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New Semester, New Spirit

Selamat datang di Semester Genap

2021/2022! 

Beberapa waktu yang lalu, kita memasuki

semester yang baru. Biasanya, semester

yang baru ditandai dengan semangat yang

baru - semangat untuk memperbaiki

kesalahan di masa lalu, semangat untuk

mengejar berbagai goal  yang baru,

semangat untuk menaklukkan tantangan-

tantangan baru.

Namun demikian, biasanya semangat itu

mulai luntur ketika menemui tantangan.

Masih ingat dengan resolusi awal tahun?

Apakah masih berjalan hingga saat ini?

Semangat luntur biasanya terjadi ketika

kita mentolerir sedikit tujuan yang tidak

tercapai, sedikit janji yang tidak ditepati.

Namun sadarkah, bahwa pemakluman-

pemakluman kecil itu akan menyeret kita

ke kesulitan yang semakin dalam untuk 

memenuhi target atau janji kita? Mari kita

mengobarkan kembali semangat untuk

memulai sesuatu yang baru - dalam hal

ini, semester yang baru. Biarlah semester

ini menjadi lebih baik dari semester

kemarin.

Semester ini kita masih menjalani

kegiatan perkuliahan secara daring.

Kondisi pandemi dengan varian Omicron

yang semakin menggila, memaksa kita

untuk kembali membatalkan perkuliahan

dengan tatap muka terbatas.

Bagaimanapun, kesehatan harus tetap

diprioritaskan, bukan?

Namun, kiranya perkuliahan daring ini

tidak menyurutkan semangat kita untuk

belajar, dan menaklukan tantangan.

Selamat memasuki semester yang baru,

tetap semangat!!

Any beginning can start now. Find the courage to pursue it, will all your heart.
Nikki Rowe

Ratna Kristina
Public Relations Officer
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#wearemachungers
M E M U L I A K A N  T U H A N
M E L A L U I  A K H L A K ,  P E N G E T A H U A N ,  D A N  K O N T R I B U S I  N Y A T A
S E B A G A I  I N S A N  A K A D E M I K  Y A N G  B E R D A Y A  C I P T A

Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini

dan akan datang.

Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang

memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang

betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan

berkontribusi sebagai manusia yang utuh

Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis

berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.

Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.

Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan

global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung

peningkatan martabat manusia global

Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
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Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
hingga saat ini kita semua diberi kesehatan dan para mahasiswa
dengan tekun dan sabar telah menyelesaikan perkuliahan
semester ganjil tahun 2021. Perkuliahan semester genap tahun
2022 dapat dimulai baik melalui daring maupun luring jika situasi
dan kondisi memungkinkan.

Yang Saya hormati Bapak Ibu Orang Tua mahasiswa diseluruh
Indonesia maupun mancanegara, yang telah menaruh
kepercayaan besar dan menitipkan putra/putrinya untuk kuliah di
Universitas Ma Chung demikian pula kepada para mahasiswa
yang kami banggakan, selamat datang di Universitas Ma Chung
sebagai rumah kedua Anda dan rumah kita bersama.

(YHBS) Bapak Teguh Kinarto beserta seluruh jajarannya, semua para Wakil Rektor, Para Dekan, kaprodi-
kaprodi, Para dosen, seluruh kepala Unit, seluruh staf, hingga staf pendukung seperti petugas keamanan dan
kebersihan yang telah bekerja keras, bekerja tulus selama ini untuk pelayanan dan kelancaran proses belajar
mengajar para mahasiswa kita semuanya. Jika selama proses semester ganjil yang lalu terdapat kekurangan
disana sini mari kita bahu membahu saling menguatkan, menyempurnakan dan memberi semangat dengan
energy yang positif agar kualitas pelayan kepada mahasiswa semakin baik dan meningkatkan pula kualitas
karakter sebagai ciri khas keluarga besar Univ Ma Chung dan kualitas akademik para mahasiswa sekalian.

Kepada para mahasiswa yang masih berada diluar kota Malang maupun di luar pulau Jawa, kami mohon
bersabar untuk tetap kuliah secara daring dari tempat kediamannya masing-masing dan jika situasi sudah
nyaman dan aman dari pandemic Omicron untuk kuliah secara luring segera kami informasikan agar para
mahasiswa semua bisa menjadwalkan perjalanan dari daerah ke Kota Malang dengan persiapan segala
keperluannya. 

Perkuliahan secara daring hampir semua dunia pendidikan tinggi melakukan dan mengalaminya. Hal ini
sangat potensial menimbulkan kejenuhan, kebosanan tersendiri baik bagi dosen maupun para mahasiswa,
namun kita dapat mengambil hikmahnya dan positifnya.

Para dosen harus bekerja ekstra dituntut kreatif mendesain materi dan model
perkuliahan dari berbagai platform digital yang menarik dan mudah dipahami
mahasiswa sementara mahasiswa diharapkan dapat merespon dengan positif,
tetap semangat, merubah kelemahan menjadi kekuatan di era pandemi yang
memaksa sistem perkuliahan sekian lama secara daring hingga mahasiswa
mampu beradaptasi dengan baik yang akhirnya nanti sudah menjadi kebiasaan
positif (the new normal learning pattern). Kita semua berharap pandemi dengan
segala jenis virusnya segera penyebarannya landai dan tidak menjadi
ketakutan-ketakutan massal kedepannya.

Khusus untuk mahasiswa yang membutuhkan kegiatan di laboratorium,
konsultasi dengan dosen yang mengharuskan datang ke kampus kami
memberi izin secara terbatas dengan penuh kesadaran pribadi dan kolektivitas
untuk serius menjaga protokol kesehatan secara baik dan benar.
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21/22 Kami terus menghimbau dan mengingatkan agar kewaspadaan

tetap ditingkatkan dengan cara menjaga kesehatan tubuh yang
prima, kemanapun tetap mengutamakan protokol kesehatan,
pakai masker yang baik dan benar, jika bertemu dengan jumlah
banyak orang dapat melakukan test antigen mandiri dimana
semua ini untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga kita,
lingkungan kerja, tempat tinggal kita dan komunitas masing-
masing.

Kami dari Pimpinan Unversitas tetap mendengarkan aspirasi dari
semua sivitas akademika, orang tua mahasiswa, update
rekomendasi satgas Covid Universitas Ma chung, membaca
situasi dan perkembangan pandemi dan mematuhi aturan-aturan/
regulasi dari Pemerintah cq. Satgas Covid Pusat dan daerah.

Selamat memasuki kuliah semester genap dengan penuh
semangat sebagai bagian desain masa depan yang cerah. Kata
bijak untuk kita semuanya: “Telusuri saja nanti juga tiba, doakan
terus ntar juga terkabul, belajar saja nanti juga paham, berusaha
terus nanti juga sukses". 

Terimakasih.

Assoc. Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si
Rektor



Pendaftaran dibuka pada 1-31 Maret 2022

Terbuka untuk mahasiswa S1 semester 4-6 dari semua jurusan

Memenuhi syarat kecakapan Bahasa Inggris IELTS (6.0), TOEFL iBT (80), TOEFL

ITP (550) atau Duolingo Test (100)

IP Minimal 3.0

Mendapatkan surat rekomendasi dari Kantor Urusan Internasional (segera

kontak kui@machung.ac.id yah!)

PENDAFTARAN INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY
AWARD 2022 AKAN DIBUKA!

SYARAT:

1.

2.

3.

4.

5.

M A R I  M E N G E N A L

CEK PROGRAM LAIN DI
KAMPUSMERDEKA.KEMDIKBUD.GO.ID/

MERDEKA 
BELAJAR
KAMPUS  
MERDEKA



O R I S I N A L I T A S :

M A S I H K A H

R E L E V A N ?

Warga Universitas Ma Chung tentu
sudah tidak asing dengan nilai orisinal.
Ini adalah nilai pertama yang ditekankan
oleh universitas. Dalam penjelasannya,
nilai orisinal diterjemahkan menjadi:
"Universitas Ma Chung percaya bahwa
setiap orang adalah istimewa, sehingga
setiap orang harus mampu menjadi
dirinya sendiri dan tidak mengekor
orang lain. Oleh karena itu, segenao
civitas akademika Universitas Ma Chung
harus mempunyai komitmen untuk
berani tampil beda dan mengedepankan
orisinalitas dalam karya dan karsa". 

Dalam era digital dimana informasi
banyak bertebaran dan mudah diakses,
sulit bagi kita untuk memilah dan
memilih, mana karya yang asli dan mana
karya yang meniru orang lain.
Sebaliknya pun demikian. Kita bisa
dengan mudah meniru karya orang lain.
Bahkan kita sudah tidak asing dengan
istilah "ATM": Amati - Tiru - Modifikasi,
yang jamak dilakukan dalam dunia
bisnis. Lalu, di mana prinsip Orisinal
dalam hal ini?

Ada yang mengatakan bahwa "All
creative works builds on what came
before", atau semua karya kreatif
terbentuk dari apa yang telah ada
sebelumnya. Ketika saya belajar dan
menganalisa karya-karya musik klasik
dari komponis-komponis besar, saya
juga menemukan bahwa banyak karya

ARTIKEL OPINI OLEH:

RATNA KRISTINA

ILUSTRASI: CANVA



9 OPINI

PUNYA OPINI MENGENAI KEGIGIHAN ATAU KREATIVITAS? KIRIMKAN NASKAH OPINI SEPANJANG MINIMAL 500 

 KATA KE humas@machung.ac.id SELAMBATNYA 31 MARET 2022. ARTIKEL TERPILIH YANG DIMUAT DI

NEWSLETTER EDISI MARET-APRIL 2022 AKAN DIBERI POIN KEAKTIFAN (MAHASISWA) ATAU MERCHANDISE

MACHUNG MERCH (DOSEN/STAF)

yang ditulis berdasarkan karya-karya yang sudah ada.
Sebut saja, karya Franz Schubert yang banyak
"terinspirasi" dari karya-karya Ludwig van Beethoven
(ketika saya mendengarnya, seringkali saya
mengalami momen "lho, ini sama persis sama karya itu"),
dan karya Beethoven yang terinspirasi dari karya-
karya Johann Sebastian Bach, dan karya-karya Bach
yang di-daur-ulang dari karya-karyanya sendiri. 

Sama seperti seorang anak yang mendapatkan gen
dari ayah dan ibunya, banyak, bahkan hampir semua
karya di dunia ini bersumber dari apa yang sudah ada
sebelumnya. Dunia ini penuh dengan ide dan konsep.
Dan sebagai manusia yang hidup di dunia, pemikiran
kita terbentuk dari berbagai macam ide, konsep, dan
pengalaman yang kita terima dalam keseharian kita.
Kita dibentuk dari nilai-nilai yang kita terima dan kita
cintai, baik itu dari kebiasaan, budaya asal (yang juga
hasil bentukan nilai-nilai orang lain), dan juga paparan
dari budaya asing (sekali lagi, itupun asalnya juga dari
pemikiran orang lain).

Namun demikian, di tengah banjir nilai, tentu sebagai
manusia, sadar maupun tidak, kita harus menyeleksi
apa yang kita mau dapatkan dan terapkan. Tidak
semua nilai mau kita terapkan dalam hidup kita. Tugas
kita adalah berpikir kritis, mana nilai-nilai yang patut
kita jalankan, mana ide dan konsep yang bisa kita
terima, dan mana yang tidak. Tentu saja, dalam
mengumpulkan konsep serta menerapkannya, kita
juga harus menimbang dan memperhatikan konsep
dan ide yang dianut oleh orang-orang di sekeliling kita. 

Oleh karena itulah, setiap orang bisa menerima dan
menjalankan ide dan konsep yang berbeda dengan
orang lain. Kumpulan ide yang kita terima dan lakukan
itulah yang membuat kita: Orisinal. 

Kalau di bidang musik klasik, karakter-karakter yang
muncul dalam karya (yang walaupun terinspirasi dari
karya lain), istilah saya, that's what makes Schubert......
Schubert.

Lalu, bagaimana cara kita membangun dan
mengembangkan kapasitas kita untuk menyerap,
memodifikasi, atau memilah ide dan konsep?

Yang, pasti, kita memiliki kewajiban kepada diri kita
sendiri untuk memperoleh pendidikan. Tidak hanya
terlibat di sebuah sekolah atau universitas, tapi benar-
benar memetik pelajaran yang didapatkan dari bangku
sekolah. Menjadi seorang yang selalu penasaran
adalah penting. Mungkin di tahap awal, kita penasaran
dengan banyak hal. Sama seperti seorang bayi yang
ingin memegang benda-benda di sekitarnya. Tapi
semakin kita tumbuh, minat kita akan semakin
mengerucut. Galilah sedalam mungkin tentang minat
kita tersebut. Manfaatkanlah banyak fasilitas di
sekeliling kita untuk memperdalam ilmu. Dengan
demikian, kita tidak hanya akan mendapatkan
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, tapi juga
meramu pertanyaan yang lebih baik, yang tentunya
akan membawa kita ke jawaban yang lebih dalam.
Begitulah caranya untuk menjadi ahli dalam sebuah
bidang. 

Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari menjadi
orisinal: kita memberikan dedikasi penuh terhadap
apa yang menjadi passion kita, kita bisa memiliki posisi
yang unik dalam profesi yang kita tekuni, kita bisa
mendapatkan pengakuan di bidang yang kita pelajari,
dan lain sebagainya. 

Jadi, mari bersama-sama, dari hari ke hari, berusaha
menjadi a better version of ourselves!



Apa yang mendorong Devan untuk
berwirausaha, bukannya masuk ke
perusahaan untuk bekerja?

Saya memilih jalan di bidang
usaha karena ada banyak
pertimbangan, tentunya. 

Pertama, saya mulai berusaha
sejak kuliah, sehingga ketika lulus
saya sudah mendapat
penghasilan yang cukup dan tidak
terbeban untuk mencari
pekerjaan lain. 

Kedua, menurut saya menjadi
pengusaha bisa memberikan
dampak yang lebih luas. Sebagai
contoh saya bisa menyisihkan 

Devan Christian Sugiarto -  alumni
Universitas Ma Chung jurusan
Manajemen 2013,  membangun
bisnis  kopinya mulai  dari  nol .
"Modalnya dikumpulkan dari
penghasilan  kerjaan-kerjaan
tambahan,  seperti  gabung di  EO,
atau uang beasiswa,"  jelasnya.
"Mengelola itu juga perlu effort
dan disiplin,"  terang Devan.  Masuk
ke bisnis  kopi  dengan modal
minim,  Devan,  kini  memiliki  omset
puluhan juta sebulan.  

Yuk simak obrolan bersama Devan,
dan mari  petik pelajaran sebagai
bekal  j ika kita hendak mengikuti
langkahnya berbisnis.
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orisinal dan
terpercaya:
kunci
pertahankan
reputasi

uang lebih untuk membantu
teman2 yang sedang
membutuhkan, atau saya bisa
berbagi inspirasi untuk membuat
orang lain menemukan tujuannya.

Ketiga, karena menjadi
pengusaha sangatlah menantang.
Ada banyak hal yang harus
ditangani dan dikembangkan. Ada
banyak masalah yang harus
dicarikan penyelesaiannya.

Memang pada dasarnya saya suka
dengan tantangan, dan saya suka
menaklukkan tantangan.



Pelaku industri kopi di Malang Raya (juga
Jawa Timur dan Nasional) bisa dibilang
sudah sangat banyak. Bagaimana cara
Devan masuk ke pasar yang sudah sangat
crowded ini?

Sebenarnya ketika saya masuk dalam
industri ini pelaku mikro masih bisa
dihitung jari. Namun persaingan adalah hal
yang tidak mungkin kita hindari, mau tidak
mau memang harus dihadapi. 

Bagi saya adanya persaingan membuat
industri menjadi sehat, karena selalu ada
hal baru yang diterapkan sehingga
membuat pasar tidak jenuh. 

Houdvan sendiri bertahan karena kami
selalu update hal-hal baru, menjaga
kepercayaan, mencoba untuk terus
berdampak positif bagi stakeholder kami
maupun lingkungan kami.

F E A T U R E S

Apa arti penting nilai orisinal dan terpercaya bagi Devan?

Menurut saya menjadi Orisinal dan Terpercaya sangatlah penting sekali, karena kedua hal tersebut akan
menentukan reputasi kita. Reputasi yang saya maksud tidak hanya dalam bidang bisnis namun juga dalam kehidupan
sehari-hari. Apabila kedua nilai ini tidak kita junjung tinggi maka orang tidak akan ingin berurusan dengan kita.
Tentunya akan menghilangkan peluang-peluang yang mungkin bisa membuat kita sukses di masa depan.

Bagaimana cara Devan mempertahankan orisinalitas produk dan tingkat kepercayaan
konsumen? 

Orisinalitas dalam dunia kopi menurut kami adalah masalah kejujuran. Apakah
barang yang kita jual sesuai dengan yang kita omongkan? sebagai contoh, Saya
menjual kopi dari Dampit, maka barangnya tentu juga harus berasal dari Dampit
juga. Ketika saya bilang kopi kami premium maka kualitasnya juga harus sesuai
dengan yang dijanjikan.

Untuk menjaga kepercayaan konsumen menurut kami kembali lagi harus bersikap
terbuka dan jujur. Sejauh kita bisa melaksanakan ini kami yakin konsumen akan
selalu percaya dengan apa yang kita jual.

Apa yang telah didapatkan Devan di Universitas Ma Chung, yang mempersiapkan
Devan untuk bisa membuka usaha sendiri dan bisa dibilang berkembang?

Yang saya dapatkan dari Universitas Ma Chung tentu sangat banyak sekali. Peluang
yang membawa saya berusaha di bidang kopi juga saya dapatkan dari lingkaran
Universitas. 

Teori-teori bisnis yang saya pelajari di kelas juga banyak saya terapkan di Houdvan.
Etika-etika yang saya terapkan dalam berbisnis juga saya banyak belajar saat di
bangku kuliah. Kombinasi hal2 ini yang menuntun Houdvan untuk bisa terus
berkembang.



Ma Chung 
Dalam Berita

Gathering Awal Tahun
Guna mempererat hubungan dan kerja sama antara

Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera dan para dosen serta

staf Universitas Ma Chung, YHBS mengadakan gathering

awal tahun pada 10 Januari 2022 yang lalu.  Dalam

pertemuan tersebut, hadir seluruh Pengurus dan Anggota

Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera serta Tim IX - Tim

dari yayasan yang terlibat dalam operasional Universitas

Ma Chung lebih dalam.

"Selain ingin mengenal Bapak dan Ibu staf dan dosen,

kami juga ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu

sekalian, agar Universitas Ma Chung bisa lebih baik lagi

dari hari ke hari," demikian ujar Bp. Tee Teguh Kinarto -

Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera.

Diwarnai dengan berbagai permainan menarik, acara ini

juga menyuguhkan penampilan musik dari home band staf

dan dosen Universitas Ma Chung, serta hadiah menginap

satu malam di Golden Tulip Hotel Batu bagi para dosen

dan staf yang memberikan masukan, persembahan dari

Bp. Linggaryanto Budi Oetomo.



Ma Chung 
Dalam Berita

Eratkan Kerja Sama dengan DUDI

Sejak awal didirikan, Universitas Ma Chung memiliki visi

untuk berkontribusi nyata kepada masyarakat. Dalam

usaha mengejar visi itu serta untuk meningkatkan kerja

sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),

pada 13 Januari 202 yang lalu, Universitas Ma Chung

mengadakan kunjungan ke PT Niaga Sejahtera Plastik

Industri dan PT Aldtech Prasida Astama di Mojokerto.

Kedatangan Rektor beserta Dekan Fakultas Sains dan

Teknologi serta Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

disambut langsung oleh Bp. Laurens Kwa - CEO yang juga

merupakan orang tua alumni Universitas Ma Chung.

Dalam kunjungan ini dibahas mengenai kerja sama dalam

bidang pengembangan teknologi serta prospek magang

bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Ma Chung.



Ma Chung 
Dalam Berita

Kunjungan Disperindag Jatim

Pada 18 Januari 2022 yang lalu, Universitas Ma Chung

mendapatkan kunjungan istimewa dari Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur - Bp.

Drajat Irwan beserta jajarannya. Dalam kunjungan ini,

Disperindag Jatim hendak menjajaki kerja sama mengenai

pembinaan UMKM di Jawa Timur dengan Universitas Ma

Chung.

"Selama ini, Universitas Ma Chung telah banyak

melakukan pendampingan terhadap IKM Kabupaten

Malang, serta melakukan pendampingan terhadap

UMKM," jelas Dr. Ir. Stefanus Yufra M. Taneo, M.S., M.Sc -

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Kerja sama dengan Disperindag Provinsi Jawa Timur akan

memungkinkan Universitas Ma Chung untuk

berkontribusi lebih kepada masyarakat.
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23 Desember 2021 - Seputarmalang.com - Mouse Difabel dari Universitas Ma Chung untuk Penyandang
Disabilitas 
23 Desember 2021 - Getradius.id - Penyandang Disabilitas dalam Kesetaraan Teknologi 
24 Desember 2021 - Tugumalang.id - Sumbersekar Menuju Desa Digital Bersama Universitas Ma Chung
24 Desember 2021 - Kumparan.com - Universitas Ma Chung Malang Support Desa Sumbersekar Menuju
Desa Digital
24 Desember 2021 - Kompas.com (EDU) - Kaprodi Farmasi Ma Chung Ungkap Efek Samping Pengobatan
Hipertensi
Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
25 Desember 2021 - Tribunnews Jatim - Sumbersekar Menuju Desa Digital Bersama Universitas Ma
Chung Malang   
25 Desember 2021 - Agropolitan News - Mahasiswa Ma Chung Kembangkan Alat Mouse untuk Difabe;
27 Desember 2021 - Sketsamalang.com - Peroleh Dana Hibah MBKM, Universitas Ma Chung Laksanakan
Berbagai Kegiatan Pengabdian Masyarakat
28 Desember 2021 - Politika Malang.com - Penghujung Tahun, Ma Chung Dapat Dana Hibah Penelitian
untuk Pengabdian Masyarakat 
28 Desember 2021 - Tugu Malang - Serap Aspirasi Dunia Kerja, Universitas Ma Chung Gelar FGD
Implementasi dan Dampak MBKM
28 Desember 2021 - Suaradata.com - Universitas Ma Chung Sempurnakan MBKM, Gelar 4 Rangkaian
Sekaligus
28 Desember 2021 - Malangpariwara.com - Riset MBKM Ma Chung Berbasis Hasil Penelitian untuk
Pengabdian Masyarakat
28 Desember 2021 - seru.co.id - Universitas Ma Chung Tuntaskan Hibak MBKM 2021
28 Desember 2021 - betawipos.com - Dosen dan Mahasiswa Universitas Ma Chung Belum Mengerti
Program MBKM
28 Desember 2021 - TimesIndonesia - Riset Universitas Ma Chung: Mahasiswa Hanya Familiar dengan
Dua Kegiatan MBKM
29 Desember 2021 - Surya Malang Cetak - Dosen Ma Chung Bikin Mouse Khusus untuk Memudahkan
Difabel Mendapat Pekerjaan
29 Desember 2021 - Surya Malang Online - Dosen Ma Chung Bikin Mouse Khusus untuk Membudahkan
Difabel Mendapat Pekerjaan
29 Desember 2021 - ElShinta Nasional - Mahasiswa dan dosen belum mengerti 9 program MBKM
30 Desember 2021 - Radar Malang Cetak - Tim Ma Chung Ciptakan Mouse untuk Difabel
30 Desember 2021 - Radar Malang Online - Tim Ma Chung Ciptakan Mouse untuk Difabel
30 Desember 2021 - New Malang Post - Ciptakan Mouse Difabel Bantu Tuna Daksa
19 Januari 2022 - New Malang Post Online - Menang di Korea Selatan, Presentasi Karya Foto di Juri UNESCO
19 Januari 2022 - New Malang Post Cetak - Menang di Korea
27 Januari 2022 - Tugumalang - Alland Dharmawan, Alumnus Universitas Ma Chung yang Lolos Beasiswa S-2 di
Yonsei University Korea Selatan
27 Januari 2022 - Kumparan - Alumnus Universitas Ma Chung Lolos Beasiswa di Yonsei University Korea Selatan
16 Februari 2022 - TuguMalang - Borong 50 Buku ‘Meraih Inspirasi dari Silaturahim’, Pinwil Pegadaian Jatim Bilang
Buku Ini Penting
17 Februari 2022 - TuguMalang - Kolaborasi dengan Paragon, Goes to Campus Hadir di Universitas Ma Chung
19 Februari 2022 - TuguMalang - Alumni Universitas Ma Chung, Devan Christian Sukses Jadi Pengusaha Muda
Bermodal Kemandirian
19 Februari 2022 - Kumparan - Tanpa Modal, Alumni Universitas Ma Chung Sukses Jadi Pengusaha
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