dapat menjadi 
penghambat  China  melakukan ekspans i 

kerjasama untuk menyongsong Chinese Dream Presiden 
RRC Xi Jinping. Sementara, di sisi internal China, 
kemunculan virus ini juga meman�k amarah warga lokal 
setelah mereka tahu bahwa delapan dokter yang 
pertama kali mengumumkan virus ini melalui sosial 
media ditahan karena diduga telah menganggu 
ketenangan sosial di Wuhan saat itu.

Secara lengkap, redaksi Kronika Magazine membuat 
liputan khusus terkait konteks hubungan internasional 
atas mewabahnya virus Korona. 

Pada konteks Hubungan Internasional, adakah hal yang 
perlu dikhawa�rkan dari persebaran virus Korona ini?

 Pertama, dalam Hubungan Internasional ada yang 
dinamakan Tradi�onal Security dan Non-tradi�onal 
Security. Tradi�onal Security yaitu keamanan yang 
ditekankan pada kepen�ngan keamanan yang 
membahayakan kemerdekaan, seper� militer. Sementara 

Non-tradi�onal Security itu keamanan yang �dak bersifat 
militer, seper� kemiskinan, dan kesehatan. Non-
tradi�onal Security memiliki fokus lagi, yaitu Human 
Security. Human Security itu berkaitan tentang apapun 
yang membuat manusia �dak nyaman. Seper� penyakit. 
Inilah ancaman global yang bisa masuk ke Indonesia.

Masalah di Tiongkok (mewabahnya virus korona) 
menjadi masalah keamanan global yang kemudian juga 
berimbas ke Indonesia. Indonesia menjadi harus 
waspada. Karena sumbernya dari Tiongkok, otoma�s 
mempengaruhi hubungan keamanan. Hingga akhirnya 
Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan untuk 
mengan�sipasi itu. Akan tetapi, hubungan kerjasama 
tetap dilakukan, seper� mengirim bantuan. Sehingga 
hubungan dalam konteks poli�k masih aman.

Kedua, Ekonomi. Tiongkok merupakan investor 
terbesar ke dua di Indonesia setelah Singapura. Ke�ka 
ekonomi mereka melambat, pas� akan mempengaruhi 
Indonesia. Begitupula pada hal impor bahan baku dari 
China. Maka ketersediaan bahan baku di Indonesia akan 
mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan 
�ngginya harga jual.

Ke�ga, pariwisata juga akan mengalami dampak. 
Banyak turis China yang masuk ke Indonesia. Saat ini 
bandara dan pelabuhan yang menjadi jalur masuk dari 
China, sementara ditutup. Kalau itu kemudian sekarang 
ditutup, juga berpengaruh pada pariwisata lokal.

Secara Ekonomi akankah sangat berdampak, mengingat 
China sebagai mitra Ekonomi strategis Indonesia?

Di luar selain kebijakan Indonesia menunda masuknya 
turis dan berdampak pada pariwisata lokal, China 
merupakan mitra pen�ng bagi Indonesia. China 

merupakan investor terbesar nomor dua di Indonesia 
setelah Singapura. Ke�ka efek dominan dari virus Korona 
terjadi di China, seper� petani dan pedagang tutup, maka 
akan menyebabkan melambatnya perekonomian di sana. 

Jika ekonomi China melambat, sementara China punya 
hubungan dagang dengan Indonesia, dan bukan partner 
dagang yang kecil atau biasa, pas� akan mempengaruhi 
ekonomi Indonesia juga. Kalau �dak salah kemarin saya 
baca, terdapat penurunan 1% pertumbuhan ekonomi di 
sana, dan hal tersebut mempengaruhi 0,3% dari 
Indonesia.

Yang kedua, termasuk dengan impor. Indonesia juga 
banyak sekali impor dari China. Sementara saat ini ada 
pembatasan impor dari China. Itu tentu saja ada masalah 
di domes�k yang biasanya impor bahan baku dari China, 
misalnya. Ke�dak tersediaannya barang baku di domes�k 
Indonesia, tentu saja bisa berefek yang lain juga. Seper� 
harga lebih mahal, produksi pun berkurang. Jadi secara 
logika ekonomi, efeknya dalam perdagangan.

Berapa lama efek-efek yang telah disebutkan itu akan 
berlangsung?

 Efek ini �dak dapat diprediksi kapan selesainya. 
Seberapa lama tergantung penanggulangan, tetapi pas� 
selesai. Akan selesai apabila bisa ditanggulangi. Karena ini 
menjadi masalah global. Saya kira ini �dak bergantung 
pada China saja, akan tetapi juga dari WHO. Minimal 
dengan adanya penemuan an�-virusnya, orang akan 
mulai memberikan kepercayaan. Hubungan akan terjadi 
jika ada trust. Trust akan terbangun apabila sama-sama 
tahu dan diberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya. 
Untuk itu, China harus menjelaskan agar negara lain akan 
percaya. Mulai dari update terbaru, hingga penanganan 
yang mereka lakukan.

Langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan 
Indonesia untuk meminimalisir berbagai dampak 
nega�f itu?

Kasus ini terletak di kemanusiaan, masalah keamanan 
manusia. Wujud untuk menjaga kepercayaan dengan 
bantuan-bantuan dan saat ini China mengapresiasi 
bantuan Indonesia. Indonesia tetap fokus dengan 
masalah itu, kita priha�n dan membantu. Itu salah satu 
wujud diplomasi yang pen�ng untuk Indonesia dalam 
menjaga hubungan baik dengan China. Menurut saya, 
Indonesia sudah menjelaskan dengan baik dengan 
pemerintahan Tiongkok. 

Ke�ka kita menjelaskan dengan baik, berdiplomasi 
dengan baik, maka lawan kita berdiplomasi akan �dak 
menjadi masalah. Selagi kita �dak an� dengan produk-
produk mereka ataupun hal an� lainnya, maka akan 
dimenger� oleh Tiongkok. Dan Indonesia �dak 
melakukannya sendiri, akan tetapi negara-negara lain 
juga melakukan. Ini hanya an�sipasi dan pencegahan 
yang dilakukan dengan negara-negara lain juga. (nis/can)
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Covid 19 'Tunda'
Chinese Dream
Xi Jinping

Narasumber : 

Tony Dian Effendy, 

Dosen Hubungan Internasional

“Kasus ini terletak di 
kemanusiaan, masalah 
keamanan manusia. Wujud 
untuk menjaga kepercayaan 
dengan bantuan-bantuan 
dan saat ini China 
mengapresiasi bantuan 
Indonesia.”
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Perjuangan Alumnus UMM
Bertahan Hadapi Korona
dari Bingung Cari Makan
hingga Kehabisan Masker

Narasumber : 

Nurmala, alumnus Fakultas 
Pertanian dan Peternakan Universitas 
Muhammadiyah Malang

EHADIRAN virus korona �dak hanya menjadi Kancaman bagi masyarakat China. Namun, wabah 
ini juga menjadi pembelajaran tersendiri bagi 

Warga Negara Indonesia (WNI) seper� Nurmala, alumnus 
Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas 
Muhammadiyah Malang yang kini sedang mengenyam 
pendidikan masternya di Taiwan.

Meski berada di Taiwan yang berjarak cukup jauh dari 
China, Mala, demikian sapaan akrabnya, mengaku 
kehadiran virus mema�kan yang menyerang sistem 
pernafasan manusia ini cukup menguji mental. Ia 
mengisahkan, ketenangan dan kewaspadaan sangat 
dibutuhkan untuk menghadapi saat-saat gen�ng seper� 
ini. “Masa-masa ini menjadi pembelajaran mental,” 
ujarnya.

Mahasiswa Departement of Biological Science and 
Techmology, Na�onal Pingtung University Science and 
Technology ini mengisahkan hingga hari ini Selasa (11/2), 
suasana daerah tempat �nggal dan kampusnya masih 
sepi. 

Cek Suhu Tubuh Setiap Malam

Masa liburan yang seharusnya berakhir pada 18 
Februari 2020, diperpanjang oleh kampus hingga 2 Maret 
2020. Langkah ini diambil sembari menunggu kasus 
korona mereda. “Pihak pemerintah dan kampus peduli 
sekali. Termasuk profesorku. Bahkan di dormitori se�ap 
malam dilakukan pengecekan suhu tubuh. Dilihat ada 
yang sakit atau demam apa enggak. Kalau ada langsung 
dilakukan perawatan, dikasih an�bio�k misalnya,” ujar 
Mala yang �nggal di Taiwan sejak September 2019 ini.

Sementara itu dari pihak pemerintah, berbagai 

regulasi dikeluarkan untuk mengan�sipasi meluasnya 
wabah virus korona ini. Meski berada cukup jauh dari 
China, bukan berar� pemerintah Taiwan menutup mata.

Mala pun �dak menampik, serangan virus ini sempat 
mebuat kondisi di sekitarnya sedikit gen�ng saat masker 
susah didapatkan. Pemerintah pun kemudian mengambil 
langkah strategis untuk mengamankan stok masker. 
Salah satunya adalah masyarakat dibatasi hanya boleh 
membeli dua buah masker dalam seminggu, pembelian 
harus sesuai nomor iden�tas dan total jumlah masker di 
se�ap ��k pendistribusian dibatasi.

“Jadi nomor iden�tas ganjil bisa beli di hari Senin, Rabu 
dan Jumat. Sedangkan nomor genap di Selasa, Kamis, dan 
Sabtu,” urai mahasiswa magister yang saat ini tengah 
meneli� bidang Immunity of Fish di Departemen 
Bioteknologi tersebut.

Selain regulasi dalam pengadaan masker, pemerintah 
juga mengan�sipasi penyebaran virus yang konon 
ditularkan dari hewan ini di ruang-ruang publik. 
Transportasi umum seper� kereta misalnya, kini �dak 
langsung berhen� pada stasiun utama. Kereta akan 
berhen� di stasiun kecil dulu untuk memutus dan 
memperlambat penyebaran virus jika saja ada individu 
yang terinfeksi.

Mala pun melanjutkan, ada masa-masa menegangkan 
saat ia kesulitan mencari masker dan makanan karena 
bertepatan dengan pekan libur nasional saat perayaan 
Chinese New Year pada tanggal 22-29 Januari lalu.

Kesulitan Konsumsi hingga Transportasi

“Yang berkesan, saat Chinese New Year semua toko 
tutup, seper� saat Idul Fitri di Indonesia. Saya dan teman-
teman sedih, bingung mau beli makan dan masker di 
mana. Mau keluar cari makanan dan toko Indonesia ada, 
tapi akses transportasi juga gak ada,” katanya. 

Beruntung, komunikasi antar sesama mahasiswa 

Narasumber : 

Dr. dr. Meddy Setiawan, Sp. PD 

Dekan FK UMM

Dekan Fakultas Kedokteran
Bicara Pencegahan
Virus Korona
enanggapi persebaran virus Korona atau 2019 MNovel Coronavirus (2019-nCoV), Dekan 
F a k u l t a s  K e d o k t e r a n  U n i v e r s i t a s 

Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. dr. Meddy Se�awan, 
Sp. PD menyebut bahwa virus ini tergolong virus jenis 
baru di dunia medis.

“Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. 
Corona virus novel (n-CoV) adalah jenis baru yang belum 
diiden�fikasi sebelumnya pada manusia. Virus Korona 
adalah zoonosis, ar�nya penyakit yang ditularkan dari 
hewan ke manusia," kata Meddy, Rabu (30/1).

Menurut Meddy yang juga merupakan dokter Spesialis 
Penyakit Dalam ini, virus Korona yang dikenal saat ini 
diduga beredar dari hewan menginfeksi manusia. 
“Diimbau pada masyarakat agar tetap memperha�kan 
makanan hewani yang dikonsumsi. Menghindari 
memakan hewan hidup-hidup agar virus tersebut �dak 
menyebar ke manusia," paparnya.

Gejala awal yang terjadi ke�ka terpapar virus ini ialah 
flu yang d iserta i  demam dan sesak  sehing ga 
menyebabkan kegagalan pernafasan. Virus yang 
berinkubasi cepat ini, kata Meddy, harus mendapatkan 
penanganan medis dengan sigap dan tanggap untuk 
meminimalisir angka kema�an. 

Pencegahan

Mencegah lebih baik daripada mengoba�. Kiranya 
peribahasa ini tepat untuk menghadapi persebaran virus 
mema�kakan ini. Diakui Meddy, karena terbilang virus 
baru, maka hingg saat ini virus ini belum ada obatnya. 
"Pengobatan khusus untuk virus 2019-nCoV ini belum 
ada. Pengobatan yang dapat kita berikan bersifat supor�f 
sesuai dengan gejala yang ada. Bahkan sampai saat ini 
belum tersedia vaksin untuk 2019-nCoV,” tambah Meddy.

Tindakan pencegahan yang disarankan oleh Meddy 
agar �dak terjangkit virus tersebut antara lain ialah 
mengenakan masker,  e�ka batuk yang benar, 
mengkonsumsi an�oksidan dan makanan bergizi 
seimbang, berhen� rokok, mencuci tangan dengan 
menggunakan sabun an�sep�k dan air mengalir. Tak 
kalah pen�ngnya adalah sementara menunda bepergian 
ke daerah yang insiden virus Koronanya �nggi. 
(yas/can/nis)

“Tindakan pencegahan yang 
disarankan oleh Meddy agar 
tidak terjangkit virus tersebut 
antara lain ialah mengenakan 
masker, etika batuk yang benar, 
mengkonsumsi antioksidan dan 
makanan bergizi seimbang, 
berhenti rokok, mencuci tangan 
dengan menggunakan sabun 
antiseptik dan air mengalir.”
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ewaspadaan terhadap merebaknya Corona KVirus Diseases 19 (Covid-19) harus lebih 
di�ngkatkan.  Keputusan pemerintah 

Indonesia untuk memulangkan 243 warna negara 
Indonesia (WNI) yang saat ini bermukin di Wuhan, 
China pada awal Februari menjadi angin segar bagi 
keluarga WNI tersebut. Kekhawa�ran tertularnya 
virus yang menyerang sistem pernapasan ini juga 
dialami Nina Sakinah yang merupakan alumnus 
Fakultas Psikologi Uiversitas Muhammadiyah 
Malang (UMM) yang tengah menempuh pendidikan 
magister di Asia University, Taiwan.

Meskipun persebaran virus korona di Taiwan 
�dak semasif di wilayah China Daratan, Nina 
mengaku juga sempat merasa khawa�r. Sementara 
itu, Nina mengapresiasi Pemerintah Taiwan yang 
sangat responsif untuk melindungi warganya dari 
virus mema�kan ini. Salah satu langkah preven�f 
yang dilakukan yakni dengan memperpanjang 
liburan Hari Raya Imlek dan liburan semester sampai 
tanggal 25 Maret 2020. Pemerintah Taiwan juga 
cukup sigap mengambil �ndakan ke se�ap 
wisatawan asing yang datang setelah transit dari 
wilayah Wuhan.

“Jika masyarakat Taiwan yang mengeluh 
mendapat ciri-ciri atau gejala seper� virus korona, 
diharuskan untuk melapor ke instansi kesehatan 
terkait untuk dikaran�na selama 14 hari. Terduga 
pengidap virus juga dilakukan observasi oleh tenaga 
ahli medis, karena jika ada warga yang �dak 
melapor. Jika memang terindikasi virus Korona, 
maka akan ditetapkan sanksi oleh pemerintah” 
ucapnya.

 “Kementrian Kesehatan dan Kesejahteraan 
Taiwan memberlakukan regulasi sendiri terkait 
masker. Masyarakat yang ingin membeli masker 
harus menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
dan Kartu Askes dengan maksimal hanya 2 masker 
dalam seminggu” tambah Nina yang pernah 
menyabet peringkat 3 terbaik Fakultas Psikologi 
UMM ini.

Sementara itu, untuk meminimalisir penyebaran 
virus di Asia University diterapkan one gate “satu 
pintu” untuk pengecekan suhu tubuh mahasiswa 

dan memberlakukan pembelajaran dengan 
memisah waktu masuk untuk meminimalisir 
penyebaran virus.

Tindakan penggunaan masker, menurut Nina, 
bukan merupakan satu satunya �ndakan 
pencegahan penularan virus, namun yang 
terpen�ng adalah menjaga kestabilan sistem imun 
tubuh. “Untungnya, di Taiwan masyarakat memiliki 
perilaku yang mudah diatur. Semua tergantung dari 
mindset kita sendiri, karena dengan pemberitaan 
virus korona yang begitu gencar, ada individu yang 
mungkin merasa cemas, dan parno, hanya karena 
terindikasi demam biasa, bukan berar� terjangkit 
virus korona” pungkasnya.

Jika di�njau dari studi Psikologi, sambung Nina, 
kecemasan �mbul  dar i  suges�.  Tepatnya 
psikofisiologi yang merupakan gangguan pada 
perkembangan yang disebabkan oleh dua hal, yaitu 
gangguan yang disebabkan oleh keadaan fisik dan 
gangguan yang disebabkan oleh emosi atau 
keadaan psikolog. 

“Pikiran yang mengendalikan semuanya. Jika kita 
berpikiran posi�f dan �dak mudah panik, semua 
gejala demam dan pernafasan �dak selalu dikaitkan 
dengan virus korona.” Selain itu, Nina mengimbau 
untuk �dak terpancing dengan pemberitaan yang 
dibuat oleh negara lain dan terus mengecek 
informasi dengan sumber yang berbeda dan valid. 
(yas/can/nis)

Pasang Mindset
“Stay Positive”

Kurangi Kecemasan

“
Tindakan penggunaan 
masker, menurut Nina, 
bukan merupakan satu 
satunya tindakan 
pencegahan penularan 
virus, namun yang 
terpenting adalah menjaga 
kestabilan sistem imun 
tubuh.”

rantau dari Indonesia terjalin dengan baik. Sebagian besar 
dari mereka menggunakan grup Line dan We-Chat. 
Informasi-informasi yang disebarkan melalui grup itu 
membantu Mala menemukan toko penyedia makanan 
dan keperluan khas Indonesia yang bersedia mengirim 
barang ke dormitorinya. “Dari pemerintah juga cepat 
tanggap untuk membagikan masker,” tambahnya.

Pembelajaran Mental

Tinggal di negara yang cukup dekat dengan daerah 
penyebaran utama virus Korona membuat Mala 
dikhawa�rkan banyak orang, terutama keluarga dan 
teman-temannya. Sejak beritanya mencuat hampir di 
seluruh TV nasional dan internasional, se�ap hari pesan 

singkat melalui berbagai media sosial, baik dari orang tua 
maupun kerabat, tak hen� masuk. Ia pun meyakinkan 
bahwa keadaannya baik-baik saja. Ia mengaku �dak 
trauma, jika kelak mendapat kesempatan lagi untuk studi 
di luar negeri.

“Sempat galau apa mau ikut pulang seper� teman-
teman dari Indonesia yang lain atau tetap di sini 
melanjutkan peneli�an. Awalnya khawa�r sekali, tapi 
setelah mendapat sosialisasi untuk melakukan langkah 
an�sipasi yang tepat seper� olah raga, makan teratur, 
mengenakan masker dan pengecekan suhu tubuh secara 
ru�n jadi lebih tenang.  Jadi �dak trauma, justru jadi bisa 
belajar menyiapkan langkah-langkah an�sipasi saat mau 
ke negeri orang,” pungkasnya. (sil/can/nis)

Tindakan Pencegahan

Covid-19

Etika batuk yang benar

Mengkonsumsi antioksidan
dan makanan bergizi seimbang

Mengenakan masker

Berhenti merokok

Mencuci tangan dengan
menggunakan sabun antiseptik
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Prodi Profesi Ners UMM
Peringkat 1 Uji Kompetensi
Regional Jawa Timur

NTUK kedua kalinya, Program Studi (Prodi) UProfesi Ners Universitas Muhammadiyah Malang 
(UMM) meraih ser�fikat penghargaan terbaik 

peringkat 1 Regional Jawa Timur dalam Uji Kompetensi 
Ners Indonesia (UKNI). Penghargaan diraih dari Asosiasi 
Ins�tusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Regional Jawa 
Timur, Jumat (3/1). Sejak tahun 2017 Prodi Profesi Ners 
UMM selalu masuk 3 besar Uji Kompetensi Ners Jawa 
Timur.    

“Keberhasilan ini �dak luput dari kerjasama berbagai 
pihak. Dimulai dari pimpinan fakultas, kemudian prodi, 
dosen keperawatan maupun clinical instructure dari 
Rumah Sakit yang telah membimbing mahasiswa selama 
prak�k Profesi Ners,” ujar Nur Aini, S.Kep., Ns., M.Kep 
selaku Sekretaris Prodi Profesi Ners UMM. Keberhasilan 
ini lantaran dipersiapkan secara matang, salah satunya 
melalui penyelenggaraan tryout.

Seper� kegiatan tryout internal selama 6-8 kali secara 
online yang terdiri dari 180 soal. Soal try out ini 
disesuaikan dengan kompetensi soal UKNI, dan juga 
mengadakan kegiatan pembahasan soal yang dibimbing 

langsung oleh Dosen Keperawatan selama 1 minggu. 
Selain tryout internal yang diselenggarakan oleh Prodi, 
mahasiswa juga kita wajibkan mengiku� Try Out Nasional 
yang diselenggarakan langsung oleh AIPNI.

Dalam pelaksanaan prak�k, Prodi Profesi Ners UMM 
mengirim mahasiswanya ke rumah sakit yang terakreditasi 
A, B, serta C. Sehingga kasus yang dipelajari oleh 
mahasiswa bervariasi. Sedangkan soal-soal yang diujikan 
dalam UKNI adalah kasus – kasus penyakit yang didapatkan 
selama pembelajaran di rumah sakit. “Seringnya berla�h 
mengerjakan soal, maka akan menambah pemahaman,” 
ujar Nur Aini.

Setelah berhasil meraih peringkat 1 Regional Jawa Timur 
dalam Uji Kompetensi Ners, Prodi Profesi Ners tak 
berbangga. Prodi ini akan tetap melakukan persiapan 
seper� tryout Internal dan kegiatan pembahasan soal 
sesuai dengan standar yang telah ada. Adapun pada stase 
akhir prak�k profesi Ners akan dilaksanakan final exam 
dengan mengguatkan skema Computer Based Test (CBT) 
atau ujian berbasis komputer. (riz/can)

“Dalam 
pelaksanaan 
praktik, Prodi 
Profesi Ners 
UMM mengirim 
mahasiswanya 
ke rumah sakit 
yang 
terakreditasi A, 
B, serta C. 
Sehingga kasus 
yang dipelajari 
oleh mahasiswa 
bervariasi.”

Mahasiswa PBSI UMM
Hibur Santri Pondok Metal

ilatarbelakangi ketertarikan terhadap ketulusan Dpesantren yang memuliakan manusia dari 
berbagai latar belakang, mahasiswa prak�kan 

event organizer, program studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia (PBSI) Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM) menggelar event di Pondok Pesantren 
Metal, Rejoso, Pasuruan, Kamis (9/1).

 Berbeda dari pesantren pada umumnya, Pondok 
Metal ini menerima santri yang kurang beruntung, 
seper� tuna grahita, regab korban narkoba, anak 
terlantar, hingga anak ya�m. Melalui event berjudul 
“Sebar Nobar Pondok Metal” (Seneng Bareng Nonton 
Bareng Pondok Pesantren Metal), kelompok bernama 
Argya Project ini berbagi kebahagiaan dengan santri 
Pondok Metal dari usia 1 hingga 12 tahun.

 Kegiatan ini dikemas dengan berbagai kegiatan 
menarik, yaitu edukasi permainan tradisional melalui 
badut, outbound, membaca buku oleh Mobil Kamis 
Membaca UMM (Mobil KaCa), belajar Bahasa Inggris, 
dan nonton bareng. Melalui Mobil Bioskop Keliling UMM, 
kegiatan ini menayangkan film “Garuda di Dadaku 2”. 
Pemilihan film tersebut bertujuan untuk memo�vasi 
anak-anak agar pantang menyerah, bekerjasama �m 
dalam segala tantangan yang mereka hadapi. 

 Menurut Viki Setyawan, ketua kelompok Argya Project 
ini, kegiatan ini ia gunakan selain sebagai penyelesaian 
prak�kum Event Orginizer mata kuliah Keterampilan 
Berbahasa Produk�f, tapi juga sebagai rasa ingin 
menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian sosial kepada 
sesama. Bagi viki, anak-anak atau santri yang berada 
dalam pondok ini perlu mendapatkan perha�an yang 

lebih.
 “Harapannya ada pihak-pihak luar yang tergugah 

ha�nya untuk berbagi kepada seluruh anak-anak luar 
biasa ini. Pemilihan rangkaian kegiatan juga diharapkan 
d a p a t  m e m b e r i ka n  a l t e r n a � f  ke g i a t a n  ya n g 
menyenangkan, yang berbeda dengan kegiatan di pondok 
pada umumnya,” jelas Viki.

 Menyambung, Dosen Pengampu mata kuliah tersebut, 
Mohamad Isnaini mengapresiasi baik dan atas 
keberanian mahasiswa prak�kum untuk masuk menjadi 
bagian dari kegiatan pondok tersebut. Ia mengaku 
pemilihan pondok ini memang sangat tepat, dikarenakan 
pondok tersebut yang berbeda dengan pondok pada 
umumnya.

 “Harapannya ideologi-ideologi yang kadang-kadang 
berbeda, dapat disatukan di sini. Ini merupakan suatu 
khazanah posi�f, ke�ka teman-teman menjalankan 
kegiatan di sini,” sebut Isnaini. 

Selain itu, Ia menjelaskan, keterampilan berbahasa 
produk�f sebenarnya merupakan ekspresi dalam 
berbahasa Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai 
bentuk. Cakupan linguis�k yang cukup luas merupakan 
implementasi dari bagaimana cara berkomunikasi, 
ngosiasi dan keterampilan berbahasa lainnya, sehingga 
diwujudkan dalam sebuah pengorganisasian event. 

“Fokus kita dalam bagaimana melakukan komunikasi 
negosiasi kepada beberapa pihak, bagaimana mengemas 
acara ini dengan berbagai ide krea�f, team work yg kuat 
dan bagaimana meng-orgenize sebuah acara,” terang 
Isnaini. (bel/can)
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ENURUT data Kementerian Lingkungan Hidup Mdan Kehutanan tahun 2018, luas lahan 
berhutan di Indonesia mencapai 93,5 juta 

hektare. Sehingga, selain Brazil, Indonesia menjadi 
penyumbang terbesar kadar oksigen dunia yang 
kemudian sering disebut menjadi paru-paru dunia. 
Indonesia adalah negara yang menempa� posisi ke�ga 
terluas di dunia dengan hutan tropis. Namun kebakaran 
hutan, baik yang terjadi karena musim kemarau atau 
pembukaan lahan ilegal, menjadi masalah yang tak 
kunjung usai.  

Hal inilah yang mendorong sekelompok mahasiswa 
Program Studi Teknik Informa�ka UMM untuk membuat 
sistem pintar atau teknologi yang bernama Integrated 
Fo re s t  F i re  M a n a g e m e n t  Sy s t e m ,  a l a t  ya n g 
memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (ar�ficial 
intelligence) untuk mendeteksi kebakaran hutan. “Cara 
kerja sistem ini adalah dengan memanfaatkan sensor 
LM35 dan sensor Flame menggunakan Ar�ficial 
Intelligence sebagai pemroses data,” ungkap Billy, Selasa 
(2/1) selaku ketua kelompok.

Pada kasus kebakaran hutan di Indonesia telah 
menjadi masalah yang hingga kini masih belum teratasi, 
bahkan menjadi permasalahan internasional. Hal ini juga 
dapat dilihat dari data BNPB yang di update pada 15 

September 2019 mencatat luas kebakaran hutan dan 
lahan di Indonesia sebesar 328.722 hektare terbakar, 
dengan jumlah ��k panas 538 ��k panas. Inovasi yang 
dibimbing dosen Fakultas Teknik Nur Haya�n, S.ST, 
M.Kom. ini digadang mampu mengurangi perluasan 
dampak kebakaran.

“Hutan memegang peran pen�ng bagi kehidupan 
diantaranya adalah filter dalam mengurangi pemanasan 
global, dan penghasil oksigen terbesar di dunia. 
Bercermin dari peran pen�ng hutan, disayangkan jika 
hutan di Indonesia terus mengalami penurunan dari 
se�ap tahunnya. Banyak penyebab berkurangnya hutan di 
Indonesia salah satunya yaitu masalah kebakaran hutan,” 
terang Billy menjelaskan temuan yang dida�arkan 
Program Krea�vitas Mahasiswa Gagasan Futuris�k 
Konstruk�f.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah. Di 
antaranya pengefek�fan perangkat hukum, menerapkan 
metode kampanye sadar masyarakat, dibangunnya 
embung, membangun Menara pengawas dan lainnya. 
Kemudian ke�ka terjadi kebakaran upaya pemadaman 
yang dilakukan adalah dengan meningkatkan teknologi 
dalam upaya pemadaman, kemudian dilakukan operasi 
pemadaman, juga evakuasi dan penyelamatan. Inovasi 
teknologi ini dinilai dapat menjawab tantangan tersebut.

Inputan yang didapat dari teknologi besutan Billy 
Aprilio, Yasril Imam dan Ulfah Nur Oktaviana ini berupa 
temperatur suhu dan nyala api. Ke�ka terjadi kebakaran, 
maka sensor akan mendeteksi secara otoma�s. 
Selanjutnya, sistem akan memberikan perintah untuk 
memompa air untuk disemprotkan ke ��k terjadinya 
kebakaran. “Di mana air didapatkan dari pembuatan 
penampungan air embun alami dengan menggunakan 
pemanen embun menggunakan jaring atau fog 
harves�ng,” kata Billy. 

Penyemprot akan menyemprotkan air pada periode 
waktu tertentu yang kemudian akan dilakukan 
pengecekan ulang terhadap suhu sekitar. Jika dinilai 
masih terdeteksi suhu �nggi, maka penyemprot akan 
diak��an kembali. “Namun, apabila sensor mendeteksi 
kategori kebakaran hutan �ngkat �nggi, maka sistem 
secara otoma�s akan mengirimkan sinyal tempat 
kebakaran pada komputer pusat. Sehingga, �dak akan 
terjadi kebakaran yang jauh lebih besar,” terang Billy 
menjelaskan sistem kerja alat.

Selanjutnya, hasil dari Fog Harves�ng tersebut akan 
disalurkan ke tangki air (water tank) sebagai tempat 
penampungan. “Kemudian untuk power supplay, kami 
menggunakan panel surya untuk memanfaatkan sinar 
matahari sebagai sumber daya utama yang kami 
aplikasikan pada pompa penyemprot air. Dengan adanya 
sistem pintar ini diharapkan akan meminimalisirkan 
terjadinya kebakaran hutan besar,” tutur Billy. Mereka 
berharap teknologi ini bisa segera di realisasikan dalam 
waktu dekat.(can)

Inovasi

Sistem Pintar untuk
Cegah Kebakaran Hutan

“Program Studi Teknik 
Informatika UMM untuk 
membuat sistem pintar 
atau teknologi yang 
bernama Integrated 
Forest Fire Management 
System, alat yang 
memanfaatkan teknologi 
kecerdasan buatan 
(artificial intelligence) 
untuk mendeteksi 
kebakaran hutan.”
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“Karya ini berangkat dari 
melihat tol Malang-Pandaan 
yang minim cahaya lampu. 
Energi angin yang dihasilkan 
dari kendaraan yang 
bergerak relatif cepat, 
membuat kami terpikir untuk 
membuat teknologi ini. Di 
samping hemat energi, juga 
membantu penerangan 
pengendara jalan Tol.” 

“Banyak sekali orang-
orang telah 
menggunakan 
smartphone sebagai 
alat yang membantu 
kehidupan sehari-hari. 
Ini adalah peluang 
untuk 
mengembangankan 
informasi terkait obat-
obatan agar mudah 
diakses oleh 
masyarakat dengan 
mengintegrasikan 
sistem informasi online 
milik BPOM yang dapat 
diakses secara publik 
dengan smartphone.”

Inovasi

Bikin Aplikasi
Agar Masyarakat
Melek Obat-obatan

Tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap 
obat-obatan di Indonesia harus menjadi perha�an 
serius. Pasalnya, beberapa obat-obatan resmi 

yang dijual bebas di pasaran masih memiliki informasi 
yang minim. Beberapa di antaranya sudah terdapat 
informasi namun jarang penggunanya yang membaca 
komposisinya. Hal ini dilatari beberapa alasan, seper� 
tulisan informasi berukuran terlalu kecil sehingga sulit 
untuk dibaca.

Hal ini pun direspon mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) untuk membuat aplikasi 
SIPINO (SIstem Pintar INformasi Obat), sebuah sistem 
translator informasi obat hanya dengan memindai 
gambar kemasan (scan packaging). Aplikasi berbasis 
android besutan Oktario Aldila Fachri, Kharisma Muzaki 

Ghufron, dan Rahmah Hutami Ramadhani ini dibuat 
untuk mendukung masyarakat melek literasi kesehatan.

“Teknologi untuk menunjang pembuatan aplikasi ini 
adalah pada proses penangkapan citra gambar dengan 
menggunakan teknologi Op�cal Character Recogni�on 
(OCR) yang kemudian diterapkan pada perangkat ponsel 
pintar Android melalui Tensorflow, sebuah perangkat 
lunak kerangka bantu untuk pengolahan gambar dari 
hasil penangkapan citra yang didapat dari perangkat 
ponsel,” jelas Oktario.

Dijelaskan Oktario, literasi kesehatan umumnya 
dikaitkan dengan kemampuan membaca dan memahami 
resep obat. Sementara hasil peneli�an yang mereka 
temukan menyebutkan bahwa �ngkat literasi kesehatan 
masyarakat di Indonesia masih rendah. Dengan �ngkat 
literasi kesehatan yang rendah, masyarakat cenderung 
sembarangan mengkonsumsi obat-obatan tanpa tahu 
efek yang bakal di�mbulkan.

“Untuk mendukung peningkatan literasi kesehatan 
dan produk-produk terkait obatan-obatan di Indonesia, 
dapat dilakukan dengan penyampaian informasi secara 
mudah dan cepat menggunakan menggunakan informasi 
yang sudah didapatkan melalui web resmi milik lembaga 
negara yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
Aplikasi kami mempermudahnya,” ungkap Oktario saat 
diwawancarai Sabtu (21/12 siang.

Secara umum, kata Oktario, di situs pom.go.id terdapat 
beberapa atribut yang dapat dimanfaatkan untuk 
mendapatkan informasi mengenai obat berdasarkan 
nama produk. Beberapa atribut yang ada yaitu komposisi 
beserta deskripsinya, bentuk kesediaan, masa berlaku 
dan tanggal terbit. Di substansi komposisi terdapat 
informasi detail mengenai informasi komposisi. Dari 
sinilah informasi yang akan ditampilkan pengguna.

“Banyak sekali orang-orang telah menggunakan 
smartphone sebagai alat yang membantu kehidupan 
sehari-hari. Ini adalah peluang untuk mengembangankan 
informasi terkait obat-obatan agar mudah diakses oleh 
masyarakat dengan mengintegrasikan sistem informasi 
online milik BPOM yang dapat diakses secara publik 
dengan smartphone,” ungkap mahasiswa Program Studi 
Teknik Informa�ka ini.

“Selain menginformasikan jenis, komposisi, dan efek 
obat, aplikasi ini juga memas�kan apakah produk obat-
obatan yang sudah dijual bebas di pasaran sudah 
mengantongi izin dari BPOM. Harapannya, melalui sistem 
yang dibangun ini dapat meningkatkan literasi kesehatan 
di Indonesia yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan 
mudah,” ungkapnya menjelaskan karya yang dida�arkan 
Program Krea�vitas Mahasiswa ini. (can)

ENEMUAN Inovasi energi terbarukan dalam Psemua aspek kehidupan sudah menjadi suatu 
k e h a r u s a n .  N a m u n ,  h a l  t e r s e b u t  t a k 

berkesesuaian dengan �ngginya konsumsi energi yang 
berbanding  terbal ik  dengan produks i  energy 
konvensional. Menjawab tantangan itu, mahasiswa 
Program Studi (Prodi) Teknik Industri Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) saling adu gagasan 
karya dalam pameran pengembangan produk dengan 
tema lingkungan “Go Green”, Selasa (7/1). 

Agenda tahunan ini bekerjasama dengan Laboratorium 
Teknik Industri UMM. Event memamerkan karya inovasi 
mahasiswa semester 5 ini merupakan rangkaian acara 
akhir dari mata kuliah Perancangan Pengembangan 
Produk (P3). Sebanyak 23 produk inovasi dipamerkan 
dalam bentuk produk yang berupa protorype. “Penilaian 
inovasi produk terdiri dari desain produk, produk 
terbarukan, kelompok favorite, poster dan banner.” jelas 
Shanty Kusuma Dewi selaku kepala Lab Teknik Industri.

Kegiatan ini �dak hanya berhen� di penyelenggaraan 
pameran, namun para mahasiswa juga dibimbing agar 
karyanya diajukan ke Kementerian Riset dan Teknologi 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdik�) lewat Program 
Krea�fitas Mahasisswa. Menariknya, �dak hanya embel-
embel Go Green, produk yang dpamerkan merupakan 
hasil daur ulang dari bahan-bahan sisa industri yang 
masih dalam kondisi baik namun sudah �dak terpakai. 
Diharapkan inovasi yang ditelurkan dapat menjawab 
masalah lingkungan. 

Salah satu temuan produk unik dan hemat lingkungan 
karya mahasiswa Prodi Teknik Industri yang dipamerkan 
adalah “Winner Street Light”. Alat ini mengandalkan 
tenaga angin sebagai sumber utama penggan� 

penerangan listrik dalam sistem pencahayaan jalan 
bebas hambatan. Prototype yang terdiri dari baling-
baling sebagai sumber penangkap energi, controller 
dengan dipadukan sensor cahaya dan lampu LED ini, 
inovasi energi terbarukan ini dapat menghasilkan hingga 
12 volt tenaga listrik. 

“Karya ini berangkat dari melihat tol Malang-Pandaan 
yang minim cahaya lampu. Energi angin yang dihasilkan 
dari kendaraan yang bergerak rela�f cepat, membuat 
kami terpikir untuk membuat teknologi ini. Di samping 
hemat energi, juga membantu penerangan pengendara 
jalan Tol,” ucap M. Noor Fajar sang penemu. Selain itu, 
ada juga “Plas�c Vending Machine”, yakni alat penukar 
sampah plas�k ke dalam nilai tukar uang., serta masih 
banyak inovasi produk Go Green lain yang dipamerkan. 
(yas/can)

Kampanye Go Green
lewat Inovasi Teknologi

Hemat Energi

“
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ERTANIAN tak lagi harus dikelola secara manual. PPengembangan sektor pertanian ternyata bisa 
mengiku� perkembangan zaman yang serba 

digital. Pemikiran semacam itulah yang akhirnya 
membawa sekelompok mahasiswa Fakultas Pertanian 
dan Peternakan (FPP) Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM) berhasil mendapatkan medali emas 
(Gold Medal) pada ajang Advanced Innova�on Global 
Compe��on (AIGC) di Nanyang Tecnological University, 
Singapura, Minggu 17 November 2019 lalu.

Adalah Faza Abdurrahman Fiddin, Si� Agus Tina, Zellin 
Maylinda Rizky Islami, Anisa Nur Utami, dan Nikmatul 
Rizky Isroikha yang dibimbing Erfan Dani mampu bersaing 
dengan ratusan peserta dari berbagai negara untuk 
menciptakan Integrated Electrical Accelerator Plant 
Growth With Led Cul�va�on And Indigenous Microbial 
Fer�lizers Controlled Irriga�on System on Smart Farming 
Technology. Mereka mengungguli ratusan universitas di 
dunia seper� dari Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang.

Prospek pengembangan pertanian semakin terbuka 
lebar dengan terus meningkatnya kebutuhan pangan 
dunia. Namun, di sisi lain, terjadi pengurangan 
ketersediaan pangan yang berkualitas dan bersih dari 
bahan kimia sebagai bahan pangan yang baik bagi 
kesehatan. Penerapan inovasi ini dapat digunakan dalam 
pertanian skala besar maupun kecil ,  sehingga 
harapannya dengan ide ini, pertanian Indonesia mampu 
menyediakan bahan pangan sehat dan dapat menjaga 
ketahanan pangan.

Faza, salah satu anggota kelompok mengungkapkan, 
proto�pe alat yang dibuat menggunakan media tanam 
cocopeat dan sebuah alat yang terbuat dari akrilik yang 
menambah kesan futuris�k dalam ruangan atau rumah. 
Sistem pengairannya menggunakan metode irigasi tetes. 

”Yang dapat dikontrol melalui smartphone merupakan 
iklim mikro tanaman. Mulai dari kelembaban dan 
temperatur sekitar tanaman, kebutuhan air, hingga 
intensitas cahaya,” ungkap Faza (20/11).

 Faza meyakini, teknik ini akan menjadi gaya hidup baru 
masyarakat urban, setelah sebelumnya banyak yang 
mulai bertanam tanpa tanah dengan cara hidroponik. 
Melalui inovasi itu, bercocok tanam akan lebih mudah, 
menyenangkan, efisien waktu, �dak memerlukan 
pekarangan, serta akan mendapatkan pangan organik 
yang sehat, karena bebas hama, pes�sida, dan pupuk 
kimia. ”Meski sedang bepergian, dapat tetap memantau 
pertumbuhan tanaman dari jarak jauh melalui gawai di 
tangan,” katanya.

”Ke depannya alat ini dapat membantu masyarakat 
urban untuk menyediakan makanan organik di 
rumahnya. Dengan ak�vitas �nggi masyarakat urban, 
mereka tetap dapat bertani hanya dengan mengontrol 
menggunakan smartphone mereka,” ujar Faza. Bahkan, 
lanjut Faza, alat ini juga mampu mempercepat 
pertumbuhan tanaman meng gunakan medan 
elektromagne�k dan bakteri sebagai pupuk penyedia 
nutrisi tanaman. Inovasi inilah yang pada akhirnya 
banyak dilirik sejumlah kalangan.

Diterangkan mahasiswa program studi Agroteknologi 
semester tujuh ini, dibuatnya teknologi ini untuk 
membuk�kan bahwa pertanian dapat diterapkan 
berbasis teknologi industri 4.0 yang dituntut untuk 
digitalisasi semua bidang. Selain itu, lanjutnya, untuk 
menyediakan bahan pangan segar organik dengan 
pertumbuhan yang cepat. Pasalnya, jika pertanian 
manual, menanam sayur, misalnya, akan memerlukan 
waktu sekitar 21 hari untuk panen. Hanya dengan alat ini, 
panen bisa dilakukan pada 12-14 hari.(can)

Sisihkan Ratusan Pesaing,
Mahasiswa FPP UMM Raih

Gold Medal di Singapura
 

“Ke depannya alat ini dapat 
membantu masyarakat 
urban untuk menyediakan 
makanan organik di 
rumahnya. Dengan 
aktivitas tinggi masyarakat 
urban, mereka tetap dapat 
bertani hanya dengan 
mengontrol menggunakan 
smartphone mereka.”

dalah Zehandana Khatami Rasyid, Haryo Widya ADarmawan, dan Annisa Widya Nurmalitasari, 
mahasiswa Kampus Pu�h yang berhasil kembali 

mengharumkan nama Indonesia dengan menyabet silver 
medal. Melalui Indonesian Inven�on and Innova�on 
Promo�on Associa�on (INNOPA), UMM maju dengan 17 
�m dari Indonesia lainnya.

“Kan masalahnya ingin meningkatkan kapasitas 
produksi. Sedangkan masalah utamanya adalah lahan. 
Jadi kami turunkan dulu penyebab-penyebab garam 
terbentuk. Lalu dari jalur masalahnya bisa dimodifikasi 
secara engineering,” ungkap Haryo. Mereka mengaku 
mendapat pujian dari juri. “Juri bilang, keren,” 
sambungnya.

Menurut mahasiswa yang kerap mengiku� ajang 
internasional ini, diperlukan solusi berupa pernambahan 
lahan yang fleksibel namun membantu percepatan 
produksi garam yang sesuai standar layak. Sehingga bisa 
dipindah-pindah dan didekatkan menuju pabrik, 
sehingga mengurangi biaya transport dan operasional 
truk.

“Solusi berupa penambahan lahan terapung menjadi 
masuk akal, karena bisa dipindah-pindah atau didekatkan 
menuju pabrik. Serta disematkan teknologi tambahan 
berupa control device android untuk mengetahui posisi, 
kadar air, temperatur, dan pengak�fan fitur mekatronika 
otoma�snya,” terang Haryo yang dihubungi via 
WhatsApp (9/12).

Karena dilengkapi atap, cermin, generator kincir, sekop 

yang bisa dikendalikan otoma�s, tongkang an� karat, tow 
hook, dan anchor membuatnya mudah dipindahkan. 
Sehingga pembuatan tambak garam hybrid ini 
diharapkan jadi solusi untuk membantu petani 
mempercepat pembuatan garam yang sesuai standar 
keperluan industri.

Dengan rancangan tongkang garam ini diharapkan 
dapat menjawab berbagai masalah seper� keterbatasan 
lahan karena proses kristalisasi dilakukan di atas laut, 
kualitas garam meningkat seper� kebersihan, warna, 
penurunan kadar air, dan percepatan produksi yang 
semula 15 hari menjadi 8-10 hari karena rekayasa 
mekatronika.

“Itu ar�nya, produksi panen garam akan lebih cepat 
dengan kualitas yang lebih baik dan akan meningkatkan 
harga jual panen yang lebih �nggi. Harapannya solusi 
teknologi ini akan menjadi penyebab berhen�nya impor 
garam pemerintah. Kami sedang menyusun dokumen 
paten untuk produk ini,” pungkas Haryo, perihal rencana 
selanjutnya. (can)

Smart Tongkang
Karya Mahasiswa UMM
Raih Silver Medal di Jepang

“
Harapannya solusi teknologi ini akan 
menjadi penyebab berhentinya 
impor garam pemerintah. Kami 
sedang menyusun dokumen paten 
untuk produk ini.”
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KASUS REYNHARD SINAGA menyita perha�an banyak pihak. Tidak saja bagi pemerintah Inggris, 
tetapi yang terkhusus adalah pemerintah Indonesia. Tentu ada banyak sudut pandang dalam 
memahami kasus tersebut. Kasus inipun �dak bisa berdiri sendiri akibat dari kejadiannya saja. 
Nurudin, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoro� 
fenomena ini. Kepala Pusat Kajian Sosial Poli�k (KPKSP) Nurudin menyebut pen�ngnya 
pendidikan budi peker�.

“Saatnya kita kembali ke pendidikan budi peker�. Ini bisa dimulai orang tua, guru, dan dosen 
yang ikut memengaruhi anak didik. Sistem pendidikan harus diubah dengan �dak memberikan 
banyak beban pada siswa. Siswa harus punya peluang bersosialisasi dengan masyarakat. Ada 
baiknya penekanan bahwa pendidikan soal adab dan akhlak itu lebih pen�ng dari sekadar 
menuntut ilmu pengetahuan. Pen�ngnya menghorma� guru itu pelajaran adab yang saat ini 
sudah hilang karena kepercayaan yang berlebih pada teknologi,” kata Nurudin. (*)

Kasus Reynhard dan
Pentingnya Pendidikan

Budi Pekerti

“
Saatnya kita kembali ke pendidikan 
budi pekerti. Ini bisa dimulai orang 
tua, guru, dan dosen yang ikut 
memengaruhi anak didik.”

Bentuk bangunan yang megah dan tertata rapi dengan 

ciri khas arsitektur Tiongkok, menjadikan RS Universitas 

Muhammadiyah Malang ini mudah dikenali oleh segala 

lapisan masyarakat. Rumah Sakit ini merupakan sarana 

penunjang pendidikan dan merupakan salah satu profit 

center dari Universitas Muhammadiyah Malang. 
Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

diresmikan oleh Presiden Ke-5 Republik Indonesia oleh 

Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri pada tanggal 17 Juni 

2014 di bangun di atas lahan dengan lokasi rumah sakit 

tidak jauh dari Kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang yaitu tepatnya di sebelah timur terminal 

Landungsari.

AMAL USAHA UMM

hospital.umm.ac.id

*Disadur dari ar�kel Nurudin
  dalam rubrik Opini
  di harian Bhirawa edisi
  Kamis, 16 Januari 2020
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