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Salam Unggul...
Buletin edisi Desember 2022 ini akan menyajikan beragam
informasi seputar kegiatan yang terjadi di lingkungan Politeknik
Medica Farma Husada Mataram sejak Agustus sampai
Desember 2022 baik itu fonster, dies natalis, Inisiator MoU
internasioanal beberapa perguruan tinggi swasta NTB, Seminar
Internasional, KKN Internasional, kerjasama dan sebagainya. 

CATATAN
REDAKSI

Hizriansyah, M.P.H
Pimpinan Redaksi

Disamping itu adapula rubrik opini dan profil alumni
yang patut disimak. Kami berharap, apa yang
disajikan dalam newspaper ini dapat memberikan
informasi yang aktual, bermanfaat dan
menginspirasi kepada siapapun untuk terus
berkarya. Terakhir, kami sadar tidak ada yang
sempurna. Segala kekurangan dan kekeliruan yang
ada dalam tulisan ini murni kesalahan kami, tetapi
segala hal yang baik, kami menyakini itu tidak 
terlepas dari dedikasi, arahan dan 
bantuan dari semua pihak.

Selamat Membaca.

TIM Buletin

Diterbitkan Oleh :
Humas Politeknik MFH
Mataram

Pelindung :
Dr. Syamsuriansyah

Penasehat  :
Sri Rahmawati, S.Farm.,
M.Pd

Pimpinan Redaksi :
Hizriansyah, M.P.H.

Redaktur :
Apt. Ajeng Dian P, M.Farm
Dhika Juliana, M.Sc

Layaout :
Husnu Abadi, S.Tr.Kes

Produksi :
Adriyan Suhada, M.Sc
HArdani, M.Si

I



Assalamu'alaikum Waromahtulahi Wabarokatuh ...
Alhamdulillah kita turut mengapresiasi atas diterbitkannya Buletin kampus
Politeknik Medica Farma Husada Mataram yang dilakukan oleh teman-teman
kehumasan ini. Senang sekali rasanya karena edisi newspaper kampus ini
akhirnya dapat sampai dihadapan kalian semua.
Pada edisi kali ini, kita disuguhkan tulisan Opini berjudul “Kapan kita Betul-
Betul Peduli”. Tulisan ini mengupas bagaimana pentingnya memberikan
sebuah apresiasi terhadap apapun yang telah dilakukan oleh orang lain
dalam membangun sebuah komunikasi di media sosial kita. Lalu kita juga
disuguhkan tulisan tentang kiprah alumni, serta beberapa agenda penting
yang telah dilaksanakan oleh Politeknik Medica Farma Husada Mataram sejak
Agustus - Desember 2022.

Kita berharap, semoga tulisan-tulisan dalam newspaper ini 
dapat memberikan sebuah informasi yang aktual tentang kampus, 
memberikan perubahan serta menginspirasi siapapun untuk terus 
berkarya dan berdampak. 

Begitu banyak hal yang menarik untuk diperbincangkan. Tidak hanya
membicarakan tentang kegiatannya, tetapi  juga bagaimana peran 
dan kontribusi semua orang terhadap kampus kita. Sebagai generasi
yang tumbuh bersama sistem pendidikan Indonesia, pastinya
kita tidak boleh berputus asa untuk membawa sistem 
pendidikan kearah yang lebih baik

Kita berharap newspaper edisi kedepan terus 
dikembangkan dan dipertahankan untuk menunjukkan
bagaimana kiprah kampus kita di hadapan masyarakat 
umum.

Selamat Membaca

PENGANTAR
DIREKTUR

Dr. Syamsuriansyah
Direktur Politeknik MFH Mataram

II



PROGRAM PENGENALAN KAMPUS

FOKUS PADA PENUMBUHAN
KARAKTER
Pendidikan karakter akhir-akhir ini
sedang gencar dibicarakan. kita tahu,
keunggulan kualitas manusia tidak
hanya terlihat pada kecerdasan
intelektualitas saja, melainkan harus di
lihat dari keutuhan antara intelektual,
emosional, sosial, moral dan spiritual.
Jika kita merefleksikan kembali,
metode pendidikan yang telah
dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara
yaitu guru memberi contoh, teladan,
motivasi dan membimbing siswanya
tidak lagi diunggulkan. Banyak orang
tua, guru, pemimpin telah hilang figur
keteladanannya. Pelanggaran norma
sudah bukan sebuah hal yang aneh,
misalnya yang paling sederhana
adalah beperilaku yang tidak jujur.

Atas kesadaran itu, Politeknik Medica
Farma Husada Mataram berupaya
mencari solusi untuk penanaman
kembali atas nilai-nilai karakter yang
telah hilang dan diabaikan.

Untuk itu, Program Pengenalan
Kampus konsepnya di ubah, bukan lagi
hanya sekedar untuk memberikan
informasi tentang kehidupan kampus
kepada mahasiswa baru tetapi lebih
fokus kepada penumbuhan karakter.
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Program Pengenalan Kehidupan
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
Politeknik Medica Farma Husada
Mataram adalah program
kemahasiswaan untuk mahasiswa baru
(maba) setiap tahunnya. Dalam upaya
membentuk sebuah karakter sebagai
ciri khas kampus, Politeknik MFH
Mataram mencetuskan sebuah istilah
baru yaitu FONSTER (Forming of New
Student Caracter). FONSTER wajib
diikuti oleh setiap mahasiswa baru
sebagai kegiatan prakuliah. Fonster
dilaksanakan selama 7 hari. Tahun
2022 ini dilaksanakan sejak tgl 22
Agustus - 27 Agustus dilaksanakan full
di lingkungan kampus. 

Apa itu Fonster?

FONSTER merupakan sebuah istilah
baru yang menggantikan kegiatan
ospek yang sebelumnya bernama
PKKMB. pengubahan istilah ini
diharapkan kedepan menjadi icon
yang melekat dengan Politeknik MFH
Mataram. Fonster tidak hanya
mengubah sebuah istilah tetapi
konsep kegiatannya juga yaitu akan
lebih fokus pada penumbuhan
karakter mahasiswa.
Fonster menjadi salah satu komitmen
polmefardam memproyeksikan
kebutuhan masa depan peserta didik
dengan menekankan karakter sebagai
fundamental. Karakter yang ingin
ditumbuhkan melalui fonster adalah
karakter moral, karakter kinerja
karakter literasi, dan open minded
atas segala perubahan dan perbedaan
yang ada

Direktur Politeknik Medica Farma
Husada Mataram, DR.
Syamsuriansyah, MM.,M.Kes
menyampaikan "FONSTER
sesungguhnya memiliki kesamaan
dengan kegiatan ospek lainnya. hanya
saja kita ingin menekankan pada
karakter mahasiswa sehingga benar-
benar mampu mendapatkan
mahasiswa yang berkarakter religius
atau budaya. tujuannya adalah untuk
meningkat empati,cinta sesama, saling
menghargai perbedaan. Kita ingin
mahasiswa betul-betul respek dan
open minded terhadap perbedaan
yang ada."
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MENGUPAS KESAN
MAHASISWA
Agenda Fonster ini rasa-rasanya
akan kurang afdol, jika kita tidak
menelusuri apa dan bagaimana yang
dirasakan oleh peserta. bukan
begitu?

Narasumber ini datang dari dari
seorang mahasiswi Program Studi
Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip
dan Rekaman Informasi, Nila
Handayani. Dia mengungkapkan
"FONSTER tidak hanya menunjukkan
kepada kami bagaimana pentingnya
menumbuhkan karakter tetapi
kegiatan tersebut meminta kami
untuk meninggikan standar dan
memilikia jangkauan yang luas.
osmed kita diminta tersambung
dengan kampus-kampus terbaik
dunia dan para ilmuwan sesuai
dengan bidang kita. Kami merasa
FOSTER MFH ini ini mengajak kami
untuk melompat lebih jauh"

"Kami merasa FONSTER

MFH ini mengajak kami

untuk melompat lebih

jauh"
Dalam proses perjalanan FONSTER, ada
sesuatu yang tidak pernah berubah setiap
tahunnya yaitu selalu menemukan
mahasiswa yang berbakat.

Dr. Alfisahrin, M.Si selaku wakil direktur 3
yang membidangi kemahasiswa
menyampaikan "Kita patut bangga, setiap
tahunnya kita selalu menemukan
mahasiswa yang berbakat dari berbagi
bidang. Ini artinya bahwa kampus kita
kiprahnya tidak diragukan lagi oleh
masyarakat. kehadiran mahasiswa
berbakat ini akan mendorong kita
mencapai visi 2025 yaitu unggul dan
inovatif"
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IKHTIAR MENJADI PTS TERBAIK
DI NTB

DIES NATALIS KE-13

Politeknik Medica Farma Husada Mataram berulang tahun ke 13, pada 25
September 2022 lalu. Di usiaya yang relatif muda, kampus ini ditargetkan menjadi
salah satu kampus terbaik di Perguruan Tinggi Swasta di NTB.
Ikhtiar itu, mulai diperlihat oleh Direktur, yayasan dan seluruh civitas akademik.
Adalah Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes Direktur Politeknik Medica Farma Husada
Mataram memiliki tekad untuk mewujudkan kampus orange ini menjadi kampus
yang unggul. 

Dari sisi orang tua, pasti ingin memberikan
yang terbaik dan melihat masa depan
putra/i mereka terjamin. Kemudian dari sisi
calon mahasiswa, masuk ke Perguruan
Tinggi Swasta (PTS) berkualitas yang mampu
mempersiapkan mereka mencapai karier
terbaik, tentunya menjadi hal yang harus
diperhatikan sebelum akhirnya memilih
untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi
Swasta tersebut. Masa depan berkualitas
dan memiliki karier impian ini sangat
dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang
didapatkan, terutama ketika memasuki
dunia perkuliahan. 

Bagi Dr. Syamsuriansyah, tolok ukur
kecerdasan mahasiswa bukan
prioritas utama melainkan
ditempatkan diurutan kesekian
setelah attitude dan berkarakter.
"untuk menjadi yang unggul, bukan
hanya ditekankan pada kepintaran
teoritis saja, tapi kita ingin attitude,
kebiasaan dan karakter mereka
tumbuh disini" Ucap Dr. Syam.

Memasuki dunia perkualiahan
menjadi satu tahapan penting
bahkan sangat menentukan masa
depan seseoang. 4
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Rangkaian HUT Politeknik Medica
Farma Husada Mataram, panitia
telah menyiapkan waktu 7 hari yaitu
12 September - 17 September 2022,
dan ditutup malam puncak pada 28
September 2022. 
Hari pertama dilakukan lomba
masak, kemudian disusul oleh lomba
futsal, lomba volly, Seminar
Nasional, Bakti sosial dan Fun Walk.

Pada malam puncak, dilakukan
pembagian hadiah pada dosen
terbaik, dosen dengan pengabdian
masyarakat terbaik, dosen Favorit,
dan juga dibagikan logam mulia bagi
staf dengan pengabdian terlama. 
Bagi Dr. Syam, saat ini ia ingin
menaikkan prestise dan prestasi
Politeknik Medica Farma Husada
Mataram lebih unggul dibandingkan
dengan PTS yang ada di NTB.

Ia tahu ini cukup sulit, namun bukan hal
yang mustahil. Dengan Visi misi yang
jelas dan tekad yang kuat, ia optimis akan
berhasil. Di momen Pandemi Covid dan
"persaingan" antara institusi pendidikan
yang semakin ketat ini saja, Dr. Syam
berhasil menjaga level kampus meskipun
bukan favorit namun animo masyarakat
cukup tinggi dan prestasi-prestasi
gemilang terus dicetusnya dengan
dibukanya berbagai program studi baru.

Untuk mempertahankan keunggulan, ia
harus berjuang untuk memenuhi
beberapa point standarnya yaitu
Memiliki Banyak Pilihan Jurusan yang
Cocok dengan Kebutuhan Industri,
Fasilitas Unggul dan Lengkap, Rekam
Jejak Terpercaya lewat Alumni
Berkualitas, Capaian Prestasi, dan
Networking yang Luas
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Politeknik Medica Farma Husda
Mataram sejak dulu telah konsisten
menjalin kerjasama dengan berbagai
universitas terkemuka ASEAN
seperti University College MAIWP
International Malaysia, University of
medical Technologi Yangon
Myanmar, Arellano University
Filipina, University of Medicine and
Pharmacy Vietnam, University of
Puthisastra Cambodia dan
sebagainya.

Atas berbagai kisah dan cerita
suksesnya membangun kerjsama
internasional, Politeknik Medica
Farama Husada Mataram juga
berkeinginan agar Perguruan-
Perguruan Tinggi Swasta NTB juga
mampu mengikuti jejaknya.

keingin ini diwujudkan oleh Politeknik
Medica Farma Husada Mtaram
bertepatan dengan Dies Natalis yang
Ke-13 bebarengan dengan Wisuda 11.
Bertepatan dengan hari-hari yang
spesial itu, setidaknya ada 25 PTS
NTB yang di undang oleh Politeknik
Medica Farma Husada Mataram
untuk melakukan MoU dan MoA
denganUCMI Malaysia.

Kita tahu, Indonesia telah menjadi
bagian dari masyarakat global
sehingga tuntutan untuk
berhubungan dengan masyarakat
duniapun pasti akan meningkat

PIONEER OF INTERNATIONAL
COLLABORATION UNIVERSITY

6
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Oleh karena itu, sejalan dengan
kemajuan teknologi komunikasi,
kita semakin sering mendengar
istilah global village yaitu

masyarakat dunia yang semakin
mudah untuk saling berhubungan
seperti di perkampungan. Adanya
Free Trade Area (zona perdagangan

bebas) seperti ASEAN Community

2015, CAFTA, AFTA, dan lain-lain
menuntut kita untuk mampu
berkompetisi dengan negara lain.

Atas berbagai potensi yang ada
tersebut, Politeknik Medica Farma
Husada Mataram memiliki
kesadaran untuk saling sanjung dan
junjung demi tercapainya tujuan
bersama Perguruan Tinggi Swasta
di NTB dan mampu bangkit
bersama.

. 

Dr.Syamsuriansyah menyampaikan
"Kolaborasi Internasional tidak semata
MoU akan Tetapi menjadi Titik awal
membuat komitmen bersama antara
PTS di NTB dan UCMI Malaysia.
Desember mendataang, mahasiswa
UCMI Malaysia akan hadir di NTB
untuk melaksanakan InBound Mobility
Program bersama Mahasiswa
Politeknik MFH Mataram dan
Perguruan Tinggi Swasta NTB lainnya
yg telah menandatangani MoU. Bagi
kami Kolaborasi internasional telah
memberikan dampak meningkatnya
jumlah student body. Selain itu kami
telah menjadikan budaya riset dan
Publikasi bersama dengan UCMI."

Kepala Lembaga LLDikti Wilayah VIII
Dr. Ir. I Gusti Lanang BAgus Eratodi,
ST., MT., IPU, ASEAN,Eng memberikan
apresiasi atas dedikasi Politeknik
Medica Farma Husada Mataram
"Terobosan pertukaran Mahasiswa
Politeknik MFH Mataram dengan
kampus luar negeri sangat
membanggakan bagi kami di LLDIKTI
VIII. Itu sebabnya saya merasa wajib
ada disini hari ini. Saya mengakui, kami
kalah cepat dengan Pak Direktur Dr.
Syam ini. Saya baru menyusun
rencana, tapi beliau sudah melakukan
aksi nyata yang luar biasa, bahkan hari
ini menginisiasi agar kampus swasta
lain segera mengikuti jejaknya. 

Kami   sangat bangga 
dengan raihan Politeknik 

MFH Mataram" ungkapnya.

7
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Idham Halid, M.Si selaku kabag
kemahasiswaan yang selalu
membersamai delegasi Politeknik MFH
ini mengungkapkan, kita ingin
mahasiswa kita ini tidak hanya
mengharumkan nama Politeknik MFH
Mataram di tingkat NTB, namun juga
mengarumkan nama NTB dikancah
nasional.
Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes
selaku direktur Politeknik Medica
Farma Husada Mataram
menyampaikan rasa syukur dan
bangga pada pencapaian ini “saya
sangat bangga dengan pencapaian
yang diberikan oleh kedua delegasi
kita ini. Ini sebuah torehan prestasi
yang luar biasa karena mampu
mengawinkan kedua piala kategori
dangdut putra dan putri. Jajaran
pimpinan menyatakan komit dan siap
berkompetisi PEKSIMINAS di
Universitas Brawijaya Malang oktober
mendatang.”

Mahasiswa Program Studi D3
Rekam Medis dan Informasi
Kesehatan Aryani Nurizki dan Ona
Saputra dari Program Studi D4
Pengelolaan Arsip dan Rekaman
Informasi, yang keduanya berasal
dari intitusi yang sama yaitu
Politeknik Medica Farma Husada
MAtaram, berhasil menyabet juara
1 lomba dangdut dalam Pekan Seni
Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA)
NTB di universitas Mataram, yang
dilaksanakan pada 30 agustus – 1
september 2022 secara luring.
PEKSIMIDA NTB ini mengusung
tema penguatan karakter
kebangsaanmelalui pengembangan
minat dan bakat dalam bidang seni
dan budaya mahasiswa. 

. 

MAHASISWA POLITEKNIK MFH, WAKILI
NTB PADA PEKSIMINAS 2022
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Dr. Alfisahrin, M.Si selaku wakil
direktur 3 yang membidangi
kemahasiswa juga menyampaikan,
kita tidak pernah kekurangan
telanta-talenta muda yang
membanggakan. Kita terus kerja
fokus, terukur dan kolaboratif, tapi
kita juga perlu secara terus
menerus mengingkatkan kualitas
latihan, kepercayaan diri, dan
motivasi diri.

PEKSIMINAS adalah Salah satu upaya
untuk mengembangkan potensi bakat
dan kreativitas mahasiswa dalam
bidang seni. Direktur Politeknik
Medica Farma Husada Mataram yang
akrab disapa pak Syam menambahkan
budaya prestasi PEKSIMIDA untuk ke
PEKSIMINAS itu sudah pernah diraih
oleh mahasiswa Politeknik MFH
sebelumnya tahun 2018 kategori puisi.
Tahun ini menjadi sangat bangga
karena mampu merebut sekaligus
kategori putri dan putranya. Saya
sangat mengapresiasi kerja keras
seluruh pihak khususnya mahasiswa,
kabag kemahasiswaan, dan wakil
direktur 3. Selamat dan jaya selalu.
Kita terus jadikan mutu sebagai
budaya untuk menjadikan Politeknik
yang unggul dan inovatif, tutupnya.

"Kita terus jadikan mutu sbg
budaya untuk menjadikan

Politeknik yang Unggul 
dan Inovatif"

9
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teman sejawat yang tepat maka akan
berpotensi kepada hal-hal yang tidak
di inginkan. Sebab itulah saya
memberanikan diri menulis ini. 
Untuk menjaga kerahasiaan
narusumber, jadi saya tidak akan
mengungkapkan apapun tentangnya
kecuali mengutip apa yang ia pernah
sampaikan kepada saya. 

“Di Grup WhatsApp kelas saya
seringkali diabaikan. Jika saya
bertanya tentang sesuatu yang
berkaitan dengan kuliah, tidak ada
yang merespon sama sekali tetapi jika
ada seorang teman yang dianggapnya
pintar dikelas, menulis sesuatu yang
remeh-temeh pun maka grup menjadi
rame. Semenjak itu, saya merasa tidak
pernah dianggap ada dan selanjutnya
lebih memilih menjadi pendiam dan
menghabiskan waktu diluar kampus.
Sehingga bagi saya berada diruang
kelas menjadi sesuatu yang paling
tidak mengenakkan” Anonim

Bukankah ini hanya sepele? lalulihat
bagaimana pengaruhnya terhadap
kepribadiannya.
Kapan kita betul-betul peduli? 
Apakah kemalasannya sesoarang,
semata kita lekatkan karena pengaruh
faktor internal dalam dirinya saja?
Sadarkah kita bahwa, kita telah pelan-
pelan merusak -

Manusia yang biasa disebut sebagai
makhluk sosial yang berarti bahwa manusia
tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan pasti akan
membutuhkan bantuan orang lain. Pada
hakikatnya, manusia adalah mahluk yang
lemah. Sadar atau tidak, setiap kia butuh
pengakuan, butuh diapresiasi, butuh di
respon, butuh dianggap “ada” dan
seterusnya. Atau adakah diantara kita yang
merasa dirinya tidak lemah?

"Dan apabila kamu diberikan suatu

penghormatan, maka balaslah

penghormatan itu dengan yang lebih

baik atau balasahlah (penghormatan itu

yang sepadan) dengannya. Sesunggunya

Allah memperhitungkan segala sesuatu”
An Nisa 86

 
Kutipan ayat tersebut, saya menyorot
satu kalimat terakhirnya
“sesusngguhnya Allah
memperhitungkan segala sesuatu”.
Jadi, jangan pernah khawatir untuk
melakukan hal sekecil apapun itu, karena
semuanya memiliki nilai dihadapan-Nya.
Setiap Zarrah itu tak terbatas, meskipun
benda.

Tulisan ini saya ingin memulai dari
ungkapan seorang mahasiswa Politeknik
Medica Farma Husada Mataram kepada
saya beberapa waktu lalu.  Bagi saya, ini
cukup mempengaruhi kepercayaan
dirinya dan kesehatan mentalnya. Jika ia
tidak kuat atau tidak menemukan  -

OPINI

KAPAN KITA BETUL-BETUL
PEDULI?
Hizriansyah Al Hijr

10
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Kapan kita betul-betul peduli?
Bagi saya, mengapresiasi orang lain
sekecil apapun, tidak merendahkan
derajat kita pada siapapun. Justru
menunjukkan bagaimana kejernihan
keilmuan yang kita miliki. Abai kita pada
grup-grup WhatsApp jangan sampai
menjadi sebab matinya sebuah karya dan
inovasi seseorang. Masih abai? 
Ya itu pilihan anda!

Tidak ingin membanding-bandingkan
sebenarnya. Tapi ini sebagai contoh.
Saya ingin merefleksikan satu kisah kami
ketika berada di pedalaman Papua.
Beberapa tim lain sering menanyakan
kepada kami, apa rahasianya ketika kami
menjadi tim yang pertama kali diterima
didaerah zona merah dan rawan konflik
disalah satu kabupaten di Papua dan
membuka jalan bagi masuknya tim-tim
dari kemenkes berikutnya. Bukan sekedar
di terima, kami bahkan dianggap sebagai
bagian penting dari masyarakat Papua
saat itu, jika dibandingkan dengan tim
dari kementerian kesehatan di
kabupaten tetangga yang nobabene nya
bukan zona merah justru terjadi
penolakan.
Bahkan kepala dinas kesehatan Provinsi
Papua pernah menyampaikan sesuatu
yang cukup menggelitik ke kami “Kalian
ini seyogyanya seperti Plankton.
Bagaiama cara kalian bisa bertahan
hidup ditengah ribuan paus yang tengah
kelaparan?”

Plankton itu mahluk yang lebih kecil dari
semut dan menjadi makanan paus. Saya
tidak mau mengansumsi apapun tentang
pernyataan kepala dinas kesehatan
tersebut. Silahkan anda asumsikan
sebebas anda saja.

kepercayaan seeroang karena persoalan
sepele yang barangkali kita anggap biasa
saja?
Jika respon pertama kita saat membaca
hal tersebut merasa bahwa itu biasa dan
urusannya pribadi dia, maka saya harus
terpaksa mengatakan bahwa naluri dan
moral kita sudah mulai terdegradasi dan
telah menjadi pribadi individualistik,
meskipun itu tentu sah-sah saja.

Penelitian dari American Phychological
Association mengungkapkan bahwa
seseorang yang sering memeriksa pesan
pada ponsel atau komputer cenderung
lebih rentan mengalami stress hingga
gagguan mental. Dan untuk
meningkatkan harga diri serta
merasakan rasa memiliki dalam
lingkaran sosial, orang-orang suka
memosting atau mengirim sesuatu
digrup-grup WhatsApp dengan harapan
menerima umpan balik yang positif.
Ketika seseorang mendapatkan umpan
balik yang positif, hal ini bisa menjadi
kecanduan untuk selalu memosting
informasi lainnya. Namun jika
sebaliknya, lama kelamaan keadaan ini
akan mempengaruhi kesehatan mental
dan kepercayaan dirinya.
Pertanyaanya adalah sejauh mana kita
memberikan apresiasi sekecil apapun
atas hal apapun yang orang lain
informasikan di grup? Atau justru kita
memilih abai?

Yups, setiap orang memang memiliki
tipe yang berbeda dalam grup-grup
whatsApp. Tapi sadarkah anda, bahwa
mengapresiasi atas informasi apapun
yang diberikan oleh orang lain di grup
adalah salah satu cara kita menjaga
jejaring dan memberikani penghargaan
tertinggi kepada orang yang
bersangkutan di medsos? 11
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Pertanyaannya adalah sudahkah kita
melakukan itu? Meskipun hanya
merespon singkat di grup-grup whatsApp
kita. Jangan sampai, keberadaan kita
dianggap sebagai toxic.

Kapan kita betul-betul peduli?
Melansir dari McLean Hospital, sebuah
penelitian dari inggris pada tahun 2018
mengaitkan penggunaan media sosial
dengan penurunan kualitas tidur,
kehilangan memori dan kinerja yang
buruk. 

Sederhana memang, tapi bisa
berdampak besar.

Kapan kita betul-betul peduli?
dan terus memilih abai?

Meskipun sekedar mengucapkan Okey,
terima kasih, siap dan sebagainya.

Apa Rahasianya?

Dalam tim kami, kami memastikan satu
hal, bahwa dalam satu hari tidak akan
kami lewati kecuali kami temui orang-
orang baru, orang-orang berpengaruh
dimasing-masing agama, beri salam,
mengucapkan terima kasih, menyanjung
dan memujinya, mengapresiasi apapun
hal yang ia lakukan meskipun secara
nyata itu menyimpang dan selalu
mengganggap diri lemah kecuali tanpa
adanya mereka. Hal-hal sederhana ini
justru menjadi penyelamat kami saat
ada penyerangan karena soal isu
rasisme terhadap salah satu mahasiswa
papua di pulau jawa. 
Kita memang tidak pernah tahu,
tindakan atau kalimat apa yang pernah
kita ungkapkan disuatu kesempatan
justru menjadi magic word baik buat diri
sendiri atau kehidupan orang lain.

12
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Prodi Teknologi Laboratorium Medis
meraih gelar sebagai Institusi yang
secara konsisten melaksanakan
kolaborasi internasional pada ajang
Kongres AIPTLMI (Asosiasi Institusi
Pendidikan Tinggi Teknologi
Laboratorium Medis Indonesia) di
Bandung yang diselenggarakan
mulai 27-29 September 2022.
Penghargaan ini diberikan kepada
Program Studi D3 Teknologi
Laboratorium Medis Politeknik MFH
Mataram sebagai salah satu intitusi
yang berkontribusi secara signifikan
dan konsisten dalam pengembangan
sumber daya manusia dengan
melaksanakan berbagai bentuk
kolaborasi internasionalnya. 

Teknologi Laboratorium Medis
Politeknik MFH Mataram dinilai
memiliki keunggulan pada tiga aspek
utama, yakni otentisitas pada program
yang kembangkan, kebermanfaatan
program secara sosial dan institusional
serta komitmen dalam pelaksanaan
program kolaborasi internasional
tersebut. 
Ajang ini digelar sekali dalam 4 tahun.
Pencapaian ini memperkuat optimisme
untuk mewujudkan Teknologi
Laboratorium Medis Politeknik MFH
Mataram sebagai prodi yang unggul
dibidang biologi molekuler tahun 2025
di Indonesia.

PRODI TLM RAIH GELAR PALING
KONSISTEN KOLABORASI
INTERNASIONAL
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Atas apresiasi tersbut, Kaprodi
Teknologi Laboratorium Medis
Politeknik MFH Mataram Ika
NurfajriMentari, S.ST., M.Kes
menyampaikan “TLM Politeknik MFH
Mataram akan terus melanjutkan
sinergi dan kolaborasi internasional
dengan berbagai institusi.” Lebih
lanjut, Kaprodi TLM menambahkan
komitmen Politeknik MFH Mataram
terus berinisiatif untuk
mengembangkan kolaborasi dengan
mengoptimalkan seluruh potensi
yang ada guna mencapai visi yang
unggul dibidang biologi molekuler
pada tahun 2025. Kami juga perlu
menyampiakan terima kasih yang
setinggi-tinggi nya kepada direktur
kami bapak Dr. Syamsuriansyah,
tanpa dedikasi dan totalitas beliau
kami yakin, ini semua tidak bisa kami
raih. Terima kasih Pak Direktur,
tutupnya!

Kegiatan AIPTLMI itu sendiri
dilaksanakan sekitar 3 hari dalam
rangka meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia khususnya
Perguruan Tinggi Teknologi
Laboratorium Medis menghadapi era
MBKM (Merdeka Belajar Kampus
Merdeka) untuk menghasilkan
Sumber Daya Manusia yang unggul
dan berdaya saing global di Era
Industri 4.0, maka diselenggarakan
Kongres IV AIPTLMI dengan Tema:
“SATU DASAWARSA AIPTLMI DI ERA
MBKM MENUJU KEMANDIRIAN,
PROFESIONALISME DAN DAYA
SAING GLOBAL”. 

Direktur politeknik MFH Mataram
Dr. Syamsuriansyah MM., M.Kes
turut bangga atas prestasi yang
diraih oleh Prodi Teknologi
Laboratorium Medis.
“Alhamdulillah. Selamat dan sukses
untuk kita. Ini kerja keras para dosen
dan civitas akademika Politeknik
MFH Mataram. Semoga ini
membawa berkah dan tidak
mejadikan kita puas, tetapi harus
terus membawa warna baru dan
mencetak prestasi demi prestasi
kedepannya. Ini juga sebagai salah
satu contoh kecil bagaimana kiprah
kampus kita tak kalah bergengsi dg
PTN yang ada di Indonesia” Beliau
menambahkan Keep leading for an
excellent result.

14
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RAIH 85% KELULUSAN UJI KOMPETENSI
NASIONAL
85,33% mahasiswa politeknik MFH
Mataram berhasil lulus dalam ujian
kompetensi tenaga kesehatan
berdasarkan hasil dari Komite
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa
Bidang Kesehatan dengan SK No.
0988/Kom-Kes/IX/2022 tanggal 6
September 2022. Hasil tersebut
diraih oleh dua prodi yaitu D3
Teknologi Laboraturium Medis 39
peserta dengan persentase
kelulusannya 75,76% dan D3 Rekam
Medis dan Informasi Kesehatan
dengan 36 peserta yang persentase
kelulusannya adalah 91,67%.
Helmina Andriani, M.Si Ketua prodi
rekam medis dan informasi
kesehatan mengungkapkan rasa
syukur dan terima kasihnya atas
segala dedikasi tim dosen dan kerja
keras mahasiswanya.
“Alhamdulillah, persentase
kelulusan ukom di periode 2 tahun
2022 mencapai 94%, artinya ada
peningkatan dari periode
sebelumnya (2021) yang mencapai
91%. Tentu pencapaian di periode 2
tahun 2022 ini lahir berkat kerjasama
tim dosen dalam memberikan -

kepada tim dosen RMIK atas
dedikasinya, smg tetap semangat
membersamai mahasiswa.
Pencapaian ini juga menjadi langkah
awal yang baik bagi prodi untuk
meraih peringkat akreditasi unggul
di tahun 2028. Tentu upaya dari tim
dosen akan terus dioptimalkan
sehingga visi tadi dapat terwujud.”
Ungkapnya.

Beliau berharap kepada lulusan
agar terus menggali ilmu
pengetahuan. Jangan merasa cukup
dengan ilmu yang sudah didapatkan
saat ini. Kompetennya saat ini,
harus ditunjukkan dengan
kemampuan untuk memberikan
pelayanan kesehatan yang prima
kepada seluruh masyarakatnya. 
Ketua prodi Teknologi Laboratorium
Medis, Ika Nurfajri Mentari, M.Kes
juga mengunggkap hal serupa
terkait rasa syukur atas
pencapaiannya, meskipun selalu -

15

pendampingan 
terhdap mahasiswa.
Untuk itu, melalui
kesempatan ini 
saya memberikan
apresiasi 
setinggi-tinggi
nya -

ada yang perlu diperbaiki kedepannya.
"Alhamdulillah, hasil

ukom prodi TLM 
tahun ini melonjak

tinggi. Ini adalah
bentuk keberhasilan

proses
pendidikan yang

berjalan di
kampus."
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Bersama dosen prodi serta
dukungan dari bapak Direktur
membawa adek adek mahasiswa
Lulus uji kompetensi first taker
diangka lebih dari 76%. Usaha ini
didukung oleh semangat adek adek
mahasiswa untuk mengejar
kelulusan ukom agar dapat
mengikuti yudisium wisuda
POLMEFARDAM periode 2022.
Harapan kami, tahun depan
kelulusan mahasiswa mencapai lebih
dari 90% bahkan 100% untuk
mewujudkan Politeknik Unggul dan
inovatif di 2025.”

Dalam wawancara diruangannya, direktur
Politeknik Medica Farma Husada Mataram
Bapak Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes juga
menyampaikan rasa bangga dan terharunya
atas kerja keras para dosen dalam menjaga
mutu dan melahirkan 
didikan yang berkompeten didunia kerja
nantinya. “kita yakin, pencapaian ini mampu
mencerminkan 5 tahun kedepan bahwa bisa
dipastikan kita berada pada visi kita untuk
mencetak generasi yang unggul”. Beliau juga
meminta kepada seluruh civitas akademik
untuk dipertahankan hasilnya dan lebih-lebih
untuk ditingkatkan untuk mencapai 100%
kelulusan. “kita terus berharap ini
dipertahankan dan 
kedepan mampu mencapai 100% dan kita akan
terus melakukannya secara terukur dan
kompeten”, tutupnya. 

16

Wakil direktur 1 Polmefardam Apt.Ajeng
Dian Pertiwi M.Farm juga menambahkan
“keberhasilan dalam peningkatan
kelulusan ujian kompetensi nasional
mahasiswa juga tidak lepas dari
program kerja akedemik yang selalu
ditingkatkan setiap tahun baik dalam
pemenuhan pembelajaran terkait
capaian pembelajaran mata kuliah
ukom, Try Out dan Pengayaan yang
kami lakukan secara insentif dan
kontinyu pada semester akhir dalam
mempersiapkan ukom nasional. kami
optimis kelulusan ini akan terus
meningkat hingga kelulusan ukom
nasional mencapai 100%” ungkapnya.
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Dahsyat, Politeknik Medica Farma
Husada Mataram lagi-lagi
memperkuat kerjasama
internasional dengan melakukan
MoU bersama 6 Universitas
terkemuka sekaligus di Korea.
Penandatanganan MoU dilakukan di
hotel Presiden Executive Club di
Cikarang Jakarta. Acara berlangsung
meriah dan dihadiri oleh beberapa
kampus di berbagai daerah seperti
Padang, Manado, Kendari dan NTB
hanya diwakili oleh Politeknik
Medica Farma Husada Mataram.
Ke-enam kampus tersebut adalah
Cheongju University, Ajou
University, Kwangwoon University,
Hanbat National University, Inha
University

Kampus-kampus di Korea harus
diakui umumnya memiliki daya
saing tinggi bahkan bersaing
dengan negara maju terutama di
bidang teknologi IT, militer,
kesehatan, dan bidang sosial.
Beberapa kampus seperti
Kangwoon National University
diantaranya bahkan melakukan
magang dan riset-riset inovativ di
perusahaan besar seperti raksasa
Samsung dan menjadi produsen
aktif yang menopang industri
peralatan militer seperti
pembuatan tank, pesawat tempur,
drone, dan alat alat medis
mutakhir.

KOMITMEN KERJASAMA INTERNASIONAL,
KEMBALI DI PERLUAS KE KOREA
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Politeknik Medica Farma Husada
selama ini membuktikan diri sebagai
kampus yang menjadi pioner
internasional Collaboration terbukti
dengan jumlah kerja sama yang telah
menjangkau seluruh universitas
terbaik di Asia Tenggara seperti kerja
sama dengan universitas Nasional
Miyanmar, Mahidol University
Thailand, Kamboja, Philippines,
Malaysia dan yang terbaru adalah
enam universitas di Korea Selatan. 

Direktur Politeknik Medica Farma
Husada Mataram Dr.Syamsuriansah,
MM.M.Kes menyadari bahwa untuk
mendorong pertumbuhan iklim
akademik global di kampus regional
tidak ada cara lain yang possible selain
kolaborasi. Kualitas, daya saing, dan
produktivitas akademik tidak bisa
diciptakan hanya dalam waktu yang
relatif singkat melainkan butuh proses,
waktu, uang, komitmen dan kesiapan
sumber daya. Visi Politeknik Medica
Farma Husada Mataram untuk
mencapai keunggulan global di masa
depan tengah diperkuat saat ini
melalui penguatan kerja sama intensif
dengan kampus kampus terkemuka di
dunia.

Beberapa Prof. dari Korea seperti
Prof. Chung bahkan
mengungkapkan kampus mitra
yang sudah MOU untuk aktif
menjembatani pertukaran
mahasiswa, dosen, dan riset riset
kolaborasi dengan kampus di
korea. kekuatan dari kampus
kampus di Korea umumnya
terletak pada standar akademik
yang tinggi, dana riset yang
memadai, dan sumber daya ahli
yang melimpah tersedia. Alumni
kampus Korea tidak lagi tersebar
hanya di negara Asia melainkan
rata rata mendunia bekerja di
Eropa, Amerika, dan Inggris.
Kualifikasi alumni yang unggul
menjadi alasan pembeda dengan
kampus kita di Indonesia.

18
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SIAPKAN MERDEKA BELAJAR DENGAN
SAXION UNIVERSITY NETHERLAND

Direktur Politeknik MFH Mataram Dr.
Syamsuriansyah MM., M.Kes
menyampaikan, “Pada prinsipnya kita
siap melakukan kerjasama
internasional. Tentu Kami ucapkan
terima kasih kepada Saxion University
Netherland atas kepercayaannya yang
luar biasa kepada Politeknik MFH
Mataramm. Untuk menindaklanjuti ini,
tahun 2023 kita akan melakukan
presentasi di Saxion University
Netherland tentang Politeknik MFH,
lombok dan Indonesia. Di Bulan
Septembernya maka akan dimulai
pertukaran pelajar dengan
mendaftarnya secara resmi
mahasiswa Saxion University
Netherland ke Politeknik MFH
Mataram”.

Politeknik Medica Farma Husada
Mataram kedatangan tamu yang luar
biasa yaitu Paul Nijman dari Saxion
University Netherland.
Pertemuan yang sangat hangat di
ruang direktur politeknik MFH
Mataram tersebut berlangsung
sekitar 4 jam lebih yaitu mulai pukul
12.00 – 16.30 WITA.
Banyak instansi dan institusi yang
menjalin kerjasama dengan Politeknik
MFH Mataram baik level daerah,
nasional sampai internasional.
Dengan adanya kunjungan langsung
dari Saxion University Netherland,
semakin memperluas jejaring
internasional Politeknik MFH
Mataram.  

19Edisi 1 / Desember 2022



Direktur Politeknik MFH Mataram
melanjutkan, “selain mahasiswa Saxion
university netherland menjadi
mahasiswa resmi di Politeknik, juga
tentu mahasiswa kita juga akan
merasakan atmosfer pendidikan di
Belanda. Politeknik akan meyeleksi
dengan ketat mahasiswa terbaiknya
untuk berangkat kesana dalam
menerapkan merdeka belajarnya.
Sekali ladi ini menunjukkan bagaimana
Politeknik memiliki visi yang jauh lebih
maju dan terdepan”, tutupnya!

Nick Rensik yang bergerak dibidang
sosial di Lombok, yang merupakan
juga kewarganegaraan Belanda
menjadi jembatan terjalinnya
komunikasi antara Politeknik MFH
Mataram dan Saxion University. Dia
menyampaikan “saya berkeinginan
bagaimana caranya agar lombok dan
Holan, Netherland bisa kerjasama
dengan baik, salah satunya dibidang
Pendidikan. Kami memilih Politeknik
MFH karena kami melihat bagaimana
kesiapan kampus ini dalam kerjasama
internasionalnya”

Paul Nijman dari Saxion University
Netherland menyampaikan “Saya
sangat tertarik dengan
perkembangan Politeknik MFH
Mataram ini dan saya berpikir kampus
ini menjadi salah satu kampus yang
sangat potensial kedepannya. Bagi
saya yang inti dan point nya dari
pertemuan ini adalah terjalinnya
kerjasama antara sexion university
Netherland dan Politeknik MFH
Mataram Indonesia baik collaboration
with dutch institution in P3MD (KKN),
Double degree programs, comparing
curriculum and Student
Partnertship”.

20
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PENGABDIAN MASYARAKAT

WUJUDKAN DESA SEHAT
DAN BERDAYA TEKNOLOGI
4 program studi Politeknik Medica
Farma Husada Mataram secara
serentak melakukan pengabdian
masyarakat di waktu dan tempat yang
sama. Pengabdian Masyarakat yang
dilakukan 4 prodi tersebut yaitu
Farmasi, Teknologi Rekayasa
Perangkat Lunak, Statistik Terapan
serta Pengelolaan Arsip dan Rekaman
Informasi dilakukan di Desa Latan
Lombok tengah, sebagai bagian dari
implementasi merdeka belajar kampus
merdeka (22/10/22).
Pengabdian Masyarakat Politeknik
Medica Farma Husada Mataram di
Desa Latan kali ini dibagi dalam 3
kategori yaitu kesehatan, Manajemen
Data Desa, Pengembangan Sistem
Informasi, dengan  masing-masing
prodi mengusung tema sesuai dengan
kompetensi prodinya. Statistik
Terapan mengusung tema
“Optimalisasi Excel untuk
Pembentukan Data Desa di Desa
Lantan”, 

Prodi Farmasi mengusung
“Pemanfaatan Tanaman Obat
Tradisional Berbasis Kearifan Lokal di
Desa Lantan”, Prodi Teknologi
Rekayasa Perangkat Lunak “Migrasi
Pengelolaan Data Desa Menggunakan
Sistem Informasi” serta Prodi
Pengelolaan Arsip dan rekaman
Informasi yaitu “Manajemen
Pengelolaan Arsip Desa”.
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Bu Sri Rahmawati, S.Farm.,M.Pd selaku
dosen pengampuh mata kuliah
Farmakognosi dan Obat Tradisional
yang merupakan mata kuliah yang
melakukan praktek lapangan sekaligus
dengan pengabdian masyarakat desa.
Beliau menyampaikan bahwa
“kegiatan ini dilakukan oleh seluruh
mahasiswa semester 3 dengan total
118 orang. Selain melakukan praktek
lapangan untuk pengambilan bahan
baku obat tradisional yang ada di desa
Lantan, juga merupakan bentuk
pengabdian masyarakat karena akan
memberikan informasi dan edukasi
kepada masyarakat setempat terkait
bagaimana menggunakan bahan-
bahan alam sekitar untuk mewujudkan
desa sehat”.
Farmakognosi dan Obat Tradisional
merupakan mata dua mata kuliah yang
terpisah. “ini saya dan pak Adrian
pengampuh mata kuliah obat
tradisional, kami mencoba
berkolaborasi dengan harapan akan
menghasil satu produk yang nantinya
dibuat oleh mahasiswa dan dapat
dilakukan penelitian lanjutan. Ini
merupakan salah satu implementasi
kerjasama Politeknik MFH Mataram
dengan Desa Lantan” Tambahnya!

Prodi Statistik terapan dalam
pengabdian masyarakatnya kali ini
berfokus pada perbaikan manajemen
data desa menggunakan tools excel.
Jihadil Qudsi S., M.Si selaku kaprodi
Statistik Terapan mengungkapkan
“Kami melihat ada banyak data desa
yang tidak tertata dengan baik. 

Sehingga tujuan kami kali ini selain
memberikan edukasi untuk
mengoptimalkan penggunaan excel dalam
mempermudah pengelolaan data, kami
juga berupaya membantu perangkat desa
memaksimalkan pemanfaatan excel
dalam pengelolaan datanya sehingga
penyajian data tersampaikan secara baik
dan informatif”.
Hendra setiawan, M.Kom selaku Kaprodi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
menyampaikan “Kami berupaya
membantu migrasi data di desa latan
menggunakan sistem informasi sehingga
memang harapannya bahwa desa
tersebut betul-betul berdaya teknologi
untuk mendukung segala aktivitas dan
mengekspose potensi desanya”
Bu Elan yang juga selaku Kaprodi
Pengelolan kearsipan dan rekam
informasi juga menambahkan “Kalau kita
memang berupaya membantu dibidang
kearsipannya, sehingga konsep yang
dibangun oleh teman-teman di rekayasa
perangkat lunak yang desain sistem bisa
tertata dengan baik”
Dr. Syamsuriansyah MM.,M.Kes selaku
Direktur Politeknik MFH Mataram
menyampaikan “Kami memang
menginginkan bagaimana desa-desa yang
bisa bersinergi dengan perguruan tinggi,
sehingga kami juga di perguruan tinggi
penyediaan program studinya juga selain
melihat bagaimana serapan dunia kerja
tentu juga untuk membantu persolan-
persoalan yang ada baik dipemerintah
pusat, provinsi sampai pemerintah desa.
Pengabdian ini menunjukkan bagaimana
politeknik ingin berkontribusi nyata dalam
pemberdayaan, pengurangan problem-
problem masyarakat dan pembangunan
desa”.
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SABET 3 PENGHARGAAN
KATEGORI INTERNASIONAL PADA
ANUGERAH AWARD LLDIKTI 2022
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VIII (LLDikti VIII) kembali
mengelar ajang tahunan Anugerah
Award, Senin 19 Desember 2022.
Penghargaan ini diberikan kepada
Perguruan Tinggi yang telah berhasil
mendukung pelaksanaan program dan
kebijakan pendidikan tinggi, riset dan
teknologi.
Pada penganugerahan ini, Politeknik
menyabet 3 penghargaan sekaligus
dalam kategori agenda internasional
yaitu Perguruan Tinggi penginisasi
Kerjasama Internasional terbaik,
Perguruan Tinggi Swasta dengan
Kerjasama Internasional Terbaik, dan
PT Penyelenggara Seminar
Internasional. Kepala LLDikti 8 Dr. Ir. I
Gusti Lanang Bagus Eratodi, ST.,
MT.,IPU.ASEAN.,Eng mengatakan
penganugerahan ini merupakan ajang
tahunan dan menjadi bukti serta
komitmen untuk mengapresiasi kinerja
para perguruan tinggi. 

Terutama dalam upaya untuk
membangun sumber daya manusia
yang unggul dan berdampak pada
masyarakan, bangsa dan negara.
Direktur Politeknik MFH Mataram,
Dr. Syamsuriansyah yang
berkesempatan hadir saat
penerimaan penghargaan tersebut
juga menyampaikan “Tentu ucapan
pertamanya terima kasih kepada
seluruh civitas akademika yang
telah mensupport Politeknik dari
awal hingga akhir 2022 dengan baik
sekali. Penghargaan ini menjadi
bukti bahwa memang semangat
dan visi yang kita gaungkan untuk
menjadi Pioner of international
collaboration sejak dulu dapat
tercapai dan bukan hanya angan-
angan”
Beliau melanjutkan, kita ingin terus
mendorong dan mengupayakan
untuk terus berinovasi dan
berjejaring dengan kampus-kampus
terbaik ASEAN, sehingga cara-cara
kerja cepat dan produktif menjadi
kebiasaan di kampus. 
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dan Ketua Asosiasi Institusi
Pendidikan Tinggi Teknologi
Laboratorium Medis Indonesia
(AIPTLMI Bapak Dr. Budi Santosa,
M.Si.Med.

Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
dalam sambuatannya menyampaikan
“keberhasilan pembangunan
kesehatan sangat ditentukan oleh
faktor sumber daya manusia. Jadi
tugas yang harus dikejar adalah
bagaimana kita bekerja sama dengan
Kementerian kesehatan agar cepat
mendukung perubahan layanan
kesehatan maupun diagnostik
kesehatan ke depannya.”
Menurut dr. Syamsuriansyah, Kongres
ini bertujuan untuk mengumpulkan
seluruh member AASMT untuk
berkolaborasi di bidang pendidikan
teknologi medis serta melakukan
pemilihan kepengurusan AASMT
periode tahun 2023 sampai dengan
tahun 2024.

Kegiatan international conference on
medical laboratory science education
2022 yang merupakan kegiatan
tahunan ASEAN Association of School
Medical Technology (AASMT), kali ini
ini digelar oleh Politeknik Medica
Farma Husada Mataram di Hotel
Lombok Raya selama 4 hari yaitu 1-4
Desember 2022. Kegiatan ini
mengusung tema “international
collaboration on allied health
profession, education in the new
normal made easy”.
Perhelatan ini dihari oleh Menteri
Kesehatan yang diwakili oleh bu Dra.
Oos Fatimah Rosyati, M.Kes Kepala
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kesehatan BPPSDMK Kementerian
Kesehatan RI, Asisten 2 Gubernur NTB
ibu dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,
MPH, President AASMT Dr. Vu Quang
Huy, Ass. Prof.,MD, PhD, Kepala
LLDikti wilayah 8 Bapak Dr. I Gusti
Lanang Bagus Eratodi, ST., MT.,
IPU.ASEAN.Eng 

KONFERENSI INTERNASIONAL KE-6
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS SE-
ASEAN
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Menurutnya, kongres yang di host
oleh Politeknik Medica Farma Husada
Mataram ini juga selaras dengan
program Kampus Merdeka yang di
gagas oleh Kementerian Pendidikan
RI.

Ia berharap, kepengurusan AASMT
periode ke depan bisa menjadi wadah
untuk meningkatkan transformasi
pendidikan melalui program
pertukaran mahasiswa.

"Saya mengapresiasi kongres
internasional ini. Mas Menteri
(Pendidikan RI) selalu
mengkampanyekan tentang Kampus
Merdeka, kita ingin bagaimana
transformasi pendidikan itu bisa kita
laksanakan dan saat ini Politeknik
Medica Farma Husada sudah
melaksanakan. Ini perlu dicontohi dan
diteladani oleh kampus-kampus yang
lain." katanya.
Ketua AIPTLMI Dr. Budi Santoso,
M.Si.Med menambahkan “kita perlu
akui, bagaimana antusiasnya Dr Syam
dan Politeknik Medica Farma Husada
Mataram terhadap salah satu kegiatan
bergengsi ini. Saya sebagai perwakilan
AIPTLMI di Indonesia yang di utus
untuk menjadi member AASMT
merasa bangga dan terkagum-kagum
atas inisitifnya politeknik MFH
Mataram ini menjadi tuan rumah
pertama kali untuk AASMT hadir ke
Indonesia. Ini merupakan langkah
cepat yang tidak semua perguruan
tinggi di Indonesia berani ”

"Kegiatan ini bertujuan untuk
kolaborasi, Kami juga akan melakukan
pemilihan kepengurusan Asean
Association of School Medical
Technology periode 2023/2024,"
katanya.
President AASMT Dr. Vu Quang Huy
menyampaikan dalam pidatonya “this
is very important, especially in this
era of a pandemic that has not
completely improved at this time, we
need to increase collaboration to
increase resources to provide medical
improvements and health services to
the wider community.”
Sementara itu, Asisten III Sekretariat
Daerah Provinsi NTB dr. Nurhandini
Eka Dewi, SpA, mengatakan bahwa
pemerintah Provinsi NTB
mengapresiasi kongres 6 AASMT di
Mataram.

Karena menurutnya, kongres AASMT
ini memiliki program yang selaras
dengan program pemerintah Provinsi
NTB di bidang Kesehatan.

"Misi kita cerdas dan sehat. Jadi
artinya ini tenaga laboratorium medik,
mencerdaskan anak-anak
mahasiswanya menyehatkan
masyarakatnya. Ini alur strategis
dalam rangka peningkatan kapasitas
SDM kita di bidang teknologi medik,"
katanya.

Senada, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII
Dr. Ir. I Gusti Lanang Bagus Eratodi,
juga mengapresiasi kegiatan kongres
AASMT 6 di Mataram.
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Selain mereka, hadir juga cendekia
ASEAN dari berbagai universitas yang
bidang keilmuwannya ke teknologi
laboratorium medis yaitu Dr. Bernard
Ubay Ebuen, RMT, MSMT, MAED Dean
College of Medical Laboratory
Sciences Arelano University Philipine,
Assoc. Prof Ma. Frieda Z Hapan
university of Santo Tomas Philipine,
Prof Dr Aye Aye Khin University
Medical Technology Yangon Myanmar,
Prof Virapang Prachayasittikul
Mahidol University Thailand, Prof
Mohd Nazil Bin Salleh University
Colllege of MAIWP international
Malaysia dan Assist Prof Palanee
Ammaranond MT, PhD . 
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DIREKTUR 
TERPILIH MENJADI PRESIDENT
ASOSIASI SE-ASEAN
Perhelatan ke 6 ASEAN Association of
school Medical technology (AASMT)
yang digelar di Hotel Lombok Raya -
Indonesia selama 4 hari yaitu 1-4
Desember 2022, AASMT management
board meeting 2020-2022 and
election of the new officers Dr.
Syamsuriansyah selaku direktur
Politeknik Medica Farma Husada
Mataram telah terpilih menjadi
President AASMT Periode 2022-2023
Dalam agenda besar asosiasi teknologi
laboratorium medis se Asean ini hadi
juga delegasi mahasiswa dari berbagai
negara seperti Filipina, Thailand,
Myanmar, Vietnam, Malaysia dan
Cambodia. Selain itu hadir juga para
pengurus dan guru besar dari
berbagai negara ASEAN seperti Dr. Vu
Quang Huy, Dean Bernard E
(Philipina), Dr. Aye Aye Khin
(Myanmar), Prof Chea Sin (Cambodia),
Dr. Budi Santoso (Indonesia), Prof
Nazil Bin Salleh (Malaysia), Assist Prof
Palanee Ammaranond (Thailand), Dr.
Ir. I Gusti Lanang Bagus eratodi, ST,
MT, IPU, ASEAN, Eng (Kepala LLDikti
Wilayah 8).

Yang tak kalah penting, pada perhelatan
bergengsi ini, hadir juga Gubenur NTB Dr.
Zulkiflimansyah, M.Sc yang menyaksika
langsung pelantikan dan sumpah Dr.
Syam sebagai President AASMT. “Selamt
kepada Dr Syam yang telah terpilih
menjadi president dan telah dikukuhkan
malam ini. Kelihatan sederhana, tapi
engukuhan malam ini membuktikan
bahwa anak-anak NTB bukan hanya jago
kandang tapi kemampuannya sudah di
akui bukan hanya ditingkat nasional tapi
juga ASEAN bahkan Dunia!” ungkap Dr.
Zulkiflimansyah Gubernur NTB.
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Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah
manambahkan “Kita perlu saling
angkat, saling junjung dan saling
dukung. Bumi Allah ini sangat luas
dan menyediakan anak-anak NTB
banyak kesempatan untuk
berkiprah dan berkontirbusi. Insya
Allah kedepan akan ada Dr. Syam
Dr.Syam yang lain yang akan
memberi banyak warna bagi negeri
kita bahkan dunia”

President terpilih sekaligus
Direktur Politeknik MFH mataram
Dr. Syamsuriansyah
menyampaikan “sungguh, ini tidak
pernah saya bayangkan untuk
berada di posisi ini. Ini semua
karena kebaikan tuhan Allah SWT.
Tapi prinsip saya tetap sama yaitu
dalam mengerjakan apapun selalu
dilandasi oleh keikhlasan dan
ketulusan. Saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak
yang telah mempercayai saya
untuk mengemban amanah besar
ini”.
Saat ditanya apa misinya kedepan,
Dr Syamsuriansyah
mengungkapkan bahwa beliau ingin
membawa AASMT sesuai Tridarma
perguruan tinggi dan berharap
member AASMT memilik akreditasi
tingkat Asia Tenggara
“Saya memiliki program kerja
terutama di Tridarma Perguruan
Tinggi. Harapan saya kita akan
memiliki akreditasi ASEAN”
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KEMBALI MENGABDI
KIPRAH ALUMNI

Pelebaran sayap pergerakan
alumni Politeknik Medica Farma
Husada Mataram di berbagai
bidang memanglah cocok untuk
disoroti lebih dalam. Berikut ini
adalah salah satu conoth kiprah
alumni Politeknik Medica Farma
Husada Mataram yang sukses
kembali mengabdi mengharumkan
nama kampus.

Ia adalah Ika Nurfajri Mentari,
S.ST., M.Kes. YAng saat ini sedang
diamanah sebagai Ketua Program
Studi DIII Teknologi Laboratorium
Medis.

Sejak awal berdiri hingga saat ini,
Politeknik Medica Farma Husada
Mataram setidaknya sudah
memiliki 11 angkatan alumni.
Mereke tersebar diberbagai
penjuru daerah. Kiprah dan
prestasi mereka dalam mengabdi di
masyarakat dan menggeluti
bidangnya masing-masing,
sangatlah berwarna dan juga
penuh prestasi.

Voltaire, seorang penulis dan filsuf
Perancis pada era pencerahan
pernah bilang, "tidak ada orang-
orang hebat di dunia ini, kecuali
mereka yang memiliki pengabdian
besar untuk kemanusiaan"

Maka siapapun, sama sekali tidak
bisa dilepaskan dari "identitas"
suatu perguruan tinggi. Di mana
pun dan ke mana pun, status
alumni dari suatu almamater tidak
bisa diabaikan, apalagi dihilangkan.
Maka setiap alumni harus peduli,
harus menjadi elemen yang
memberi kontribusi kepada
almamaternya sendiri. Karena
siapa lagi yang mau berbuat untuk
"baik" kepada almamaternya kalau
bukan orang-orang yang ada dan
menjadi bagian dari almamater itu
sendiri.

Perempuan yang
biasa di sapa Ika ini
yang dilahirkan 31
tahun silam, 26
Oktobor 2021
merupakan
angkatan kedua
di Prodi DIII 
Politeknik 
Medica Farma
Husada 
Mataram.
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2017 sampai 2018, ia diamanahi
menjadi Gugus kendali mutu
Program Studi DIII Politeknik
Medica Farma Husada Mataram.
Setahun setelahnya, yaitu 2018 ia
kembali mendapatkan amanah
menjadi Ketua Program Studi DIII
Politeknik MEdica Farma Husada
Mataram hingga saat ini. 

Ada banyak pencapaian gemilang
yang ia raih selama di Politeknik,
yaitu dianataranya : 

Atas kecintaan dan ketertarikannya
pada Politeknik Medica Farma
Husada Mataram, usai
menlanjutkan pendidikan
Magisternya ia memilih kembali
mengabdi untuk almamaternya.
Ada banyak prestasi yang ia
torehkan ketika kembali mengabdi
untuk almamaternya.

Apa Saja?
Yuk, kita kupas perjalannya.

2013 ia Lulus DIII di Politeknik
Medica Farma Husada Mataram,
kemudian setahun setalahnya ia
juga menjadi lulusan studi DIV
Analis Kesehatan di Universitas
Setiabudi Surakarta. 
Semangat dan kehausan akan
keilmuwannya semkain ia rasakan,
sehingga selepas dari DIV di
Setiabudi Surakarta, ia langsung
terbang ke pulau Sulawesi, Kota
Daeng untuk melanjutkan
pendidikan S2 nya. Dan 2017 ia
berhasil menyelesaikan lagi
pendidikan S2 nya di Universitas
Hasanuddin Makassar pada
Program Studi Ilmu Biomedik.

Sepulang dari MAkassar di tahun
yang sama, ia langsung kembali
mengabdikan dirinya di Politeknik
Medica Farma Husada Mataram
dan langsung mendapatkan
kepercayaan dan amanah besar
dari Direktur Politeknik MFH
MAtaram.

Lulus menjadi Auditor Internal
yang dilaksanakan oleh
Universitas Brawijaya
Ketua peneliti program Hibah
kemenristekdikti pada kategori
Penelitian Dosen Pemula 
Lulus sertifikasi dosen
Kenaikan jabatan fungsional dari
Asisten Ahli ke Lektor
Menjadi Evaluator pembukaan
program studi untuk pendirian,
pembukaan program studi untuk
Penggabungan PTS, perubahan
dan penambahan nama program
studi oleh KEMDIKBUD
RISTEKDIKTI

1.

2.

3.
4.

5.

dan sederet prestasi gemilang
lainya.
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Direktur Politeknik Medica Farma
Husada Mataram (MFH) Dr.
Syamsuriansyah, MM., M.Kes melepas
159 mahasiswa yang tergabung dalam
kegiatan Inbound Mobility Program
and Community Service International
di Lombok yang merupakan kolaborasi
dengan University College of MAIWP
International Malaysia dan beberapa
kampus swasta di NTB.

Dalam upacara pelepasan tersebut,
direktur politeknik MFH
menyampaikan “Program ini akan bisa
membawa kita bertemu langsung
dengan Bupati Lombok Barat sebagai
kepala daerah tempat pengabdian
kita. Harapan kami satu, semoga kita
bisa bekerja sama. Ingat, bekerjasa
baik dalam suka dan duka. Kita harus
dalam keadaan happy, seperti
keadaan pagi ini.”

P3MD dan KKN Internasional
Politeknik Medica Farma Husada
Mataram ini merupakan implementasi
dari MoU antara Politeknik MFH
Mataram dengan University College of
MAIWP International Malaysia dan
beberapa kampus swasta NTB.
Kampus-kampus tersebut yang
mengirimkan delegasinya adalah
STKIP Yapis Dompu, Universitas Islam
Al Azhar Mataram (Unizar), STKIP
Bima, STIE Dompu, dan STIE BIMA

“Inbound Mobility Program and
international Community Service menjadi
program pertama di NTB. Ini merupakan
kerja kolektif dan kolaboratif semua pihak
dalam menuntaskan berbagai persoalan
yang ada didesa, yang tentu Politeknik
menjadi pioneernya. Kita berharap
program ini, menjadi wajah baru NTB
untuk dikenal di skala nasional maupun
internasional” tambah Direktur Politeknik
MFH Mataram. 
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Pada kesempatan yang luar biasa ini,
tak lupa kepala LPPM Univesitas Al
Azhar Mataram drg. Abdillah Adi
Patria juga memberikan beberapa
sambuatannya “Ini merupakan
pengabdian besar kita kepada
masyarakat saat kita menyandang
status mahasiswa, jadilah bagian dari
mereka dan lihatlah potensi-potensi
yang ada didesa masing-masing
sehingga kehadiran kita betul-betul
memberi dampak sosial yang nyata”
Kepala LPPM Politeknik Medica Farma
Husada Matara atau yang
bertaggungjawab terhadap program
ini, Adrian Syuhada, M.Sc menjelaskan
bahwa para peserta yang mengikuti
program ini telah melewati fase
sosialisasi, seleksi, wawancara,
pengurusan dokumen yang
kesemuanya itu dilaksanakan di
kampus masing-masing, kemudia 15
November dilakukan Pembekalan
antara Peserta dan Dosen
Pembimbing Lapangan di Aula
Politeknik MFH Mataram. 

Pelaksanaan P3MD dan KKN
Internasional 16-30 November 2022
yang disebar dalam 12 Desa di
Kabupaten Lombok Barat yaitu desa
Labuapi, Kuranji Dalang, Perampuan,
Lelede, Rumak, Telagawaru,
Banyumulek, Bagekpolak, Terong
Tawah, Merembu, Dasan Baru, dan
Bengkel.

Wakil direktur 1 Polmefardam Apt.Ajeng Dian
Pertiwi M.Farm menyampaikan “INBOUND
MOBILITY PROGRAM AND COMMUNITY
SERVICE 2022 ini memuat beragam kegiatan
pengabdian masyarakat berskala
Internasional karena pelaksanaannya
mengikutsertakan Perguruan Tinggi  Malaysia
dan 5 Perguruan Tinggi Nasional. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini meliputi
Goes To School, Community Awareness,

Social Enterpreneur, Green Action, Art and

Sport”. 

Sekretaris desa Telagawaru, yang merupakan
salah satu desa pilihan yang menerima
kehadiran mahasiswa dalam program
inbound mobility program dan community
service, bapak Tazim menyampaikan
“alhamdulillah kami dipercaya. Ini
merupakan suatu kehormatan bagi kami
didesa. Kami berterima kasih kepada Direktur
Politeknik Medica Farma Husada Mataram
yang telah mengambil peran dengan
mengirimkan mahasiswa KKN Internasional
ini untuk menuntaskan beberapa
permasalahan didesa. Di Lombok pada
umumnya, merarik kodeq (pernikahan dini)
masih tinggi, maka kita berharap melalui
program ini juga mampu membantu atau
setidaknya meminimalisir tingginya angka
pernikahan dini ini”.
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Prodi Farmasi Politeknik Medica
Farma Husada Mataram kembali
dipercayai menjadi tuan rumah
pelaksanaan Pekan Ilmiah Mahasiswa
Farmasi Indonesia Tahun 2022. Ajang
kedua yang dilakukan oleh Politeknik
MFH Mataram yang digelar oleh dosen
dan mahasiswa sebagai panitianya ini
berlangsung pada 15 – 27 Agustus
2022 (2 pekan) di kampus kampus
politeknik MFH secara daring. 

Politeknik MFH pernah mengadakan
kegiatan serupa pada tahun 2016,
namun dengan nama yang berbeda
yaitu PINMADIFARI (Pekan Ilmiah
Nasional Mahasiswa Diploma Farmasi
Indonesia). Pada tahun 2022 ini
namanya berubah menjadi
PINMAFARI. Ibu apt. Sri Idawati,
S.Farm., M.Pd sebagai ketua Prodi D3
Farmasi mengatakan perubahan nama
ini sebagai bentuk memperluas
kegiatan dan untuk mengakomodir
mahasiswa yang menempuh
pendidikan sarjana Farmasi (S1
Farmasi).
Kegiatan PINMAFARI 2022 ini
mengusung tema Membentuk
generasi farmasi yang unggul dan
inovatif. Adriyan Suhada, M.Sc
mengatakan bahwa “pengusulan tema
ini mengingat keadaan yang terus
berubah yang disebakan covid-19
kemaren, kemudian juga yang kedua
kita tahu bahwa saat ini menjadi era 

digitalisasi bahkan dibidang kesehatan
sedang gencarnya melaksanakan digital
health transformation dari kemenkes, dan
ketiga tentu ini menyesuaikan dengan visi
misi program studi farmasi kita dan
Politeknik MFH Mataram ini”, pungkasnya.
Bu Apt. Sri idawati, S.Farm.,M.Pd
mengatakan kegiatan ini diikuti oleh lebih
dari 400 peserta dari berbagai perguruan
tinggi se indonesia.
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“atensi dari luar wilayah LLDIKTI8
cukup tinggi loh. Ada sekitar lebih dari
400 orang peserta mulai dari
perguruan tinggi di ujung timur Papua
sampai ke pulau pulau sumatera sana
pesertanya” pungkas beliau!
Beliau juga menambhakan bahwa
kegiatan ini dibuka secara resmi oleh
ketua prodi D3 farmasi MFH MAtaram
Apt. Sri Idawati, S.Farm.,M.Pd pada
Senin (15/08) di kampus MFH
MAtaram. Pada Acara Pembukaan
tersebut, hadir wakil direktur 1 bu apt.
Ajeng Dian Pertiwi, M.Farm, dan tak
kalah pentingnya adalah kehadiran
ketua Asosia Pendidikan Diploma
Farmasi Indonesia (APDFI) bu Drs. Apt.
Yusmaniar, M.Biomed yang telah
memberikan sambutan dalam acara
tersebut.
Ibu apt. Tufatul Ulya, M.Farm selaku
sekretaris acara mengatakan ada
beberapa mata lomba yang dilakukan
pada PINMAFARI kali ini, yaitu Lomba
desain poster, lomba produk farmasi,
lomba cerdas cermat,  lomba karya
tulis ilmiah, serta lomba edukasi dan
promosi kesehatan. Beliau juga
mejelaskan secara rinci terkait dengan
jumlah pesertanya.
Alhamdulillah pak, peserta kita cukup
banyak kali ini. Untuk lomba cerdas
cermat ada 15 tim yang jumlahnya 45
orang, KTI 60 orang, desain poster ada
47 orang, lomba video edukasi dan
promkes 19 orang, video produk
farmasi 19 tim yang masing-masing
tim terdiri 3 orang, seminar nasional
250 peserta, call for papernya 15
peserta”. Pungkasnya.

Bu apt. Ajeng Dian Pertiwi, M.Farm selaku
wakil direktur 1 bidang akademik juga
menambahkan bahwa ini salah satu
wadah penting dan esensial untuk
perkembangan kreativitas dan
pengaplikasian keilmuan mahasiswa.
Menang atau kalah bukanlah persoalan
yang penting, tetapi ada hal yang lebiih
dari itu yaitu pengalaman dan ilmu yang
bisa diraih dalam ajang tersebut.
Khusus untuk pelaksanaan PINMAFARI ini,
Dr. Syamsuriansyah, MM.,M.Kes selaku
direktur Politeknik Medica farma Husada
Mataram turut memberikan konsep
pemikiran mengenai kegiatan PINMAFARI
ini
“kegiatan kita ini harus mampu
menumbuhkan semangat juang mereka
dalam berkompetisi dan melatih jiwa
mereka sehingga mereka dapat
mempersipkan diri dengan sebaik-baiknya
dalam menghadapi tantangan dunia
kefarmasian dimasa mendatang”, tutup
pak direktur dalam kesempatan
wawancara.
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PRODI RMIK

KEJAR KOMPETENSI TEKNOLOGI
DAN CIPTAKAN APLIKASI
Kementerian Kesehatan RI telah
melakukan perubahan regulasi terkait
rekam medis berbasis paper based
menjadi rekam medis elektronik
(RME). Kebijakan ini, wajib diterapkan
oleh fasilitas pelayanan kesehatan
paling lambat terimplementasi pada
31 Desember 2023.
Kita masih ingat dalam konfirmasi pers
kemenkes yang dilansir dari
antaranews.com Staf ahli menteri
bidang teknologi kesehatan bapak
Setiaji menjelaskan telah diterbitkan
peraturan Menteri Kesehatan Nomor
24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
“Fasyankes wajib menerapkan rekam
medis elektronik paling lambat 31
desember 2023. Ini sudah diatur
dalam pasal 45 di peraturan tersebut,
bahwa harus melakukan digitalisasi
ataupun harus mencatat rekam medis
secara elektronik” ungkap setiaji yang
menjadi Chief Of Digital
Transformation Office (DTO)
Kemenkes RI.

Sadar atau tidak, keadaan ini mendorong
dan memaksa seluruh mahasiswa
kesehatan terutama bagi rekam medis
dan informasi kesehatan di Indonesia
untuk mencapai kompetensi teknologi
dan meningkatkan literasi digitalnya. Atas
peluang kebijakan ini, Prodi Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan Politeknik
Medica Farma Husada Mataram Melalui
mata kuliah Algoritma dan Pemrograman
mendorong mahasiswanya untuk memiliki
skill khusus dalam pembuatan aplikasi
rekam medis elektronik. 
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Hizriansyah, SKM., M.P.H selaku dosen
mengampuh mata kuliah tersebut
menyampaikan “Kita melihat ada peluang
di Permenkes No 24 tahun 2022 itu. Kita
tahu bahwa tidak semua mahasiswa
kesehatan memiliki kompetensi teknologi
ini, sehingga ini kita manfaatkan untuk
meningkatkan nilai tawar lulusan kita”
Disisi lain, pandemi covid19 telah
mengajarkan dan mendorong seluruh
sumber daya untuk menggerakkan
kemampuannya bertransformasi secara
digital. “berhubung kita juga adalah
pendidikan vokasi, maka matakuliah ini
konsepnya kita ubah. Nilai akhir bukan lagi
dinilai berdasarkan exam teori semata
tetapi kita jadikan sebagai certified
project. Setiap mahasiswa diiminta
memetakan rencana setelah lulus akan
bekerja dimana, kemudian ditempat itulah
kita akan membuat aplikasi rekam medis
elektroniknya. Sehingga di CV lulusannya
nanti langsung ngena fasyankes tesebut
saat memasukan lamarannya” tambah
Hizriansyah, M.P.H selaku dosen
pengampuh mata kuliah.
Bayu Bagas Putra salah satu mahasiswa
Rekam medis informasi kesehatan yang
mengikuti mata kuliah Algoritma dan
Pemrograman menyampaikan “Ini
sangatlah menguntungkan bagi saya
kedepan. Selain saya memahami cara
pembuatan aplikasi, tapi plusnya juga
adalah saya bisa menjadikan komersial
aplikasi ini (dijual). Saya pikir ini cukup
lumayan yah harganya. Dan yang paling
penting tidak semua orang bisa membuat
dan merancang aplikasi seperti yang kami
lakukan dikelas” pungkasnya.

Selain itu, Muhammad fadlin juga
menyampaikan “Sebelum UTS kami belajar full
teori dengan berbagai bahasa pemroraman
yang bikin pusing tetapi alhamdulillahnya
setelah itu kami dibimbing dan diajarkan
langsung bagaimana membuat aplikasi rekam
medis elektornik yang ternyata cukup mudah
tanpa pusing dan stres belajar koding-koding
seperti anak IT.  Saya coba telusuri disalah
satu puskesmas di Bima, memang mereka
masih manual dan membutuhkan orang yang
bisa membuat aplikasi rekam medis elektronik.
Berkat matakuliah algoritma dan
pemrograman ini saya jadi paham membuat
aplikasi ini. Dan bersyukurnya lagi, saya sudah
berhasil membuat aplikasi rekam medis
elektronik puskesmas madapangga. Semoga
ini membudahkan saya mendapatkan
pekerjaan nanti karena waktu saya tinggal
setahun di kampus.”
Kaprodi RMIK Ibu Helmina Andriani, M.Si juga
menyampaikan apresiasinya “ini sangat
menarik. Saya berharap inovasi ini bisa
dikembangkan ke arah pembiayaan dan
koding BPJS lagi. Sehingga kompetensi digital
mahasiswa ini menjadi salah satu variabel
bagaimana ketercapaiannya visi dan misi
prodi kita. Jadi mahasiswa kita tidak lagi hanya
belajar penginputannya saja, tapi justru
mereka sendiri sudah mampu merancang
aplikasinya, ini sangat wow bagi saya yah”

Direktur Politeknik Medica Farma Husada
Mataram Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes
menutup “di era 4.0 sekarang ini, kemampuan
teknologi sudah menjadi kebutuhan medasar
disemua aspek kehidupan, sosial, kesehatan,
ekonomi dan sebagainya. Kita patut turut
bangga jika semua lulusan rekam medis dan
informasi kesehatan politeknik MFH mataram
ini memiliki kamampuan khusus dalam
pembuatan aplikasi. Tentu ini kompetensi
mahal yang tidak semua orang bisa dan ini
menjadi salah satu langkah juga bahwa lulusan
kampus kita bisa meraih unggul dan inovatif
dibandingkan yang lain”
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