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Untar Sosialisasi
"SIAGA COVID-19"
Pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia menjadi tanggung jawab 
bersama. "SIAGA COVID-19" adalah tema yang diangkat Universitas Tarumanagara 
dalam mengedukasi sivitas akademikanya dalam mengantisipasi penyebaran virus 
tersebut.

Dibuka oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dengan menyampaikan 
bahwa kita harus tenang dan tidak panik karena dengan kepanikan justru akan 
memunculkan masalah baru yang dapat merugikan masyarakat. "Kita harus punya 
kepedulian terhadap penyebaran Virus Corona tetapi tidak panik sehingga tidak 
menimbulkan persoalan-persoalan baru. Kita juga perlu berbagi kepada sesama 
dalam kondisi apapun, jangan hanya memikirkan diri sendiri," ujarnya dalam 
sambutan.

Sosialisasi yang diadakan di Auditorium lt. 8 Kampus I, Jumat (6/3) ini, diprakarsai 
oleh Fakultas Kedokteran Untar dengan melibatkan Kepala Puskesmas Kecamatan 
Grogol Petamburan dr. Nurmari Wahyu Hapsari, Spesialis Mikrobiologi Klinis 
dr. Teguh S. Hartono, Sp.MK (dosen FK Untar), serta Spesialis Paru dr. Hadisono, Sp.P 
(dosen FK Untar) sebagai narasumber. Penjelasan para narasumber yang sangat 
informatif dan lengkap selama tiga jam, sungguh bermanfaat dan sesuai tujuan 
yang diharapkan yaitu masyarakat menjadi tahu harus berperilaku seperti apa agar 
tidak tertular dan memperburuk penyebaran.  

dr. Nurmari Wahyu Hapsari memaparkan bahwa kebijakan dan informasi terkait 
COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat berubah dengan cepat. 
"COVID-19 merupakan living document, sehingga kemungkinan 
perubahan-perubahan tata laksana maupun kebijakan akan sangat dinamis 
mengingat penyakit ini adalah penyakit baru," tuturnya.

Cara mencegah penyebaran Virus Corona paling ampuh adalah dengan 
mempraktikkan pola hidup sehat. Menurut dr. Teguh S. Hartono, Sp.MK, "Sering 
mencuci tangan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta hindari stress, 
pasti bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh," jelasnya.

Senada dengan pendapat dr. Teguh, dr. Hadisono, Sp.P berpesan "Biasakan pola 
hidup sehat, dan bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi dan 
diabetes sebaiknya diperiksakan.”

Acara semakin dirasa manfaatnya setelah dr. Rebekah Malik, M.Pd.Ked. bersama 
beberapa mahasiswa FK mengakhiri sosialisasi dengan demonstrasi cara mencuci 
tangan yang benar, perilaku batuk yang tepat, dan pengenalan hand sanitizer 
buatan tim FK Untar.
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Siaga COVID-19
Untar Tetapkan
Kebijakan Khusus
Presiden Jokowi menggelar konferensi pers terkait 
perkembangan Virus Corona di Indonesia, Minggu (15/3). 
Meninjau keadaan di Indonesia, Jokowi mengimbau 
masyarakat untuk berkegiatan dari rumah. "Dengan kondisi 
ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah 
di rumah," ujar Jokowi. 

Menindaklanjuti imbauan tersebut, Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19), Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembelajaran di 
Rumah (Home Learning), Surat Edaran Rektor Untar 
No. 744-R/2314/UNTAR/III/2020, arahan Pengurus Yayasan 
Tarumanagara, serta proses pembelajaran dan tugas 
administrasi tetap dilaksanakan dengan baik, Untar 
mewajibkan pimpinan, dosen, karyawan untuk 
melaksanakan pekerjaan dari rumah terhitung Selasa (17/3), 
menyusul perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa dilakukan 
secara online.

"Terhitung mulai tanggal 17 sampai ada pemberitahuan 
lebih lanjut, Universitas Tarumanagara tidak 
menyelenggarakan pekerjaan di dalam Kampus, sehingga 
pimpinan, dosen, dan karyawan melaksanakan pekerjaan 
dari rumah," jelas Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna 
Irawan.

Ketentuan bekerja dari rumah tersebut dimuat dalam Surat 
Edaran No. 755-R/2358/UNTAR/III/2020 dan No. 
796-R/2386/UNTAR/III/2020. Surat edaran ini menyusul 
kebijakan pembelajaran dan ujian secara online untuk 
mahasiswa yang diterapkan mulai Senin (16/3).

"Koordinasi, komunikasi, dan teknis kerja dilaksanakan 
dengan menggunakan sistem aplikasi online yang 
disediakan oleh Universitas Tarumanagara dan/atau aplikasi 
lain yang disepakati," sambung Rektor.

Pada kesempatan ini Untar juga mengumumkan bahwa 
Wisuda ke-75 diundur hingga waktu yang akan ditentukan 
kemudian melalui Surat Edaran
No. 778-R/2398/UNTAR/III/2020.

"Diumumkan kepada Calon wisudawan/wati dan Pimpinan 
Universitas, Lembaga, Fakultas, Program Pascasarjana 
bahwa pelaksanaan Wisuda ke-75 yang dijadwalkan akan 
dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020 ditunda sampai 
waktu yang akan ditentukan kemudian, menunggu 
pengumuman resmi dari Pemerintah terkait dengan ijin 
penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang," 
terang Rektor.

Untar juga telah menerapkan prosedur antisipasi 
penyebaran Virus Corona dengan melakukan pengecekan 
suhu tubuh menggunakan thermo gun, penyemprotan 
disinfektan ke ruang-ruang kelas, koridor, serta fasilitas 
seputar Kampus I dan II, menyediakan serta memproduksi 
sendiri pembersih tangan atau hand sanitizer sesuai standar 
kesehatan oleh Fakultas Kedokteran Untar, dan lainnya.

Kahumas Untar Paula T. Anggarina, S.E., M.M. menyatakan 
Untar siap membantu upaya pencegahan Virus Corona. 
"Humas berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran (FK) dan 
Poliklinik Untar menyediakan Posko Covid-19. Dekan FK 
menjadi koordinator posko tersebut," ujarnya.

Secara khusus Rektor mengajak seluruh Sivitas Akademika 
Untar secara bersama melakukan pencegahan penyebaran 
Virus Corona yang antara lain dengan menjalani pola hidup 
sehat, menggunakan masker jika sakit, sering mencuci 
tangan, dan lainnya pada Jumat (6/3). "Mari kita 
melaksanakan protokol pencegahan penularan Virus 
Corona dengan baik," imbau Rektor.

Menyambut delegasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang 
dipimpin Alm. Ar. Ahmad Djuhara selaku Ketua Umum, 
Senin (9/3) di Kampus I Untar, Rektor mengatakan bahwa 
Untar siap bekerja sama demi kemajuan bersama. 
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan IAI 
untuk terus mendorong Jurusan Arsitektur Untar selalu 
unggul,” ujar Prof. Agustinus dalam sambutannya.

Penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MOU), menurut Ketua Umum IAI, menunjukkan bahwa 
Untar dan IAI sudah seharusnya bersama-sama 
mendukung pelayanan akademis Indonesia agar sesuai 
standar dunia. 

“Melalui adanya program profesi, maka lulusan Untar 
dapat langsung diakui di ASEAN, dan Untar dapat 
menjadi contoh bagi universitas lain di Indonesia,” 
tuturnya.

IAI merupakan organisasi profesi arsitek di Indonesia 
yang didirikan oleh beberapa arsitek senior Indonesia 
pada 17 September 1959 di Bandung. Saat ini, IAI 
berkantor di Jakarta Design Center, Jakarta Barat.
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Peneliti Didorong Menulis Populer

Humas Untar menggandeng Media online ternama dan 
terpercaya Kompas.com untuk memberikan Workshop 
Penulisan Artikel Populer bagi para Dosen Peneliti di 
Pusat Sumberdaya Belajar (PSB) Kampus 1 Untar, 
Senin (9/3).  

Keikutsertaan para dosen peneliti yang dikoordinir 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Untar, ternyata sangat diminati karena penulisan dengan 
bahasa populer bagi para peneliti merupakan hal 
menarik untuk dipelajari.  

Wakil Redaktur Pelaksana Kompas.com Laksono Hari 
Wiwoho menyampaikan dalam pembahasannya bahwa 
hasil-hasil penelitian di dunia kampus dapat sangat 
bermanfaat bagi masyarakat jika menjadi sumber 
referensi yang menarik, mudah dipahami, dan 
memberikan nilai edukasi.  “Kompas.com sangat 
mengapresiasi Untar sebagai lembaga pendidikan tinggi 
yang memiliki perhatian besar pada penelitian. Agar 
penelitian tersebut lebih dikenal dan bermanfaat bagi 
publik serta dapat menjadi referensi bagi media, maka 
Untar sudah melangkah ke depan dengan berkolaborasi 
bersama media,” begitu disampaikan saat sambutan 
awal.

Dalam presentasinya Laksono Hari Wiwoho yang lebih 
dikenal dengan nama Soni, memaparkan lebih dalam 
tentang teknis penulisan judul dalam sesinya. "Judul 
perlu disesuaikan dengan rentang umur pembaca. Judul 
boleh bombastis, tetapi tidak boleh click bait karena akan 
memengaruhi minat pembaca ke depannya," ujarnya.

Editor Kanal Edukasi Kompas.com, Yohanes Enggar 
menyampaikan materi workshop tentang tips dan 
contoh penulisan menggunakan bahasa populer yang 
disenangi publik untuk dibaca.  Masalah-masalah 
seputar penulisan konten dibahas pada sesi yang 
dibawakan. "Persoalannya bukan pada pesan, tetapi 
pada cara mengemas pesannya. Kita harus 
menyesuaikan pesan tersebut dengan pembaca saat ini 
yaitu millenial," ditekankan oleh yang akrab disapa Mas 
Enggar ini.

Rektor sangat mendukung kegiatan ini dan berharap 
kepakaran dosen bisa semakin muncul dalam karya 
tulisan yang mudah dipahami masyarakat awam.  
"Semoga pelatihan ini dapat mendorong para dosen 
peneliti menghasilkan tulisan populer dari hasil risetnya 
sehingga nanti dapat turut membantu membangun 
reputasi Untar," tutur Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan.

Acara yang diprakarsai Humas berkolaborasi dengan 
media akan terus dilakukan secara periodik mengingat 
belum seluruh dosen peneliti Untar mengikuti workshop 
ini. “Kami akan secara periodik menyelenggarakan acara 
workshop seperti ini karena melalui acara ini dapat 
menjadi  salah satu sarana suatu lembaga pendidikan 
tinggi melakukan branding untuk dikenal publik yaitu 
dengan memunculkan banyaknya narasumber kampus 
yang memiliki dasar ilmiah dalam mengkaji masalah 
yang sedang trend di masyarakat sekaligus memberi 
solusinya,” dikemukakan oleh Kahumas 
Paula T. Anggarina, S.E., M.M. dalam menutup acara.

Penandatanganan...

Kolaborasi
Hasilkan Lulusan

Arsitektur
Diakui ASEAN

Menyambut delegasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang 
dipimpin Alm. Ar. Ahmad Djuhara selaku Ketua Umum, 
Senin (9/3) di Kampus I Untar, Rektor mengatakan bahwa 
Untar siap bekerja sama demi kemajuan bersama. 
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan IAI 
untuk terus mendorong Jurusan Arsitektur Untar selalu 
unggul,” ujar Prof. Agustinus dalam sambutannya.

Rektor beserta seluruh Sivitas Akademika Untar 
mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian
Ar. Ahmad Djuhara, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) 
periode 2018-2021.

Penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MOU), menurut Ketua Umum IAI, menunjukkan bahwa 
Untar dan IAI sudah seharusnya bersama-sama 
mendukung pelayanan akademis Indonesia agar sesuai 
standar dunia. 

“Melalui adanya program profesi, maka lulusan Untar 
dapat langsung diakui di ASEAN, dan Untar dapat 
menjadi contoh bagi universitas lain di Indonesia,” 
tuturnya.

IAI merupakan organisasi profesi arsitek di Indonesia 
yang didirikan oleh beberapa arsitek senior Indonesia 
pada 17 September 1959 di Bandung. Saat ini, IAI 
berkantor di Jakarta Design Center, Jakarta Barat.
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Kerja Sama dengan Polri: Raih
SDM Berkarakter dan Berkualitas
Kampus Merdeka yang dicanangkan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI diharapkan 
dapat menghasilkan lulusan yang unggul. Kurikulum 
perguruan tinggi tidak lagi difokuskan pada pembelajaran 
teori dalam kelas, tetapi juga pada program praktik kerja 
atau magang.
 
Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berkunjung ke 
kantor Wakapolri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, 
Jumat (6/3) untuk berkolaborasi dengan Kepolisian 
Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam konteks 
pembangunan SDM yang berkarakter dan berkualitas.

Rektor berpendapat, kolaborasi ini penting dilakukan demi 
kemajuan kedua institusi. Untar memberi kesempatan 
kepada jajaran Polri untuk melanjutkan studi sekaligus dari 
pihak Polri dapat memberikan pembekalan kepada 
mahasiswa Untar untuk menjadi generasi yang meiliki 
wawasan kebangsaan.
 
"Untar memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat 
dimanfaatkan Polri, dan Polri memiliki berbagai 
kemampuan yang berguna bagi Untar," sambung Rektor. 

Menurut Wakapolri, program Kampus Merdeka memang 
memiliki keunggulan tersendiri, khususnya dalam aspek 
praktik lapangan. "Pengalaman itu penting karena ada 
hal-hal baru yang hanya bisa didapat di lapangan. 
Pengetahuan tidak hanya ada di dalam kelas," ujarnya.

Pengalaman kerja atau kerja praktik yang telah diperoleh di 
luar kampus dapat diakui menjadi kredit nilai yaitu melalui 
program Rekognisi Pembelajaran atau Pengalaman Lampau 
(RPL) di Untar. Program ini berfungsi sebagai penyetaraan 
dalam nilai pembelajaran yang merupakan program 
keunggulan yang ditawarkan Untar.

Pencegahan penyebaran Virus Corona yang semakin 
merebak di Indonesia bukan hanya tanggung jawab 
Pemerintah atau instansi tertentu saja, tetapi seluruh 
masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, 
Fakultas Kedokteran (FK) Untar memberi bantuan secara 
nyata dengan memproduksi sendiri serta menyumbangkan 
hand sanitizer kepada pihak eksternal.

Puskesmas-puskesmas yang terletak di sekitar Jakarta Barat 
yang mendapat bantuan "HSU" Hand Sanitizer Untar 
gelombang pertama pada Kamis (26/3), antara lain 
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan 
Cengkareng, dan Kecamatan Kembangan.

Menurut Koordinator Pengamanan Covid-19 Internal yang 
juga adalah Dekan FK Dr. dr. Meilani Kumala, M.S., Sp.GK(K), 
bahwa FK Untar masih akan terus memproduksi HSU untuk 
didistribusikan ke puskesmas-puskesmas lainnya dan 
rumah sakit jejaring Sumber Waras pada gelombang 
berikutnya.

Menyambut delegasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang 
dipimpin Alm. Ar. Ahmad Djuhara selaku Ketua Umum, 
Senin (9/3) di Kampus I Untar, Rektor mengatakan bahwa 
Untar siap bekerja sama demi kemajuan bersama. 
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan IAI 
untuk terus mendorong Jurusan Arsitektur Untar selalu 
unggul,” ujar Prof. Agustinus dalam sambutannya.

Penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MOU), menurut Ketua Umum IAI, menunjukkan bahwa 
Untar dan IAI sudah seharusnya bersama-sama 
mendukung pelayanan akademis Indonesia agar sesuai 
standar dunia. 

“Melalui adanya program profesi, maka lulusan Untar 
dapat langsung diakui di ASEAN, dan Untar dapat 
menjadi contoh bagi universitas lain di Indonesia,” 
tuturnya.

IAI merupakan organisasi profesi arsitek di Indonesia 
yang didirikan oleh beberapa arsitek senior Indonesia 
pada 17 September 1959 di Bandung. Saat ini, IAI 
berkantor di Jakarta Design Center, Jakarta Barat.

Selain membagikan HSU, kepedulian Untar khususnya 
melalui delapan mahasiswa FK yang telah lolos tes awal, 
akan menjadi tenaga relawan berkoordinasi dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
untuk ditempatkan.
 
"Berdasarkan video conference dengan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan Asosiasi Institusi Pendidikan 
Kedokteran Indonesia (AIPKI), dokter-dokter dan mahasiswa 
diminta untuk turut membantu.
Kami juga mengimbau para dokter yang sedang 
menjalankan tugas dapat diberi alat pelindung diri yang 
lengkap agar tidak ikut tertular," tambah Dekan FK Untar 
tersebut.
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Lukis Mural, FSRD Kolaborasi
dengan MRT Jakarta

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Untar berkolaborasi 
dengan PT. MRT Jakarta dan Institute for Transportation and 
Development Policy (ITDP) Indonesia dalam acara 
#JalanJakarta ke-tiga di akses Stasiun MRT Haji Nawi, 
Minggu (8/3).

Bersama Yayasan Darul Maarif, dosen dan mahasiswa FSRD 
menghias Jalan Darul Maarif yang berjarak 80 meter dari 
Stasiun MRT Haji Nawi dengan mural bertemakan 
transportasi publik, pejalan kaki, dan pesepeda. Selain itu, 
pembuatan Zona Selamat Sekolah dan pembagian ruang 
jalan pedestrian juga dilakukan demi terciptanya 
kenyamanan pejalan kaki.

Dekan FSRD Kurnia Setiawan, S.Sn., M.Hum. berpendapat 
bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat dan 
lingkungan sekitar sesuai visi FSRD. "Dengan tagline: design 
for change yang memiliki tujuan bahwa desain sebagai seni 
terapan perlu memiliki dampak dan dikembalikan kepada 
masyarakat. Kami berharap kegiatan lukis mural ini dapat 
mengubah lingkungan menjadi lingkungan yang nyaman 
dan asri," ujarnya.

Secara khusus, Corporate Secretary MRT Jakarta Muhamad 
Kamaluddin memberikan apresiasinya terkait kegiatan 
tersebut. “Kami berharap kolaborasi ini tetap berlanjut dan 
lebih banyak kolaborasi ke depannya. Lewat program ini, 
selain dapat memperbaiki aksesibilitas, juga akan 
meningkatkan jumlah pengguna MRT Jakarta,” imbuhnya.

Kegiatan kerja bakti ini dibuka oleh Asisten Perekonomian 
Sekda DKI Jakarta Sri Haryati, Kepala Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta Syafrin Liputo, Corporate Secretary MRT Jakarta 
Muhamad Kamaluddin, dan SEA Director ITDP Faela Sufa. 
Camat Cilandak Mundari beserta jajaran turut hadir dalam 
pembukaan acara.

#JalanJakarta adalah program yang bertujuan 
meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju stasiun MRT 
Jakarta. #JalanJakarta kali ini merupakan kelanjutan 
#JalanJakarta Cipete Raya dan #JalanJakarta Haji Nawi 1 
yang dilaksanakan bulan Agustus dan Desember 2019 lalu.

Untar peduli Covid-19: Distribusi
"HSU" dan Tenaga Relawan

Pencegahan penyebaran Virus Corona yang semakin 
merebak di Indonesia bukan hanya tanggung jawab 
Pemerintah atau instansi tertentu saja, tetapi seluruh 
masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, 
Fakultas Kedokteran (FK) Untar memberi bantuan secara 
nyata dengan memproduksi sendiri serta menyumbangkan 
hand sanitizer kepada pihak eksternal.

Puskesmas-puskesmas yang terletak di sekitar Jakarta Barat 
yang mendapat bantuan "HSU" Hand Sanitizer Untar 
gelombang pertama pada Kamis (26/3), antara lain 
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan 
Cengkareng, dan Kecamatan Kembangan.

Menurut Koordinator Pengamanan Covid-19 Internal yang 
juga adalah Dekan FK Dr. dr. Meilani Kumala, M.S., Sp.GK(K), 
bahwa FK Untar masih akan terus memproduksi HSU untuk 
didistribusikan ke puskesmas-puskesmas lainnya dan 
rumah sakit jejaring Sumber Waras pada gelombang 
berikutnya.

Selain membagikan...

Menyambut delegasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang 
dipimpin Alm. Ar. Ahmad Djuhara selaku Ketua Umum, 
Senin (9/3) di Kampus I Untar, Rektor mengatakan bahwa 
Untar siap bekerja sama demi kemajuan bersama. 
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan IAI 
untuk terus mendorong Jurusan Arsitektur Untar selalu 
unggul,” ujar Prof. Agustinus dalam sambutannya.

Penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MOU), menurut Ketua Umum IAI, menunjukkan bahwa 
Untar dan IAI sudah seharusnya bersama-sama 
mendukung pelayanan akademis Indonesia agar sesuai 
standar dunia. 

“Melalui adanya program profesi, maka lulusan Untar 
dapat langsung diakui di ASEAN, dan Untar dapat 
menjadi contoh bagi universitas lain di Indonesia,” 
tuturnya.

IAI merupakan organisasi profesi arsitek di Indonesia 
yang didirikan oleh beberapa arsitek senior Indonesia 
pada 17 September 1959 di Bandung. Saat ini, IAI 
berkantor di Jakarta Design Center, Jakarta Barat.

Selain membagikan HSU, kepedulian Untar khususnya 
melalui delapan mahasiswa FK yang telah lolos tes awal, 
akan menjadi tenaga relawan berkoordinasi dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
untuk ditempatkan.
 
"Berdasarkan video conference dengan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan Asosiasi Institusi Pendidikan 
Kedokteran Indonesia (AIPKI), dokter-dokter dan mahasiswa 
diminta untuk turut membantu.
Kami juga mengimbau para dokter yang sedang 
menjalankan tugas dapat diberi alat pelindung diri yang 
lengkap agar tidak ikut tertular," tambah Dekan FK Untar 
tersebut.
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Pencegahan penyebaran Virus Corona yang semakin 
merebak di Indonesia bukan hanya tanggung jawab 
Pemerintah atau instansi tertentu saja, tetapi seluruh 
masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, 
Fakultas Kedokteran (FK) Untar memberi bantuan secara 
nyata dengan memproduksi sendiri serta menyumbangkan 
hand sanitizer kepada pihak eksternal.

Puskesmas-puskesmas yang terletak di sekitar Jakarta Barat 
yang mendapat bantuan "HSU" Hand Sanitizer Untar 
gelombang pertama pada Kamis (26/3), antara lain 
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan 
Cengkareng, dan Kecamatan Kembangan.

Menurut Koordinator Pengamanan Covid-19 Internal yang 
juga adalah Dekan FK Dr. dr. Meilani Kumala, M.S., Sp.GK(K), 
bahwa FK Untar masih akan terus memproduksi HSU untuk 
didistribusikan ke puskesmas-puskesmas lainnya dan 
rumah sakit jejaring Sumber Waras pada gelombang 
berikutnya.

Student Life UPH Berkunjung ke Untar

Wakil Rektor bidang Akademik Untar Dr. R.M. Gatot P. 
Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. menyambut delegasi 
Student Life dari Universitas Pelita Harapan (UPH) pada 
Senin (2/3) di Kampus I Untar. Dalam pertemuan ini Untar 
berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan kegiatan 
kemahasiswaan yang sangat mendukung reputasi 
universitas.  “Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Untar 
selama ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan 
Universitas karena selain dapat menunjang reputasi juga 
membentuk karakter mahasiswa yang tangguh. Kegiatan 
mahasiswa di luar kelas sangat bermanfaat karena memberi 
bekal bagi mahasiswa dengan tidak hanya memiliki 
kemampuan secara akademik tetapi juga memiliki 
kemampuan sosial yang baik sehingga dapat menjadi SDM 
yang unggul,” ungkap Dr. Gatot dalam sambutannya.   

Direktur Student Life UPH Andry M. Panjaitan menyebutkan 
bahwa Student Life UPH memiliki program student 

mentoring, student support center, student stewardship, UPH 
ambassador, east asian culture, spiritual growth programme, 
dan sebagainya. "Tetapi kami datang ke sini untuk belajar 
dari Untar khususnya bidang kemahasiswaan dan kiranya 
UPH juga dapat berbagi pengalaman," 
ujar Andry M. Panjaitan.

“Kegiatan-kegiatan mahasiswa harus diberi wadah oleh 
universitas sehingga mahasiswa mendapat tempat untuk 
berkreasi mengekspresikan minat dan bakatnya. Jadi Untar 
selalu dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan 
akademik dan non akademik mahasiswanya,” ditambahkan 
oleh Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Untar, Dr. 
Adianto, M.Sc. dalam memberi penjelasan mengenai 
organisasi kemahasiswaan apa saja yang ada di Untar. 

Lembaga mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Mahkamah 
Mahasiswa (MM), Ikatan Mahasiswa, dan juga Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan 
universitas agar terus terjalin komunikasi yang baik.  
Program rutin yang dilaksanakan bersama dengan pihak 
universitas antara lain Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), 
Program Kreatif Mahasiswa (PKM), Latihan Kepemimpinan 
Manajemen Mahasiswa (LKMM), Upacara Bendera 17 
Agustus, Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, dan 
masih banyak lagi. 

Selain membagikan HSU, kepedulian Untar khususnya 
melalui delapan mahasiswa FK yang telah lolos tes awal, 
akan menjadi tenaga relawan berkoordinasi dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
untuk ditempatkan.
 
"Berdasarkan video conference dengan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan Asosiasi Institusi Pendidikan 
Kedokteran Indonesia (AIPKI), dokter-dokter dan mahasiswa 
diminta untuk turut membantu.
Kami juga mengimbau para dokter yang sedang 
menjalankan tugas dapat diberi alat pelindung diri yang 
lengkap agar tidak ikut tertular," tambah Dekan FK Untar 
tersebut.

Orbituari
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Pencegahan penyebaran Virus Corona yang semakin 
merebak di Indonesia bukan hanya tanggung jawab 
Pemerintah atau instansi tertentu saja, tetapi seluruh 
masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, 
Fakultas Kedokteran (FK) Untar memberi bantuan secara 
nyata dengan memproduksi sendiri serta menyumbangkan 
hand sanitizer kepada pihak eksternal.

Puskesmas-puskesmas yang terletak di sekitar Jakarta Barat 
yang mendapat bantuan "HSU" Hand Sanitizer Untar 
gelombang pertama pada Kamis (26/3), antara lain 
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan 
Cengkareng, dan Kecamatan Kembangan.

Menurut Koordinator Pengamanan Covid-19 Internal yang 
juga adalah Dekan FK Dr. dr. Meilani Kumala, M.S., Sp.GK(K), 
bahwa FK Untar masih akan terus memproduksi HSU untuk 
didistribusikan ke puskesmas-puskesmas lainnya dan 
rumah sakit jejaring Sumber Waras pada gelombang 
berikutnya.

Modifikasi Otomotif Sebagai
Sarana Penyaluran Kreativitas

Ikatan Mahasiswa Mesin (IMAMTA) Fakultas Teknik (FT) 
Untar menyelenggarakan pameran otomotif Automaxx 
2020 bertajuk "Passion Over Perfection" yang diikuti 118 
peserta dan dibuka Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Teknik 
Mesin Dr. Steven Darmawan, S.T., M.T. di QBig BSD, Sabtu 
(29/2).

Pameran otomotif yang berisikan kontes modi�kasi, 
Coaching Clinic bertema "Hybrid" oleh RMODA dan 
dimeriahkan Live DJ Performance, diketuai 
Brethart Hadisurja.  Brethart berharap acara ini menjadi 
ajang penyaluran kreativitas para modi�kator. "Semoga 
para modi�kator lebih mengedepankan passion dibanding 
mencari kesempurnaan dari modi�kasi yang telah dibuat.  
Hal ini sejalan dengan tema yang dipilih yaitu Passion Over 
Perfection," ujar mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2016.

Dr. Steven Darmawan, S.T., M.T. berpendapat bahwa acara 
ini merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai Untar yang 
mengedepankan profesionalitas dan kreativitas mahasiswa. 
"Persiapan dan pelaksanaan acara ini dijiwai core value yang 
dimiliki Untar, yakni Integrity, Professionalism, dan 
Entrepreneurship karena melalui kegiatan ini mahasiswa 
belajar untuk tetap profesional dalam menghadapi masalah 
bahkan mengatasinya serta belajar bernegosiasi dengan 
banyak pihak agar acara berjalan baik dan sesuai yang 
diharapkan" tuturnya.

Automaxx 2020 adalah pameran otomotif tahunan dengan 
lomba modi�kasi sebagai atraksi utama di samping 26 
kategori lainnya.

Kejar Bakat dan Minat, Mahasiswi
Fikom Juarai Bintang Kampus

Banyak prestasi menggembirakan dan membanggakan 
Untar berasal dari mahasiswa.  Pada akhir bulan Februari, 
Sabtu (29/2), salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu 
Komunikasi (Fikom) bernama Natashia berhasil meraih juara 
pertama lomba karaoke antarmahasiswa "Bintang Kampus" 
di Depok Town Square.

Mahasiswi angkatan 2018 ini berpendapat bahwa lomba 
bukan saja sebagai hiburan, tetapi dapat mengedukasi 
pesertanya sekaligus. "Masukan dan pendapat dari para juri 
harus dijadikan hal positif untuk menjadi lebih baik," 
ujarnya. Ia yang mengaku gugup saat di awal perlombaan, 
tidak menyangka pada akhirnya diumumkan sebagai 
pemenang karena peserta lomba yang lain sangat berbakat 
dan kompeten. "Keadaan lomba yang seluruh pesertanya 
memiliki kompetensi dengan suara dan teknik menyanyi 
yang luar biasa, sangat menantang untuk menampilkan 
yang terbaik,” imbuhnya.

"Saya harap teman-teman dapat terinspirasi dan mau 
mengejar passion untuk berprestasi di bidang yang 
teman-teman sukai sesuai bakat dan minat. Dan satu hal 

lagi bahwa setelah menyandang gelar juara, saya menjadi 
sering diminta untuk mengisi berbagai acara universitas.  
Hal ini sangat bermanfaat selain mengasah ketrampilan 
menyanyi juga mengurangi grogi karena terbiasa tampil," 
pesan Natashia. 

Membawakan lagu pop Indonesia pada lomba karaoke, 
Natashia berkompetisi melawan 36 mahasiswa kampus lain 
se-Jabodetabek yang berusia sekitar 17-25 tahun di Depok 
Town Square.

Selain membagikan HSU, kepedulian Untar khususnya 
melalui delapan mahasiswa FK yang telah lolos tes awal, 
akan menjadi tenaga relawan berkoordinasi dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
untuk ditempatkan.
 
"Berdasarkan video conference dengan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan Asosiasi Institusi Pendidikan 
Kedokteran Indonesia (AIPKI), dokter-dokter dan mahasiswa 
diminta untuk turut membantu.
Kami juga mengimbau para dokter yang sedang 
menjalankan tugas dapat diberi alat pelindung diri yang 
lengkap agar tidak ikut tertular," tambah Dekan FK Untar 
tersebut.



8

Tim Redaksi
Penanggung Jawab

Rektor : Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan

Wakil Penanggung Jawab

Warek 1 : Dr. R.M. Gatot P. Soemartono S.E., S.H., M.M., LL.M.

Warek 2 : Dr. Rasji S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi

Kahumas: Paula T. Anggarina, S.E., M.M.

Staf Redaksi

Septia Winduwati, S.Sos., M.Si.

Jessica Stefanus, S.I.Kom.

Alvin Putra Winata

Administrasi

Sulastri, S.Sos.

 

Kreatif dan Desain

Patrick Kosmayandi

Alamat Redaksi

Kantor Rektorat Kampus 1

Gedung Utama Lt. 5

Jl. Letjen S. Parman No.1

Jakarta Barat 11440

Telp. 021-569 58747

         021-567 1747 (hunting)

Fax.  021-569 58738

email: humas@untar.ac.id

Marketing

Telp. 021-563 8337

email. marketing@untar.ac.id

Admisi

Telp. 021-5695 8723


