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Untar Peduli Masyarakat
Terdampak Covid-19,
bersama TNI/ POLRI
Pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, 
menimbulkan dampak luas. Bukan saja jumlah korban yang terus bertambah namun 
kesulitan akses untuk bekerja dalam kondisi normal juga menimbulkan dampak 
ekonomi dan sosial yang dirasakan bagi sebagian masyarakat. 

Seluruh sivitas akademika Universitas Tarumanagara (Untar) secara spontan dan 
sukarela menggalang donasi untuk meringankan beban masyarakat khususnya para 
pekerja informal yang berada di sekitar kampus. Gerakan “Untar Peduli Masyarakat 
Terdampak Covid-19” bersama Polsek Tanjung Duren dan Koramil Grogol Palmerah 
mulai mendistribusikan bantuannya tahap pertama pada Kamis (8/4). Dana yang 
terkumpul lebih dari 120 juta rupiah dibelanjakan ratusan paket sembako untuk 
warga sekitar yang berada di daerah Kecamatan Grogol Petamburan dan Palmerah. 

“Kegiatan Untar peduli ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, mengingat 
jumlah masyarakat terdampak pandemi begitu luas. Bantuan yang kami berikan 
belum seberapa jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terdampak, 
tapi kami ingin berperan untuk Indonesia,” menurut Kahumas 
Dra. Paula T. Anggarina, M.M. selaku koordinator.

Donasi didistribusikan ke kelurahan-kelurahan di Kecamatan Grogol Petamburan 
dan Palmerah, yakni Kel. Tomang, Kel. Wijaya Kusuma, Kel. Jelambar, Kel. Grogol, Kel. 
Tanjung Duren, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kel. Jatipulo, dan Kel. Kota Bambu Utara.  
Selain itu donasi juga diberikan kepada mahasiswa Program Beasiswa A�rmasi 
Pendidikan Tinggi (ADik) dari Papua.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berharap 
kegiatan ini berguna bagi masyarakat. "Kami berharap, 
kepedulian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang 
membutuhkan, meskipun dalam skala terbatas," tuturnya.
Beliau juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat 
termasuk TNI dan Polri. "Kami juga mengucapkan terima 
kasih kepada Bapak Ibu Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan 
Alumni serta siapa saja yang telah berkenan memberikan 
donasi melalui Untar Peduli,  serta Polsek Tanjung Duren 
dan Koramil Grogol  Palmerah yang membantu pengawalan 
saat pendistribusian bantuan. Inilah bentuk implementasi 
kolaborasi kemanusiaan. Kita berdoa supaya Pandemi 
Covid-19 segera selesai dan kita bisa kembali ke kehidupan 
yang normal," ucap Guru Besar Teknik Mesin tersebut.

“Bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk 
menghadapi situasi yang sangat berat. Sekali lagi kami 
ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas 
Tarumanagara,” ujar Kapolsubsektor Tomang Iptu Kesar 
Manullang, S.H.

Danramil 03/Grogol Palmerah, Kapten Inf. Irwan juga 
menyampaikan, ”kami dari TNI Polri siap membantu apapun 
kegiatannya, kami siap turun ke lapangan, khususnya pada 
hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kampus 
Untar yang sudah turut mendukung dan membantu 
kesulitan masyarakat dengan bentuk bantuan sembako. 
Mudah-mudahan bantuan ini  bermanfaat dan dapat 
diterima masyarakat yang berhak menerima. Kami 
berkewajiban mendistribusikan.”

Kepedulian Untar sebelumnya juga telah dilakukan dalam 
berbagai kegiatan donasi, antara lain pendistribusian hand 
sanitizer produksi Fakultas Kedokteran Untar ke beberapa 
Puskesmas dan Rumah Sakit jejaring dan keterlibatan dosen 
dan  mahasiswa sebagai volunteer penanggulangan 
Covid-19.

Rektor Untar...
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Pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, 
menimbulkan dampak luas. Bukan saja jumlah korban yang terus bertambah namun 
kesulitan akses untuk bekerja dalam kondisi normal juga menimbulkan dampak 
ekonomi dan sosial yang dirasakan bagi sebagian masyarakat. 

Seluruh sivitas akademika Universitas Tarumanagara (Untar) secara spontan dan 
sukarela menggalang donasi untuk meringankan beban masyarakat khususnya para 
pekerja informal yang berada di sekitar kampus.  Gerakan “Untar Peduli Masyarakat 
Terdampak Covid-19” bersama Polsek Tanjung Duren dan Koramil Grogol Palmerah 
mulai mendistribusikan bantuannya tahap pertama pada Kamis (8/4). Dana yang 
terkumpul lebih dari 120 juta rupiah dibelanjakan ratusan paket sembako untuk 
warga sekitar yang berada di daerah Kecamatan Grogol Petamburan dan Palmerah. 

“Kegiatan Untar peduli ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, mengingat 
jumlah masyarakat terdampak pandemi begitu luas.  Bantuan yang kami berikan 
belumlah seberapa jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terdampak, 
tapi kami ingin berperan untuk Indonesia ,” menurut Kahumas 
Dra. Paula Anggarina,M.M. selaku koordinator.

Donasi didistribusikan ke kelurahan-kelurahan di Kecamatan Grogol Petamburan 
dan Palmerah, yakni Kel. Tomang, Kel. Wijaya Kusuma, Kel. Jelambar, Kel. Grogol, Kel. 
Tanjung Duren, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kel. Jatipulo, dan Kel. Kota Bambu Utara.  
Selain itu donasi juga diberikan kepada mahasiswa Program Beasiswa A�rmasi 
Pendidikan Tinggi (ADik) dari Papua.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berharap 
kegiatan ini berguna bagi masyarakat. "Kami berharap, 
kepedulian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang 
membutuhkan, meskipun dalam skala terbatas," tuturnya. 
Beliau juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat 
termasuk TNI dan Polri. "Kami juga mengucapkan terima 
kasih kepada Bapak Ibu Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan 
Alumni serta siapa saja yang telah berkenan memberikan 
donasi melalui Untar Peduli, serta Polsek Tanjung Duren dan 
Koramil Grogol Palmerah yang membantu pengawalan saat 
pendistribusian bantuan. Inilah bentuk implementasi 
kolaborasi kemanusiaan. Kita berdoa supaya pandemi 
Covid-19 segera selesai dan dapat kembali ke kehidupan 
yang normal," ucap Guru Besar Teknik Mesin tersebut.

“Bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk 
menghadapi situasi yang sangat berat. Sekali lagi kami 
ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas 
Tarumanagara,” ujar Kapolsubsektor Tomang Iptu Kesar 
Manullang, S.H.

Danramil 03/Grogol Palmerah, Kapten Inf. Irwan juga 
menyampaikan, ”TNI Polri siap membantu apapun 
kegiatannya, kami siap turun ke lapangan, khususnya pada 
hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kampus 
Untar yang sudah turut mendukung dan membantu 
kesulitan masyarakat dengan bentuk bantuan sembako. 
Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan dapat 
diterima masyarakat yang berhak menerima. Kami 
berkewajiban mendistribusikan.”

Kepedulian Untar sebelumnya juga telah dilakukan dalam 
berbagai kegiatan donasi, antara lain pendistribusian hand 
sanitizer produksi Fakultas Kedokteran Untar ke beberapa 
Puskesmas dan Rumah Sakit jejaring dan keterlibatan dosen 
dan mahasiswa sebagai volunteer penanggulangan  
Covid-19.

“Kita semua menyadari bahwa pandemi Covid-19 telah 
mengubah proses pembelajaran di kampus dari kegiatan 
tatap muka menjadi interaksi secara daring.  Tentu perlu 
penyesuaian atas kondisi ini, sehingga dapat menghasilkan 
proses pembelajaran berkualitas. Sebagai bentuk apresiasi 
kepada mahasiswa yang telah menjalankan berbagai 
program pembelajaran secara daring dengan baik dan 
bentuk kepedulian Untar terhadap pencegahan penularan 
Covid-19, kami membuat berbagai kebijakan yang 
dibutuhkan untuk mendukung kegiatan akademik. Kami 
tetap memperhatikan sistem penjaminan mutu semua 
kegiatan akademik di Untar,” diutarakan Rektor   
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan saat tim Insta 
mewawancarai beliau setelah dikeluarkannya kebijakan 
pemberian bantuan dana internet bagi mahasiswa Untar.

Selama proses pembelajaran dari rumah di tengah pandemi 
Covid-19, akses internet menjadi kebutuhan sangat penting 
bagi mahasiswa. Untuk meringankan beban mahasiswa, 
Untar memberikan Dana Bantuan Fasilitas Internet 
berdasarkan surat 834-R/2550/UNTAR/IV/2020 kepada 
mahasiswa aktif yang mengikuti pembelajaran online 
selama masa social dan physical distancing, terhitung dari 

Bantuan Dana Internet,
Untar Terus Dukung
Pembelajaran Online

Maret hingga Mei, di mana telah ditetapkan bahwa Masa 
Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 dalam Surat Edaran 
Rektor 805-R/2466/UNTAR/IV/2020 berakhir pada 20 Mei 
2020.

Hal ini merupakan salah satu upaya Untar dalam 
memfasilitasi mahasiswa yang aktif mengikuti perkuliahan 
online agar fokus belajar di rumah demi mendukung 
anjuran pemerintah "Stay at Home".

Rektor menambahkan “Untar menyadari kegiatan 
perkuliahan di masa pandemi Covid-19, membutuhkan 
kemandirian dari para mahasiswa, baik dalam mengakses 
bahan ajar, melakukan interaksi dengan dosen maupun 
penyelesaian tugas mandiri. Sebagai bentuk kepedulian, 
kami memberikan bantuan dana untuk mengakses internet 
agar mendukung mahasiswa menjalankan pembelajaran 
secara online. Kami percaya mahasiswa tetap bersemangat 
walau dalam situasi yang tidak mudah ini.

Diharapkan para dosen juga dapat memberikan bimbingan 
yang berkualitas kepada mahasiswa. Kerjasama yang baik 
antara dosen dan mahasiswa sangat dibutuhkan.”
Selama pandemi ini, Untar telah mengeluarkan beberapa 

kebijakan akademik maupun non akademik yang 
diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran di 
tengah situasi sulit. Kebijakan yang telah dikeluarkan antara 
lain terkait nilai kelulusan di Semester Genap 2019/2020  
minimal B, jumlah kehadiran kuliah mahasiswa tidak 
diperhitungkan, diundurnya jadwal pembayaran kuliah dan 
tidak diberlakukan denda bagi yang terlambat membayar 
kuliah, tidak perlu menambah satu semester bagi 
mahasiswa kadaluarsa, tugas akhir, magang, dan kerja 
praktik sehingga tidak menambah biaya kuliah yang dapat 
membebani, serta memberikan bantuan dana  internet.  

Ditambahkan oleh Wakil Rektor bidang non akademik, 
Dr. Rasji, S.H.,M.H. bahwa pendistribusian bantuan dana 
internet akan dilakukan dengan cara mentransfer ke 
rekening mahasiswa agar segera dapat meringankan beban 
�nansial.

Berbagai kebijakan akademik dan non akademik tersebut 
merupakan wujud kepedulian Untar agar proses 
pembelajaran online yang ditetapkan pemerintah dapat 
berjalan baik dan berkualitas.

Kebijakan Akademik...
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Dosen dengan Rekor Muri Membawa
Mahasiswa Untar Berprestasi
di Tengah Pandemi Covid-19

Di tengah pandemi global Covid-19, perwakilan Tim 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara 
(FEB Untar) yang dimentori oleh Dr. Dr. Yenita, S.E., M.M., 
M.B.A., M.Si., M.T., M.H., M.Pd., M.Ak., M.E., M.I.Kom., 
M.M.S.I. terus konsisten dalam meraih prestasi. Tim yang 
beranggotakan Katherine Keegan, Melina Djauhari, dan 
Kezia Dayu Prasasti ini berhasil meraih Juara Pertama (1) 
pada The 5th Management Euphoria 2020, Marketing 
Competition with TELKOMSEL: "Get Ready to Face The Agile 
Marketing Era" yang diselenggarakan oleh Institut 
Pertanian Bogor pada tanggal 18-26 April 2020 melalui 
sistem online, sejak dari babak 8 besar hingga �nal.

Setelah berhasil lolos ke babak 8 besar, tim Untar 
menjadi satu-satunya tim PTS yang bersaing di antara 
PTN unggulan seperti; UI, UGM, IPB, ITB, dan lainnya.
“Saya tidak menyangka dapat memenangkan lomba ini 
ditengah situasi pandemi COVID-19. Selama mengikuti 
lomba, saya mendapatkan pengalaman baru yang 
berharga, benar-benar suatu tantangan baru, 
khususnya dalam menganalisis berbagai strategi 
Telkomsel untuk kaum millenial,” cerita Melina Djauhari.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berpendapat, 
“Melalui kompetisi, mahasiswa belajar menyelesaikan 
berbagai persoalan riil yang ada di masyarakat, sehingga 
menciptakan kreativitas dan inovasi bagi mahasiswa 
tersebut. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Integritas, 
Profesionalisme, dan Entrepreneurship yang 
dikembangkan oleh Untar.”

Katherine Keegan mengaku tidak menyangka dapat 
memperoleh juara pertama, karena ini merupakan kali 
pertama bagi ketiganya mengikuti kompetisi dan belum 
ada pengalaman sebelumnya. Uniknya, Katherine 
Keegan, Melina Djauhari, dan Kezia Dayu Prasasti berasal 
dari jurusan Akuntansi yang minim akan pengetahuan 
mengenai kasus marketing. “Kami sangat berterima 
kasih kepada Ibu Yenita telah menjadi mentor yang luar 
biasa, atas dedikasi beliau membimbing kami setiap 
waktu sehingga mampu menyelesaikan setiap tahapan 
lomba ini dengan hasil yang optimal. Dalam kondisi 
pandemi banyak sekali kendalanya, namun Ibu Yenita 
senantiasa sabar dan telaten dalam membimbing kami 
yang belum berpengalaman dalam mengikuti lomba di 
kancah nasional seperti ini,” lanjutnya.

Kezia Dayu Prasasti menyampaikan, kendala yang 
dihadapi adalah karena lomba ini berlangsung selama 
pandemi Covid-19, menyebabkan masa kompetisi 
menjadi semakin panjang, kurang lebih 3 bulan mulai 
dari babak penyisihan hingga �nal. “Kita juga 
menghadapi sedikit kendala dalam berdiskusi serta 
bertukar ide terkait dengan pembuatan video 
advertising maupun persiapan presentasi �nal 
dikarenakan situasi yang menjadikan kami tidak dapat 
bertemu secara langsung. Namun berkat motivasi yang 
tidak kenal lelah dari Ibu Yenita, hal tersebut tidaklah 
menjadi penghalang serta tidak mengurangi semangat 
kami untuk tetap dapat menghasilkan karya terbaik, 
yang pada akhirnya mampu menghantarkan Untar 
menempati peringkat pertama.”

Dr. Dr. Yenita, S.E., M.M., M.B.A., M.Si., M.T., M.H., M.Pd., 
M.Ak., M.E., M.I.Kom., M.M.S.I. merupakan dosen FEB 
Untar yang memperoleh “Penghargaan Rekor 
Perempuan dengan Gelar Master Terbanyak” oleh 
Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Dari 13 gelar, 3 
di antaranya lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
4.0. Selain itu, sembilan gelar berhasil diraih dengan hasil 
cum laude, serta enam kali menjadi lulusan terbaik.

Pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, 
menimbulkan dampak luas. Bukan saja jumlah korban yang terus bertambah namun 
kesulitan akses untuk bekerja dalam kondisi normal juga menimbulkan dampak 
ekonomi dan sosial yang dirasakan bagi sebagian masyarakat. 

Seluruh sivitas akademika Universitas Tarumanagara (Untar) secara spontan dan 
sukarela menggalang donasi untuk meringankan beban masyarakat khususnya para 
pekerja informal yang berada di sekitar kampus.  Gerakan “Untar Peduli Masyarakat 
Terdampak Covid-19” bersama Polsek Tanjung Duren dan Koramil Grogol Palmerah 
mulai mendistribusikan bantuannya tahap pertama pada Kamis (8/4). Dana yang 
terkumpul lebih dari 120 juta rupiah dibelanjakan ratusan paket sembako untuk 
warga sekitar yang berada di daerah Kecamatan Grogol Petamburan dan Palmerah. 

“Kegiatan Untar peduli ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, mengingat 
jumlah masyarakat terdampak pandemi begitu luas.  Bantuan yang kami berikan 
belumlah seberapa jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terdampak, 
tapi kami ingin berperan untuk Indonesia ,” menurut Kahumas 
Dra. Paula Anggarina,M.M. selaku koordinator.

Donasi didistribusikan ke kelurahan-kelurahan di Kecamatan Grogol Petamburan 
dan Palmerah, yakni Kel. Tomang, Kel. Wijaya Kusuma, Kel. Jelambar, Kel. Grogol, Kel. 
Tanjung Duren, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kel. Jatipulo, dan Kel. Kota Bambu Utara.  
Selain itu donasi juga diberikan kepada mahasiswa Program Beasiswa A�rmasi 
Pendidikan Tinggi (ADik) dari Papua.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berharap 
kegiatan ini berguna bagi masyarakat. "Kami berharap, 
kepedulian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang 
membutuhkan, meskipun dalam skala terbatas," tuturnya.
Beliau juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat 
termasuk TNI dan Polri. "Kami juga mengucapkan terima 
kasih kepada Bapak Ibu Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan 
Alumni serta siapa saja yang telah berkenan memberikan 
donasi melalui Untar Peduli,  serta Polsek Tanjung Duren 
dan Koramil Grogol  Palmerah yang membantu pengawalan 
saat pendistribusian bantuan. Inilah bentuk implementasi 
kolaborasi kemanusiaan. Kita berdoa supaya Pandemi 
Covid-19 segera selesai dan kita bisa kembali ke kehidupan 
yang normal," ucap Guru Besar Teknik Mesin tersebut.

“Bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk 
menghadapi situasi yang sangat berat. Sekali lagi kami 
ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas 
Tarumanagara,” ujar Kapolsubsektor Tomang Iptu Kesar 
Manullang, S.H.

Danramil 03/Grogol Palmerah, Kapten Inf. Irwan juga 
menyampaikan, ”kami dari TNI Polri siap membantu apapun 
kegiatannya, kami siap turun ke lapangan, khususnya pada 
hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada kampus 
Untar yang sudah turut mendukung dan membantu 
kesulitan masyarakat dengan bentuk bantuan sembako. 
Mudah-mudahan bantuan ini  bermanfaat dan dapat 
diterima masyarakat yang berhak menerima. Kami 
berkewajiban mendistribusikan.”

Kepedulian Untar sebelumnya juga telah dilakukan dalam 
berbagai kegiatan donasi, antara lain pendistribusian hand 
sanitizer produksi Fakultas Kedokteran Untar ke beberapa 
Puskesmas dan Rumah Sakit jejaring dan keterlibatan dosen 
dan  mahasiswa sebagai volunteer penanggulangan 
Covid-19.

“Kita semua menyadari bahwa pandemi Covid-19 telah 
mengubah proses pembelajaran di kampus dari kegiatan 
tatap muka menjadi interaksi secara daring.  Tentu perlu 
penyesuaian atas kondisi ini, sehingga dapat menghasilkan 
proses pembelajaran berkualitas. Sebagai bentuk apresiasi 
kepada mahasiswa yang telah menjalankan berbagai 
program pembelajaran secara daring dengan baik dan 
sebagai bentuk kepedulian Untar terhadap pencegahan 
penularan Covid-19, kami membuat berbagai kebijakan 
yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan akademik. 
Kami tetap memperhatikan sistem penjaminan mutu 
semua kegiatan akademik di Untar,” diutarakan Rektor      
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan saat tim Insta 
mewawancarai beliau setelah dikeluarkannya kebijakan 
pemberian bantuan dana internet bagi mahasiswa Untar.

Selama proses pembelajaran dari rumah di tengah pandemi 
Covid-19, akses internet menjadi kebutuhan sangat penting 
bagi mahasiswa. Untuk meringankan beban mahasiswa, 
Untar memberikan Dana Bantuan Fasilitas Internet 
berdasarkan surat 834-R/2550/UNTAR/IV/2020 kepada 
mahasiswa aktif yang mengikuti pembelajaran online 
selama masa social dan physical distancing, terhitung dari 

Maret hingga Mei, di mana telah ditetapkan bahwa Masa 
Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 dalam Surat Edaran 
Rektor 805-R/2466/UNTAR/IV/2020 berakhir pada 20 Mei 
2020.

Hal ini merupakan salah satu upaya Untar dalam 
memfasilitasi mahasiswa yang aktif mengikuti perkuliahan 
online agar fokus belajar di rumah demi mendukung 
anjuran pemerintah "Stay at Home".

Rektor menambahkan “Untar menyadari kegiatan 
perkuliahan di masa pandemi Covid-19, membutuhkan 
kemandirian dari para mahasiswa, baik dalam mengakses 
bahan ajar, melakukan interaksi dengan dosen maupun 
penyelesaian tugas mandiri.  Sebagai bentuk kepedulian 
kami memberikan bantuan dana untuk mengakses internet 
sebagai sarana suksesnya mahasiswa menjalankan 
pembelajaran secara online. Kami percaya mahasiswa tetap 
bersemangat walau dalam situasi yang tidak mudah ini.

Diharapkan para dosen juga dapat memberikan bimbingan 
yang berkualitas kepada mahasiswa. Kerjasama yang baik 
antara dosen dan mahasiswa sangat dibutuhkan.”
Selama pandemi ini, Untar telah mengeluarkan beberapa 

kebijakan akademik maupun non akademik yang 
diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran di 
tengah situasi sulit. Kebijakan yang telah dikeluarkan antara 
lain terkait nilai kelulusan di Semester Genap 2019/2020  
minimal B, jumlah kehadiran kuliah mahasiswa tidak 
diperhitungkan, diundurnya jadwal pembayaran kuliah dan 
tidak diberlakukan denda bagi yang terlambat membayar 
kuliah, tidak perlu menambah satu semester bagi 
mahasiswa kadaluarsa, tugas akhir, magang, dan kerja 
praktik sehingga tidak menambah biaya kuliah yang dapat 
membebani, serta memberikan bantuan dana internet.  

Ditambahkan oleh Wakil Rektor bidang non akademik, 
Dr. Rasji, S.H., M.H. bahwa pendistribusian bantuan dana 
internet akan dilakukan dengan cara mentransfer ke 
rekening mahasiswa agar segera dapat meringankan beban 
�nansial.

Berbagai kebijakan akademik dan non akademik tersebut 
merupakan wujud kepedulian Untar agar proses 
pembelajaran online yang ditetapkan pemerintah dapat 
berjalan baik dan berkualitas.
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Modifikasi pada Sistem Sertifikasi
Insinyur Profesional PII

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, menjadi 
narasumber dalam diskusi bersama Tim Persatuan Insinyur 
Indonesia (PII) yang mengangkat tema Konsep Standar 
Penilaian Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP), 
Kamis (23/4). 

Diskusi yang diselenggarakan secara online ini bertujuan 
untuk memberikan pencerahan dan masukan terhadap 
rencana perubahan Sistem Serti�kasi Insinyur Profesional 
PII, merujuk pada UU Keinsinyuran No. 11 Tahun 2014, PP 
25/2019 dan AD ART 2019 PII.

Rektor Untar yang juga merupakan pengurus pusat Badan 
Kejuruan Mesin (BKM PII), ketua Bidang Serti�kasi Profesi, 
anggota Majelis Penilai Insinyur Profesional BKM PII dan 
anggota Dewan Pakar PII, memberikan penjelasan bahwa 
Sistem Serti�kasi Insinyur Profesional PII yang telah 
digunakan sejak tahun 1996/1997 ini dapat dijadikan 
masukan untuk perubahan yang sebaiknya dilakukan 
dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

Dalam diskusi ini, dikatakan bahwa sistem serti�kasi harus 
memudahkan calon melakukan pengisian dokumen kinerja 
keinsinyuran sehingga memudahkan interaksi dengan 
Bagian Serti�kat PII dan memudahkan proses penilaian oleh 
asesor. Asesor harus dibekali dengan kode etik asesor, 
menjaga integritas dan profesionalisme, serta dibuatkan 
pedoman operasional bagi asesi dan asesor yang 
transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut rektor juga memberikan 
masukan untuk membuat pedoman khusus bagi dosen dan 
peneliti sehingga dapat ikut serta mengikuti Serti�kasi 
Insinyur Profesional PII, memperjelas kriteria kegiatan 
proyek keinsinyuran terkait peran, serta kuantitas dan 
kualitas proyek keinsinyuran sehingga memudahkan asesi 
dan asesor dalam pengisian dan penilaian.

Strategi Mengelola
Industri Perhotelan Saat
Pandemi Covid-19

Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Untar 
Ir. Nasiruddin Mahmud, S.T., S.Si., M.Sc. menjadi salah satu 
pembicara kunci pada acara seminar "Strategi Mengelola 
Industri Perhotelan Menghadapi Covid-19 dan Krisis," 
Kamis (16/4).

Dalam sesinya, Ir. Nasiruddin memaparkan dampak 
Covid-19 dan krisis ekonomi terhadap industri perhotelan di 
tahun 2020. "Pandemi Covid-19 telah mengganggu 
perekonomian seluruh dunia, termasuk sektor pariwisata 
dan perhotelan," ujarnya.

Menurut Ir. Nasiruddin, dibutuhkan inovasi untuk melewati 
masa krisis. "Bisnis hotel merupakan bisnis properti berisiko 
tinggi. Pendapatannya harian dan harus beroperasi 
terus-menerus selama 24 jam. Maka, hotel harus menggali 
terus strategi yang kreatif dan inovatif agar dapat bertahan 
di masa yang paling sulit selama 20 tahun terakhir ini," 
pungkasnya.

Acara yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi 
Zoom, diikuti para pelaku bisnis dan pengamat industri 
perhotelan dari seluruh indonesia. Turut hadir sebagai 
pembicara Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) Hariyadi B. S. Sukamdani, Managing 
Director Omega Hotel Management Kurnia Sukrisna, Owner 
Milestone Paci�c Hotel Group (Maxone) Samudra Hendra, 
dan CEO Mandiri Inti Realty (MIR) Hartono Sarwono.

Road to Iboma...
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Ciptakan Generasi
Penerus Bangsa yang Kreatif

Rektor Untar, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengambil 
peran nyata dalam membentuk karakter generasi muda 
kreatif dengan menjadi pembicara pada Kelas Online 
"Kreativitas" yang diselenggarakan SMA Ricci 1 Jakarta, 
Selasa (21/4). 

"Kreativitas merupakan kemampuan untuk memunculkan 
suatu gagasan baru serta membuat sesuatu yang nyata dari 
gagasan tersebut agar dapat memecahkan masalah yang 
ada," jelas Rektor.

Selama dua jam, Rektor menjabarkan tentang pentingnya 
kreativitas di depan sekitar 80 siswa-siswi SMA beserta para 
guru wali kelasnya. "Murid-murid SMA sebagai generasi 
penerus bangsa harus memiliki kreativitas agar dapat 
bersaing di dunia internasional," pungkasnya.
"Kreativitas berubah-ubah seiring dengan perkembangan 
zaman. Maka, kreativitas perlu terus digali dan 
dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan praktik 
lapangan," tambahnya.

Rektor juga menekankan bahwa kolaborasi merupakan 
aspek penting dalam kreativitas. "Kreativitas positif dapat 
diciptakan melalui kolaborasi dan berbagi. Perpaduan 
kreativitas dan kolaborasi dapat menghasilkan produk 
kreatif bersama yang hebat," tutur Rektor.

Kelas online untuk siswa sekolah seperti ini menjadi agenda 
rutin Rektor selama bekerja dari rumah. Sekolah yang 
meminta Rektor menjadi Guest Teacher tidak saja dari 
Sekolah Menengah Atas, tetapi juga Sekolah Menengah 
Pertama, bahkan tingkat Sekolah Dasar.  

“Begitu antusiasnya anak-anak mendengarkan sharing dan 
berdiskusi dengan seorang Profesor sehingga waktu yang 
diberikan semula satu jam menjadi dua jam. Banyak hal 
baru yang didapat siswa, penyampaian materinya mudah 
dipahami dan sangat dekat dengan kejadian sehari-hari di 
sekitar kita,” kesan Wakil Kepala Sekolah Ibu Herny.  

Ditambahkan beliau bahwa siswa-siswi Ricci mengatakan 
bahwa kelas online seperti yang diselenggarakan Untar ini  
bermanfaat untuk masa depan, serta membuka wawasan 
berpikir.

Bergandeng Tangan Bersama
Untar-Vivere Peduli

Kembali Untar berbagi, tapi kali ini menggandeng dunia 
industri khususnya perusahaan yang telah memiliki kerja 
sama. "Solidaritas Bersama Melawan Covid-19" adalah 
gerakan bersama UNTAR-VIVERE Peduli yang merupakan 
tahap kedua dari kegiatan Untar Peduli Masyarakat 
Terdampak Covid-19.  Bantuan dalam rupa paket sembako, 
masker dan hand sanitizer diberikan kepada masyarakat 
sekitar kampus yaitu Kelurahan Tomang dan RS serta 
puskesmas jejaring Fakultas Kedokteran (FK) Untar, pada 
Kamis (30/4).

President Director dan Founder Vivere Group Dedy Rochimat 
mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan hal yang 
tepat dilakukan. "Sudah seharusnya kita bersatu 
berkontribusi untuk masyarakat yang membutuhkan. 

Solidaritas Bersama Melawan Covid-19 ini merupakan 
bentuk kerja sama Vivere dengan Untar, antara industri 
dengan perguruan tinggi," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Managing Director Vivere 
Group William Simiadi mengatakan hal senada untuk 
mengajak masyarakat saling mendukung saat situasi 
pandemi ini. "Kita harus sama-sama berkolaborasi 
membantu masyarakat. Semoga apa yang dilakukan Vivere 
dan Untar berguna bagi masyarakat yang benar-benar 
membutuhkan," pungkasnya.

Secara khusus Rektor mengapresiasi Vivere Group yang 
mewakili dunia industri berkenan bersama lembaga 
pendidikan tinggi berperan lebih untuk masyarakat. "Terima 
kasih kepada Vivere Peduli yang telah bersama-sama Untar 
menginisiasi kegiatan ini sehingga terwujudlah kolaborasi 
Vivere Peduli dan Untar Peduli," ucapnya. 

Lurah Kelurahan Tomang Dra. Dwi Kurniasih turut hadir ke 
Untar membantu mendistribusikan bantuan. "Mewakili 
Kelurahan Tomang, saya mengucapkan terima kasih atas 
bantuan Untar. Semoga kita semua senantiasa diberkati di 
masa pandemi Covid-19 ini," tuturnya.
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terdampak secara langsung...

Cegah Covid-19 Hadirkan
Kontribusi Nyata
Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan bersama 
pimpinan PTS lain, berperan aktif pada acara "Kontribusi 
dan Inovasi Perguruan Tinggi dalam  Pencegahan Corona 
Virus Disease (Covid-19)" yang diadakan oleh Lembaga 
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Rabu (15/4).

"Untar telah berperan nyata melakukan beberapa protokol 
pencegahan Covid-19 serta melaksanakan pembelajaran 
secara online," jelas Rektor dalam live streaming yang 
dipimpin Sekretaris/Plt Kepala LLDikti Wilayah III
Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T.

Hingga hari ini, Untar telah berkontribusi pada pencegahan 
dan penanganan Covid-19, antara lain dengan memulai 
pembelajaran online, mengadakan penyemprotan 
disinfektan di lingkungan kampus, memproduksi dan 
mendistribusikan Hand Sanitizer Untar (HSU) ke Puskesmas 
serta rumah sakit jejaring, menyelenggarakan Penerimaan 
Mahasiswa Baru (PMB) secara online melalui aplikasi 
Go Untar, menunda wisuda, mengirimkan dosen dan 
mahasiswa menjadi relawan Covid-19, mengirimkan 
bantuan logistik bagi tenaga medis melalui Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta 
Alam, mengadakan pelayanan Konseling Psikologi secara 
online, serta melakukan donasi berupa bantuan paket 
sembako kepada masyarakat sekitar kampus bekerja sama 

dengan Polsek Tanjung Duren dan Koramil Grogol 
Palmerah.

Rektor berharap kegiatan yang telah dilaksanakan 
membawa manfaat bagi banyak orang. "Mudah-mudahan 
kegiatan-kegiatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat," 
ujarnya.

Live streaming "Kontribusi dan Inovasi Perguruan Tinggi 
dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19)" 
yang disiarkan di Youtube ini melibatkan beberapa 
perguruan tinggi di bawah naungan LLDikti Wilayah III. 
Selama live streaming, setiap perguruan tinggi diberi 
kesempatan untuk melaporkan kontribusi dan inovasi yang 
dilakukan selama work from home akibat Pandemi Covid-19.  
Media pertemuan secara online menjadi sarana bagi LLDIKTI 
mengevaluasi kegiatan PTS di bawah koordinasinya selama 
kebijakan work from home.

Untar Siap Bantu Garda Terdepan
Penanganan Covid-19

Selama masa tanggap darurat Covid-19, sebagian 
masyarakat mengalami kondisi penuh tekanan. Kondisi ini 
sungguh dialami para Petugas Layanan Kesehatan, 
termasuk tenaga medis dan paramedis, yang 
menghadapi risiko tinggi terpapar Covid-19 dan masih 
harus terpisah dari keluarga tercinta selama bertugas. 

Untar melalui Fakultas Psikologi melalui para psikolognya, 
secara online menyediakan waktu bagi setiap individu yang 

membutuhkan untuk konseling. Memahami dan membantu 
mengelola perasaan dan pikiran yang membebani dapat 
membantu menjadi lebih tenang secara emosional, lebih 
bersemangat kerja kembali, dan memiliki pemikiran yang 
positif akan kehidupan. Sebagai wujud solidaritas, para 
psikolog berizin praktik yang terdiri atas dosen dan lulusan 
program profesi Psikologi Untar siap memberikan bantuan 
nyata dengan Telekonseling gratis untuk tenaga medis dan 
keluarganya, serta seluruh sivitas akademika Untar.

"Layanan ini disasarkan kepada para tenaga pelayan 
kesehatan termasuk dokter, paramedik, dan staf yang 
bekerja di rumah sakit, yang merupakan garda terdepan 
dalam penanganan kasus Covid-19. Kami juga membuka 
layanan untuk keluarga mereka, karena banyak tenaga 
medis yang harus meninggalkan keluarga," jelas Dekan 
Fakultas Psikologi Untar Dr. Rostiana, S.Psi., M.Si., Psikolog.

"Layanan juga dibuka untuk rekan-rekan Untarian, baik itu 
dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta satpam 
dan cleaning service," sambung Dr. Rostiana.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
memaparkan bahwa kepedulian terhadap masyarakat yang 

terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari 
pandemi Covid-19, sangat diperlukan. "Kontribusi kita 
sebesar apapun, sangat berharga. Untar sebagai Lembaga 
Pendidikan Tinggi yang memiliki potensi untuk 
berkontribusi juga terpanggil mengadakan 
konsultasi Psikolog secara online dan tidak berbayar. Ini 
bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 
yang terus akan dilaksanakan Untar, secara khusus selama 
masa pandemi Covid-19," tuturnya.

"Kita semua berdoa agar wabah ini segera selesai dan kita 
dapat kembali ke kehidupan normal. Mari kita bahu - 
membahu membantu saudara kita yang menderita karena 
terdampak Covid-19. Silakan untuk memanfaatkan layanan 
konsultasi Psikolog Online dari Untar, semoga bermanfaat 
bagi masyarakat yang membutuhkan," tambah Rektor.
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Hiburan saat "Physical Distancing"
Untar mengeluarkan Surat Edaran Rektor Untar No. 
744-R/2314/UNTAR/III/2020 yang berisi kebijakan 
pembelajaran dan ujian secara online bagi mahasiswa yang 
mulai diterapkan Senin (16/3).

"Suasana belajar online lebih santai dan sangat tergantung 
dengan kekuatan jaringan internet. Secara pribadi, saya 
kagum dengan para dosen yang terus mengupayakan 
segala cara agar pembelajaran tetap berjalan," jelas seorang 
mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Je�rey Saputra.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Florencia 
Angel memiliki pengalaman yang berkesan. "Pembelajaran 
online seru, suasananya sangat berbeda dari di kelas. Ujian 
dan tugas yang biasanya dikumpul di akhir kelas sekarang 
dapat dicicil dan dikerjakan di rumah," ujarnya.

Nicholas Rijako, mahasiswa Fikom, berpendapat bahwa 
pembelajaran online dapat menjadi momen mahasiswa 
menerapkan disiplin diri. "Melalui e-learning mahasiswa 
dapat belajar mengeksplorasi ilmu lebih luas, serta 
menyusun jadwal harian secara mandiri," pungkasnya.

Jeffrey, Angel, dan Nicholas merupakan tiga mahasiswa dari 
beberapa mahasiswa Untar yang menjadi volunteer pada 
program "Melawan Covid-19" yang diselenggarakan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemendikbud). 
Menurut mereka, menjadi relawan merupakan salah satu 
cara untuk memanfaatkan waktu dengan baik di rumah 
sekaligus membantu pencegahan penyebaran Covid-19.
"Sebagai relawan Kemendikbud kami harus bisa memahami 
cara penanganan Covid-19 yang benar serta berkoordinasi 
untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya 

bagi masyarakat,” imbuh Nicholas Rijako. Menurutnya, aktif 
di rumah dapat menjadi salah satu cara untuk mengusir 
rasa bosan. "Belajar untuk ujian, bekerja dari rumah, 
berkomunikasi dengan teman secara online, dan jangan 
lupa mencari hobi yang bisa dikerjakan di rumah seperti 
memasak," ucapnya.

"Selain membuat mini campaign di Instagram, saya juga 
menjadi relawan Kemendikbud agar dapat memotivasi 
masyarakat menjadi semakin melek tentang Covid-19," 
tutur Angel.

Berbeda dengan Angel, Je�rey lebih sering menjalani hobi 
untuk menghilangkan rasa bosan. "Kebetulan hobi saya 
masak, jadi belakangan ini sering masak kue bersama kakak 
saya. Saya juga mendapat pelatihan online yang 
menambah pengetahuan sekaligus menghilangkan bosan," 
kata Je�rey..

"Jangan lupa rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, 
terapkan etika batuk yang benar, dan yang terpenting 
sekarang physical distancing," pesan mahasiswa angkatan 
2018 tersebut.

Selama masa tanggap darurat COVID-19, sebagian 
masyarakat mengalami kondisi penuh tekanan. Kondisi ini 
sungguh dialami para Petugas Layanan Kesehatan, 
termasuk tenaga medis dan paramedis, yang menghadapi 
risiko tinggi terpapar COVID-19 dan masih harus terpisah 
dari keluarga tercinta selama bertugas. 

Untar melalui Fakultas Psikologi melalui para psikolognya, 
secara online menyediakan waktu bagi setiap individu yang 

membutuhkan untuk konseling. Memahami dan membantu 
mengelola perasaan dan pikiran yang membebani dapat 
membantu menjadi lebih tenang secara emosional, lebih 
bersemangat kerja kembali, dan memiliki pemikiran yang 
positif akan kehidupan. Sebagai wujud solidaritas, para 
psikolog berizin praktik yang terdiri atas dosen dan lulusan 
program profesi Psikologi Untar siap memberikan bantuan 
nyata dengan Telekonseling gratis untuk tenaga medis dan 
keluarganya, serta seluruh Sivitas Akademika Untar.

"Layanan ini disasarkan kepada para tenaga pelayan 
kesehatan termasuk dokter, paramedik, dan staf yang 
bekerja di rumah sakit, yang merupakan garda terdepan 
dalam penanganan kasus Covid-19. Kami juga membuka 
layanan untuk keluarga mereka, karena banyak tenaga 
medis yang harus meninggalkan keluarga," jelas Dekan 
Fakultas Psikologi Untar Dr. Rostiana, S.Psi., M.Si., Psikolog.

"Layanan juga dibuka untuk rekan-rekan Untarian, baik itu 
dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta satpam 
dan cleaning service," sambung Dr. Rostiana.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
memaparkan bahwa kepedulian terhadap masyarakat yang 

terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari 
pandemi Covid-19, sangat diperlukan. "Kontribusi kita 
sebesar apapun, sangat berharga. Untar sebagai Lembaga 
Pendidikan Tinggi yang memiliki potensi untuk 
berkontribusi juga terpanggil mengadakan 
konsultasi Psikolog secara online dan tidak berbayar. Ini 
bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 
yang terus akan dilaksanakan Untar, secara khusus selama 
masa pandemi Covid-19," tuturnya.

"Kita semua berdoa agar wabah ini segera selesai dan kita 
dapat kembali ke kehidupan normal. Mari kita bahu - 
membahu membantu saudara kita yang menderita karena 
terdampak Covid-19. Silakan untuk memanfaatkan 
layanan konsultasi Psikolog Online dari Untar, semoga 
bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," 
tambah Rektor.
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