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Kreatif Mencipta
di Tengah Covid-19
Untar menggelar acara "Kreatif Mencipta Peluang di Tengah Covid-19" secara online 
dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus Hari 
Kebangkitan Nasional 2020, Rabu (20/5).

Acara ini menjadi momen bagi Untar untuk memberikan apresiasi kepada 
mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik, serta dosen dan 
tenaga kependidikan yang telah mengabdi 25 tahun untuk Untar.

Kahumas Dra. Paula T. Anggarina, M.M. menyebutkan bahwa peringatan Hardiknas 
tahun ini memberikan makna kebangkitan di tengah pandemi Covid-19. "Meskipun 
acara dilaksanakan secara online, kami berharap tidak mengurangi kebersamaan dan 
semangat kebangkitan para pejuang nasional Ki Hajar Dewantara dan Budi Utomo 
untuk memajukan pendidikan nasional demi kesejahteraan bangsa," ujarnya.

Menurut Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, kegiatan ini sebagai bentuk 
pemanfaatan peluang secara kreatif. "Pandemi telah mengubah banyak hal, 
terutama dalam sistem pembelajaran. Berbagai kegiatan pembelajaran, 
pengembangan program studi, fakultas dan universitas, seminar, serta pengabdian 
kepada masyarakat dilakukan dengan ruang gerak yang sangat terbatas yaitu secara 
online. Namun, di tengah pandemi ini, kita harus tetap produktif untuk 
menghasilkan karya-karya terbaik," tuturnya.

Secara khusus Rektor menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa, dosen, dan 
tenaga kependidikan yang telah berkontribusi demi kemajuan Untar. "Terima kasih 
dan selamat atas pencapaian ini. Pertahankan, tingkatkan, dan terus raih prestasi 
untuk dapat bersama-sama membangun Untar menjadi salah satu perguruan tinggi 
terbaik di Indonesia maupun Asia Tenggara," ucapnya.

Salah satu mahasiswa penerima penghargaan, Nicholas Rijako dari Fakultas Ilmu 
Komunikasi (Fikom) berbagi nya kepada tim Humas yang mewawancarai bahwa 
penghargaan yang diterima memiliki arti sebagai sebuah perjalanan yang dimulai 
dengan sebuah langkah yakin dan berani. Sebagai The Most Outstanding Delegate, 
Nico, nama panggilan akrabnya menambahkan, “Saya sadar semua orang memiliki 

potensi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan 
terima kasih yang mendalam kepada setiap pihak yang 
telah membawa saya kepada hari ini, orang tua, keluarga 
besar, dan rekan-rekan yang selalu hadir memberi 
dukungan dan semangat, karena penghargaan ini adalah 
buah dari dukungan yang diberikan orang-orang sekitar 
saya. Terakhir, terima kasih kepada Fikom atas semua 
kesempatan dan apresiasi yang telah diberikan selama 
program Student Exchange berlangsung di University of 
Malaya.”

Dihadiri 250 sivitas akademika, acara yang diselenggarakan 
melalui aplikasi Microsoft Teams diakhiri dengan 
penghormatan terakhir bagi para pejuang pendidikan yang 
telah berpulang dan berjasa untuk Untar dan Indonesia.

Selamat jalan Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, MHSc., P.C. 
Happy Darmawan, S.H., M.M., dan Dr. Cut Memi, S.H., M.H.

memiliki potensi. ...
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Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan bersama 
Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Dr. Gunardi, S.H., 
M.H. melakukan peninjauan persiapan akhir beroperasinya 
Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR), Jumat (29/5) 
di Kampus I Untar.

Laboratorium PCR ini merupakan hasil konversi 
Laboratorium Tarumanagara Human Cell Technology 
(THCT) FK Untar yang selama ini difungsikan sebagai 
laboratorium praktik mahasiswa kedokteran.

"Wabah Covid-19 yang terus merebak dan menjadi 
pandemi melatarbelakangi awal laboratorium ini 
difungsikan menjadi salah satu laboratorium yang dapat 
digunakan untuk melakukan uji sampel Covid-19. Untar 
terpanggil untuk membantu Pemerintah dengan 
memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di Untar," ucap 
Rektor.

Rektor juga menjelaskan bahwa laboratorium ini dapat 
mulai melayani sampel tes mulai 2 Juni 2020. 
"Membutuhkan waktu kurang lebih satu setengah bulan 
untuk mempersiapkan laboratorium dengan standar WHO 

Untar Siap Bantu Pemerintah
Tangani Covid-19

bersama Baermed Swiss. Setelah beroperasi, Laboratorium 
PCR Untar akan menerima sampel dari Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta, RS Ciputra, dan RS rujukan utama Royal Taruma,” 
tuturnya.

Menurut Kepala Laboratorium THCT Dr. dr. Siufui 
Hendrawan, M. Biomed., seluruh proses pengujian telah 
memenuhi standar perlindungan diri dan protokol 
kesehatan internasional. "Kami mengikuti standar 
perlindungan diri (APD kelas 3) sesuai standar WHO. 
Petugas laboratorium juga sudah terlatih untuk menangani 
bahan biologis berbahaya sesuai dengan GMP (Good 
Microbiological Practices). Seluruh proses pengerjaan akan 
dilakukan di dalam BSC (Biological Safety Cabinet) dan ruang 
bertekanan negatif BSL-2+ untuk mencegah terjadinya 
kontaminasi pada personil maupun luar ruangan," jelasnya.

Laboratorium yang dioperasikan tim FK Untar, THCT, dan 
volunteer ini menjadi respon Untar terhadap Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah RI.
 
Laboratorium akan melakukan pengujian sampel setiap 
Senin hingga Sabtu untuk mempercepat hasil pengujian 
sampel yang ada.

Program Doktor Teknik Sipil Untar mengadakan Seminar 
Nasional Manajemen Konstruksi: Peran Pemerintah dan 
BUMN Konstruksi dalam Merespon Dampak Covid-19 
terhadap Penyelenggaraan Industri Konstruksi di 
Indonesia, Rabu (6/5). 

Seminar yang berlangsung melalui aplikasi meeting 
daring ini mengundang narasumber kunci Ditjen Bina 
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) RI 
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE.
  
Hadir pula sebagai pembicara lainnya, Guru Besar 
FT Untar Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D., 
Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Dr. 
Bambang E. Marsono, M.M., Direktur Utama PT Yodya 
Karya (Persero) Ir. C. Thomas Pangaribuan, M.M., Kepala 
PUSPIPTEK Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN Dr. Ir. 
Sri Setiawati, M.A., serta Ketua Program Doktor Teknik 
Sipil Untar Dr. Ir. Najid, M.T. Seminar yang dimoderatori 
oleh Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak,
S.T., M.T., D.Min. 

dari Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut, diikuti 
hampir 1000 peserta dari seluruh Indonesia.

Karena animo peserta mengikuti seminar bidang 
konstruksi ini begitu besar, maka Untar mengadakan 
seminar lanjutan berkolaborasi dengan Universitas Esa 
Unggul. Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief 
Kusuma Among Praja, M.B.A., dalam sambutannya 
menjelaskan tujuan seminar ini yaitu memberikan 
rekomendasi dan rujukan bagi pihak-pihak dalam dunia 
manajemen konstruksi. 

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan saat 
menyampaikan sambutan yang sekaligus membuka 
acara, menyatakan bahwa seminar ini sangat menarik 
dan penting untuk diselenggarakan karena relevan 
dengan situasi sekarang, yakni bagaimana industri 
manajemen konstruksi tetap produktif meski di masa 
pandemi Covid-19. “Dalam pandemi kita harus tetap 
produktif baik di rumah maupun di lapangan dengan 
memberlakukan protokol Covid-19. Manajemen 
konstruksi adalah hal yang penting dalam 
pembangunan di Indonesia saat ini. Tentu tidak mudah 
mengatur manajemen konstruksi di masa pandemi, 
karenanya penting suatu terobosan dari para ahli dan 
praktisi bidang ini sehingga memunculkan solusi,“ 
jelasnya.

Menurut Rektor seminar harus menjadi sarana 
menemukan solusi terbaik di tengah tantangan yang 
ada di lapangan. “Seminar harus menemukan metode 
atau model baru yaitu bagaimana manajemen konstruksi 
dalam masa Covid-19 menjadi referensi bagi para praktisi 
untuk melanjutkan dan menyelesaikan 
proyek-proyeknya. Oleh karena itu riset-riset model 
pengelolaan konstruksi perlu menjadi acuan bagi 
kalangan yang membutuhkan,“ katanya menerangkan.

Dalam paparannya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian 
(PUPR) RI Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE. menjelaskan 
peran pemerintah dan BUMN Konstruksi dalam 
merespon dampak risiko Covid-19 terhadap 
penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. 
”Pembangunan di masa pandemi ini perlu penanganan 
yang tidak biasa. Sesuai instruksi Presiden yakni untuk 
melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan 
infrastruktur diperlukan protokol dan upaya khusus. 
Dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan 
pembangunan perlu adanya sinergi bersama dari 
pemerintah dan elemen masyarakat. Pemerintah juga 
mengeluarkan instruksi Menteri PUPR yaitu protokol 
pencegahan penyebaran Covid-19 dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi.”

Acara yang merupakan respon antusiasme peserta 
seminar tanggal 23 April lalu, kali ini menitikberatkan 
pada solusi isu terkini. Bersama para pembicara yang 
terdiri atas akademisi, praktisi, konsultan, dan perwakilan 
pemerintah, didiskusikan bagaimana peran pemerintah 
dan BUMN Konstruksi memberikan rekomendasi solusi 
dari permasalahan yang ada. Rekomendasi akan 
disampaikan resmi kepada pemerintah melalui 
Kementerian PUPR.

Untar menggelar acara "Kreatif Mencipta Peluang di Tengah Covid-19" secara online 
dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus Hari 
Kebangkitan Nasional 2020, Rabu (20/5).
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Kahumas Dra. Paula T. Anggarina, M.M. menyebutkan bahwa peringatan Hardiknas 
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acara dilaksanakan secara online, kami berharap tidak mengurangi kebersamaan dan 
semangat kebangkitan para pejuang nasional Ki Hajar Dewantara dan Budi Utomo 
untuk memajukan pendidikan nasional demi kesejahteraan bangsa," ujarnya.

Menurut Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, kegiatan ini sebagai bentuk 
pemanfaatan peluang secara kreatif. "Pandemi telah mengubah banyak hal, 
terutama dalam sistem pembelajaran. Berbagai kegiatan pembelajaran, 
pengembangan program studi, fakultas dan universitas, seminar, serta pengabdian 
kepada masyarakat dilakukan dengan ruang gerak yang sangat terbatas yaitu secara 
online. Namun, di tengah pandemi ini, kita harus tetap produktif untuk 
menghasilkan karya-karya terbaik," tuturnya.

Secara khusus Rektor menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa, dosen, dan 
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dan selamat atas pencapaian ini. Pertahankan, tingkatkan, dan terus raih prestasi 
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buah dari dukungan yang diberikan orang-orang sekitar 
saya. Terakhir, terima kasih kepada Fikom atas semua 
kesempatan dan apresiasi yang telah diberikan selama 
program Student Exchange berlangsung di University of 
Malaya.”

Dihadiri 250 sivitas akademika, acara yang diselenggarakan 
melalui aplikasi Microsoft Teams diakhiri dengan 
penghormatan terakhir bagi para pejuang pendidikan yang 
telah berpulang dan berjasa untuk Untar dan Indonesia.
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Pelantikan Dokter dan
Wisuda FK Online

Kali pertamanya bagi Fakultas Kedokteran Universitas 
Tarumanagara (FK Untar) mengadakan Pelantikan & 
Pengambilan Sumpah Dokter ke-126 sekaligus Wisuda 
ke-76 secara online yang dapat disaksikan live melalui 
channel youtube, Jumat (22/5).
  
Acara yang diselenggarakan dengan mengikuti protokol 
kesehatan pencegahan penularan Covid-19, dipimpin 
oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan bersama 
Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Gatot P. Soemartono, 
S.E., S.H., M.M., LL.M., Wakil Rektor Bidang Nonakademik 
Dr. Rasji, S.H., M.H., Dekan FK Dr. dr. Meilani Kumala, MS., 
Sp.GK(K) beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Rektor mengucapkan selamat serta 
mengajak para dokter muda menjawab panggilan dan 
berperan bagi bangsa menangani pandemi Covid-19. 

“Ini adalah suatu tantangan bagi Anda semua karena 
pengabdian Anda saat ini sudah ditunggu masyarakat 
dan pemerintah untuk membantu menangani pandemi 
yang sedang melanda bangsa Indonesia dan bangsa di 
seluruh dunia. Tugas Anda berat, tetapi tetaplah 
berpegang pada janji yang telah diucapkan untuk selalu 
menjunjung tinggi etika seorang dokter di mana pun 
berada. Sebentar lagi Anda terjun ke dunia profesi. Kita 
patut bersyukur dan bangga karena kehadiran Anda 
merupakan panggilan luhur,” jelasnya.

Guru besar dari Fakultas Teknik Untar tersebut juga 
berpesan agar para dokter muda mengimplementasikan 
nilai-nilai luhur Untar dalam memberikan pelayanan 
terbaiknya bagi masyarakat, tanpa memandang status 
sosial, tanpa mengedepankan kepentingan materi.  
Selalu ingat untuk berbagi dan bermanfaat bagi sesama.

Hingga saat ini FK Untar telah meluluskan 4169 lulusan, 
dan khusus pada hari ini, Vanny Darmawan meraih 
predikat lulusan terbaik dengan IPK 3.83.

Seminar Nasional Teknik Sipil
Beri Rekomendasi Nyata

Program Doktor Teknik Sipil Untar mengadakan Seminar 
Nasional Manajemen Konstruksi: Peran Pemerintah dan 
BUMN Konstruksi dalam Merespon Dampak Covid-19 
terhadap Penyelenggaraan Industri Konstruksi di 
Indonesia, Rabu (6/5). 

Seminar yang berlangsung melalui aplikasi meeting 
daring ini mengundang narasumber kunci Ditjen Bina 
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) RI 
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE.
  
Hadir pula sebagai pembicara lainnya, Guru Besar 
FT Untar Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D., 
Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Dr. 
Bambang E. Marsono, M.M., Direktur Utama PT Yodya 
Karya (Persero) Ir. C. Thomas Pangaribuan, M.M., Kepala 
PUSPIPTEK Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN Dr. Ir. 
Sri Setiawati, M.A., serta Ketua Program Doktor Teknik 
Sipil Untar Dr. Ir. Najid, M.T. Seminar yang dimoderatori 
oleh Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak,
S.T., M.T., D.Min. 
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manajemen konstruksi. 
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menyampaikan sambutan yang sekaligus membuka 
acara, menyatakan bahwa seminar ini sangat menarik 
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manajemen konstruksi tetap produktif meski di masa 
pandemi Covid-19. “Dalam pandemi kita harus tetap 
produktif baik di rumah maupun di lapangan dengan 
memberlakukan protokol Covid-19. Manajemen 
konstruksi adalah hal yang penting dalam 
pembangunan di Indonesia saat ini. Tentu tidak mudah 
mengatur manajemen konstruksi di masa pandemi, 
karenanya penting suatu terobosan dari para ahli dan 
praktisi bidang ini sehingga memunculkan solusi,“ 
jelasnya.

Menurut Rektor seminar harus menjadi sarana 
menemukan solusi terbaik di tengah tantangan yang 
ada di lapangan. “Seminar harus menemukan metode 
atau model baru yaitu bagaimana manajemen konstruksi 
dalam masa Covid-19 menjadi referensi bagi para praktisi 
untuk melanjutkan dan menyelesaikan 
proyek-proyeknya. Oleh karena itu riset-riset model 
pengelolaan konstruksi perlu menjadi acuan bagi 
kalangan yang membutuhkan,“ katanya menerangkan.

Dalam paparannya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian 
(PUPR) RI Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE. menjelaskan 
peran pemerintah dan BUMN Konstruksi dalam 
merespon dampak risiko Covid-19 terhadap 
penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. 
”Pembangunan di masa pandemi ini perlu penanganan 
yang tidak biasa. Sesuai instruksi Presiden yakni untuk 
melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan 
infrastruktur diperlukan protokol dan upaya khusus. 
Dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan 
pembangunan perlu adanya sinergi bersama dari 
pemerintah dan elemen masyarakat. Pemerintah juga 
mengeluarkan instruksi Menteri PUPR yaitu protokol 
pencegahan penyebaran Covid-19 dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi.”

Acara yang merupakan respon antusiasme peserta 
seminar tanggal 23 April lalu, kali ini menitikberatkan 
pada solusi isu terkini. Bersama para pembicara yang 
terdiri atas akademisi, praktisi, konsultan, dan perwakilan 
pemerintah, didiskusikan bagaimana peran pemerintah 
dan BUMN Konstruksi memberikan rekomendasi solusi 
dari permasalahan yang ada. Rekomendasi akan 
disampaikan resmi kepada pemerintah melalui 
Kementerian PUPR.
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The New Normal
Setelah Covid-19

“Dunia dikejutkan dengan kemunculan virus corona, kita 
semua dengan terpaksa mengubah kebiasaan sehari-hari 
dengan work from home. Setelah pandemi ini selesai, kita 
akan mengubah lifestyle dalam berinteraksi maupun  
berbisnis, yang mengantarkan kita pada the new normal,” 

ujar ketua FIABCI Indonesia, Budiarsa Sastrawinata pada 
Webinar seri pertama hasil kolaborasi Untar melalui 
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan 
FIABCI (Real Estate Federation) Indonesia. Diikuti hampir 200 
peserta, seminar ini bertajuk “The New Normal in the World’s 
Post Covid-19: The Prospect of The Coworking Space Business”, 
Rabu (6/5).

Secara resmi acara dibuka oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan dengan dosen Untar Meriyana Kesuma selaku 
moderator, menghadirkan para profesional Direktur Ciputra 
Group Nararya Ciputra Sastrawinata, Co-Founder Vanessa 
Hendriadi Li, President of Coworking Indonesia Faye Alund, 
dan Owner Willis Kusuma Architects, Willis Kusuma.
Bagi Nararya Ciputra Sastrawinata, coworking space 
merupakan platform yang tepat bagi entrepreneur muda 
untuk melahirkan inovasi, berbagi ide, berkolaborasi, dan 
mewujudkan mimpinya.

Faye Alund menyatakan coworking bukan hanya 
menyediakan fasilitas namun juga konektivitas agar 
individu dapat berkembang. Nantinya, coworking akan 

Webinar seri kedua kembali diadakan dengan tema “The 
New Normal in the World’s Post Covid-19: How The Landscape 
of Retail Business is Transformed”. Kali ini menghadirkan para 
pakar dan praktisi Director of Ciputra Group Sugwanto 
Tanto, COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman, 
Founder of Architect Indomegah Henry Kusnadi, dan CMO 
Starbucks Indonesia Liryawati sebagai pembicara, Rabu 
(20/5).

Dalam pembahasannya, CMO Starbucks Indonesia Liryawati 
berpendapat bahwa pandemi saat ini mempengaruhi 
perubahan perilaku dan gaya hidup para konsumen. “Kita 
perlu meyakinkan pembeli akan keamanan dan kebersihan 
produk agar terjamin. Ada peluang ke depannya nanti, kita 
akan mengandalkan teknologi digital baru yang tidak perlu 
sentuhan (touchless). Ketika Covid-19 berakhir, kita 
dihadapkan pada the new normal. Saat ini yang bisa 
dilakukan adalah terus bergerak ke depan untuk 
mempersiapkannya. Ekspansi seperti memperbanyak 
drive-thru or pilot store merupakan salah satu langkahnya.”

“Untuk suatu rentang waktu akibat pandemi, trend yang ada 
akan berubah menjadi pola, lalu menjadi permintaan 
karena kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa desain 
merupakan suatu proses dan hasil. Desain adalah 
bagaimana permintaan akan kebutuhan bergabung 
dengan pemikiran yang kreatif. Arsitek berperan 
menciptakan sebuah karya yang memenuhi permintaan 
kebutuhan tersebut, sekaligus berkreasi dengan 
mempertimbangkan segmen pasar seperti desain, 

optimalisasi, e�siensi dan biaya,” ujar Designer sekaligus 
Founder of Architect Indomegah, Henry Kusnadi.

COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman 
memandang bahwa dengan munculnya pandemi global ini 
diperlukan seseorang yang berperan sebagai pengubah 
permainan (game changer), karena segala sesuatunya akan 
berubah menyesuaikan kondisi. “Kita menggunakan seluruh 
platform yang dimiliki untuk mendukung 
penyewa-penyewa bermigrasi secara online dengan cara 
yang ekonomis. Pihak mall memfasilitasi ojek online tempat 
tunggu, menyediakan hand sanitizer serta makanan ringan. 
Transparansi sangat dibutuhkan, tidak ada yang siap 
dengan situasi PSBB, namun kita perlu menjaga hubungan 
baik dengan para konsumen. Mall dan para penyewa butuh 
bekerja sama menentukan standar kebersihan dan 
kesehatan. Perlu dilihat sisi positifnya, kita menjadi berpikir 
kreatif diluar kebiasaan. Misalkan bioskop yang sudah 
beberapa bulan belakangan ini tutup, perlu tetap 
menjalankan bisnis misalnya drive-in atau digital streaming 

Program Doktor Teknik Sipil Untar mengadakan Seminar 
Nasional Manajemen Konstruksi: Peran Pemerintah dan 
BUMN Konstruksi dalam Merespon Dampak Covid-19 
terhadap Penyelenggaraan Industri Konstruksi di 
Indonesia, Rabu (6/5). 

Seminar yang berlangsung melalui aplikasi meeting 
daring ini mengundang narasumber kunci Ditjen Bina 
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) RI 
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE.
  
Hadir pula sebagai pembicara lainnya, Guru Besar 
FT Untar Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D., 
Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Dr. 
Bambang E. Marsono, M.M., Direktur Utama PT Yodya 
Karya (Persero) Ir. C. Thomas Pangaribuan, M.M., Kepala 
PUSPIPTEK Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN Dr. Ir. 
Sri Setiawati, M.A., serta Ketua Program Doktor Teknik 
Sipil Untar Dr. Ir. Najid, M.T. Seminar yang dimoderatori 
oleh Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak,
S.T., M.T., D.Min. 

dari Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut, diikuti 
hampir 1000 peserta dari seluruh Indonesia.

Karena animo peserta mengikuti seminar bidang 
konstruksi ini begitu besar, maka Untar mengadakan 
seminar lanjutan berkolaborasi dengan Universitas Esa 
Unggul. Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief 
Kusuma Among Praja, M.B.A., dalam sambutannya 
menjelaskan tujuan seminar ini yaitu memberikan 
rekomendasi dan rujukan bagi pihak-pihak dalam dunia 
manajemen konstruksi. 

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan saat 
menyampaikan sambutan yang sekaligus membuka 
acara, menyatakan bahwa seminar ini sangat menarik 
dan penting untuk diselenggarakan karena relevan 
dengan situasi sekarang, yakni bagaimana industri 
manajemen konstruksi tetap produktif meski di masa 
pandemi Covid-19. “Dalam pandemi kita harus tetap 
produktif baik di rumah maupun di lapangan dengan 
memberlakukan protokol Covid-19. Manajemen 
konstruksi adalah hal yang penting dalam 
pembangunan di Indonesia saat ini. Tentu tidak mudah 
mengatur manajemen konstruksi di masa pandemi, 
karenanya penting suatu terobosan dari para ahli dan 
praktisi bidang ini sehingga memunculkan solusi,“ 
jelasnya.

Menurut Rektor seminar harus menjadi sarana 
menemukan solusi terbaik di tengah tantangan yang 
ada di lapangan. “Seminar harus menemukan metode 
atau model baru yaitu bagaimana manajemen konstruksi 
dalam masa Covid-19 menjadi referensi bagi para praktisi 
untuk melanjutkan dan menyelesaikan 
proyek-proyeknya. Oleh karena itu riset-riset model 
pengelolaan konstruksi perlu menjadi acuan bagi 
kalangan yang membutuhkan,“ katanya menerangkan.

Dalam paparannya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian 
(PUPR) RI Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE. menjelaskan 
peran pemerintah dan BUMN Konstruksi dalam 
merespon dampak risiko Covid-19 terhadap 
penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. 
”Pembangunan di masa pandemi ini perlu penanganan 
yang tidak biasa. Sesuai instruksi Presiden yakni untuk 
melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan 
infrastruktur diperlukan protokol dan upaya khusus. 
Dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan 
pembangunan perlu adanya sinergi bersama dari 
pemerintah dan elemen masyarakat. Pemerintah juga 
mengeluarkan instruksi Menteri PUPR yaitu protokol 
pencegahan penyebaran Covid-19 dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi.”

Acara yang merupakan respon antusiasme peserta 
seminar tanggal 23 April lalu, kali ini menitikberatkan 
pada solusi isu terkini. Bersama para pembicara yang 
terdiri atas akademisi, praktisi, konsultan, dan perwakilan 
pemerintah, didiskusikan bagaimana peran pemerintah 
dan BUMN Konstruksi memberikan rekomendasi solusi 
dari permasalahan yang ada. Rekomendasi akan 
disampaikan resmi kepada pemerintah melalui 
Kementerian PUPR.

Road to Iboma...

menjadi wadah dari pembangun ekonomi (economy 
builders). “Situasi krisis global ini memiliki hikmah 
tersembunyi. Suatu saat ketika semuanya telah beradaptasi 
dengan the new normal, hal yang penting adalah 
produktivitas dan hasil, bukan hanya hadir secara �sik di 
kantor. Coworking adalah masa depan yang baru. Yang kami 
inginkan coworking akan menjadi mainstream nantinya.”

Vanessa Hendriadi Li menilai bahwa perusahaan 
membutuhkan �eksibilitas untuk mengembangkan 
usahanya. “Misi dari GoWork sangatlah penting, manusia 
merasa kualitas berkarya mereka berpengaruh kepada 
kehidupan. Coworking ialah platform yang bisa 
menghubungkan individu untuk berkolaborasi dan 
berkreasi bersama.

“Manusia mendesain dengan menyesuaikan segala 
tantangan yang timbul. Coworking space dapat beralih 
menjadi ruangan partisi maupun ruang kerja yang memberi 
jarak pada individu,” ujar Willis Kusuma.

yang bisa menjadi solusi. Tidak mudah tapi harus dilakukan. 
Mari kita berjuang bersama dan selalu berpikir positif.”
Director of Ciputra Group Sugwanto Tanto berpendapat 
bahwa pengalaman konsumen merupakan hal penting 
untuk sebuah pusat perbelanjaan. “Walaupun dengan 
segala kendala yang ada, tentu setiap mall harus berusaha 
menciptakan sesuatu yang menarik untuk menjaga 

kesetiaan pelanggan. Sejauh ini banyak peluang dan 
inisiatif yang dapat diupayakan seperti bisnis online. Bukan 
tidak mungkin dengan berbelanja online dapat 
menambahkan pengalaman pelayanan yang berbeda. Kita 
disadarkan, o�ine dan online itu saling mendukung. 
Menjadi lebih kreatif dalam menghadapi kondisi dengan 
melihat potensi baru yang dapat dilakukan. Sehingga dapat 
menghasilkan hasil yang baik untuk pusat perbelanjaan.”
Para pembicara sepakat, ketika masa PSBB usai, 
pengunjung perlu mendapat keyakinan bahwa mall cukup 
aman untuk dikunjungi dengan memastikan setiap 
pengunjung menerapkan protokol kesehatan. Limitasi 
pengunjung menjadi pilihan untuk sementara waktu 
hingga keadaan membaik.

Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Gatot P. Soemartono, S.E., 
S.H., M.M., LL.M., menyampaikan bahwa rangkaian webinar 
series yang mengangkat tema The New Normal in the World’s 
Post Covid-19 ini sangat relevan karena akan kita hadapi 
dalam waktu dekat ini. “Dalam setiap krisis, ada peluang. 
The New Normal membawa transformasi baru dalam dunia 
bisnis yang membutuhkan ketahanan menentukan strategi 
yang tepat untuk mengantisipasi agar dapat berkembang.”

FIABCI Indonesia merupakan federasi internasional dari 
FIABCI yang berpusat di Paris dengan lebih 60 negara 
anggota yang telah beroperasi selama 70 tahun.

menjadi wadah...
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“Dunia dikejutkan dengan kemunculan virus corona, kita 
semua dengan terpaksa mengubah kebiasaan sehari-hari 
dengan work from home. Setelah pandemi ini selesai, kita 
akan mengubah lifestyle dalam berinteraksi maupun  
berbisnis, yang mengantarkan kita pada the new normal,” 

ujar ketua FIABCI Indonesia, Budiarsa Sastrawinata pada 
Webinar seri pertama hasil kolaborasi Untar melalui 
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan 
FIABCI (Real Estate Federation) Indonesia. Diikuti hampir 200 
peserta, seminar ini bertajuk “The New Normal in the World’s 
Post Covid-19: The Prospect of The Coworking Space Business”, 
Rabu (6/5).

Secara resmi acara dibuka oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan dengan dosen Untar Meriyana Kesuma selaku 
moderator, menghadirkan para profesional Direktur Ciputra 
Group Nararya Ciputra Sastrawinata, Co-Founder Vanessa 
Hendriadi Li, President of Coworking Indonesia Faye Alund, 
dan Owner Willis Kusuma Architects, Willis Kusuma.
Bagi Nararya Ciputra Sastrawinata, coworking space 
merupakan platform yang tepat bagi entrepreneur muda 
untuk melahirkan inovasi, berbagi ide, berkolaborasi, dan 
mewujudkan mimpinya.

Faye Alund menyatakan coworking bukan hanya 
menyediakan fasilitas namun juga konektivitas agar 
individu dapat berkembang. Nantinya, coworking akan 

Inovasi Menyambut
The New Normal

Webinar seri kedua kembali diadakan dengan tema “The 
New Normal in the World’s Post Covid-19: How The Landscape 
of Retail Business is Transformed”. Kali ini menghadirkan para 
pakar dan praktisi Director of Ciputra Group Sugwanto 
Tanto, COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman, 
Founder of Architect Indomegah Henry Kusnadi, dan CMO 
Starbucks Indonesia Liryawati sebagai pembicara, Rabu 
(20/5).

Dalam pembahasannya, CMO Starbucks Indonesia Liryawati 
berpendapat bahwa pandemi saat ini mempengaruhi 
perubahan perilaku dan gaya hidup para konsumen. “Kita 
perlu meyakinkan pembeli akan keamanan dan kebersihan 
produk agar terjamin. Ada peluang ke depannya nanti, kita 
akan mengandalkan teknologi digital baru yang tidak perlu 
sentuhan (touchless). Ketika Covid-19 berakhir, kita 
dihadapkan pada the new normal. Saat ini yang bisa 
dilakukan adalah terus bergerak ke depan untuk 
mempersiapkannya. Ekspansi seperti memperbanyak 
drive-thru or pilot store merupakan salah satu langkahnya.”

“Untuk suatu rentang waktu akibat pandemi, trend yang ada 
akan berubah menjadi pola, lalu menjadi permintaan 
karena kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa desain 
merupakan suatu proses dan hasil. Desain adalah 
bagaimana permintaan akan kebutuhan bergabung 
dengan pemikiran yang kreatif. Arsitek berperan 
menciptakan sebuah karya yang memenuhi permintaan 
kebutuhan tersebut, sekaligus berkreasi dengan 
mempertimbangkan segmen pasar seperti desain, 

optimalisasi, e�siensi dan biaya,” ujar Designer sekaligus 
Founder of Architect Indomegah, Henry Kusnadi.

COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman 
memandang bahwa dengan munculnya pandemi global ini 
diperlukan seseorang yang berperan sebagai pengubah 
permainan (game changer), karena segala sesuatunya akan 
berubah menyesuaikan kondisi. “Kita menggunakan seluruh 
platform yang dimiliki untuk mendukung 
penyewa-penyewa bermigrasi secara online dengan cara 
yang ekonomis. Pihak mall memfasilitasi ojek online tempat 
tunggu, menyediakan hand sanitizer serta makanan ringan. 
Transparansi sangat dibutuhkan, tidak ada yang siap 
dengan situasi PSBB, namun kita perlu menjaga hubungan 
baik dengan para konsumen. Mall dan para penyewa butuh 
bekerja sama menentukan standar kebersihan dan 
kesehatan. Perlu dilihat sisi positifnya, kita menjadi berpikir 
kreatif diluar kebiasaan. Misalkan bioskop yang sudah 
beberapa bulan belakangan ini tutup, perlu tetap 
menjalankan bisnis misalnya drive-in atau digital streaming 

Program Doktor Teknik Sipil Untar mengadakan Seminar 
Nasional Manajemen Konstruksi: Peran Pemerintah dan 
BUMN Konstruksi dalam Merespon Dampak Covid-19 
terhadap Penyelenggaraan Industri Konstruksi di 
Indonesia, Rabu (6/5). 

Seminar yang berlangsung melalui aplikasi meeting 
daring ini mengundang narasumber kunci Ditjen Bina 
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) RI 
Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE.
  
Hadir pula sebagai pembicara lainnya, Guru Besar 
FT Untar Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D., 
Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Dr. 
Bambang E. Marsono, M.M., Direktur Utama PT Yodya 
Karya (Persero) Ir. C. Thomas Pangaribuan, M.M., Kepala 
PUSPIPTEK Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN Dr. Ir. 
Sri Setiawati, M.A., serta Ketua Program Doktor Teknik 
Sipil Untar Dr. Ir. Najid, M.T. Seminar yang dimoderatori 
oleh Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak,
S.T., M.T., D.Min. 

dari Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut, diikuti 
hampir 1000 peserta dari seluruh Indonesia.

Karena animo peserta mengikuti seminar bidang 
konstruksi ini begitu besar, maka Untar mengadakan 
seminar lanjutan berkolaborasi dengan Universitas Esa 
Unggul. Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief 
Kusuma Among Praja, M.B.A., dalam sambutannya 
menjelaskan tujuan seminar ini yaitu memberikan 
rekomendasi dan rujukan bagi pihak-pihak dalam dunia 
manajemen konstruksi. 

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan saat 
menyampaikan sambutan yang sekaligus membuka 
acara, menyatakan bahwa seminar ini sangat menarik 
dan penting untuk diselenggarakan karena relevan 
dengan situasi sekarang, yakni bagaimana industri 
manajemen konstruksi tetap produktif meski di masa 
pandemi Covid-19. “Dalam pandemi kita harus tetap 
produktif baik di rumah maupun di lapangan dengan 
memberlakukan protokol Covid-19. Manajemen 
konstruksi adalah hal yang penting dalam 
pembangunan di Indonesia saat ini. Tentu tidak mudah 
mengatur manajemen konstruksi di masa pandemi, 
karenanya penting suatu terobosan dari para ahli dan 
praktisi bidang ini sehingga memunculkan solusi,“ 
jelasnya.

Menurut Rektor seminar harus menjadi sarana 
menemukan solusi terbaik di tengah tantangan yang 
ada di lapangan. “Seminar harus menemukan metode 
atau model baru yaitu bagaimana manajemen konstruksi 
dalam masa Covid-19 menjadi referensi bagi para praktisi 
untuk melanjutkan dan menyelesaikan 
proyek-proyeknya. Oleh karena itu riset-riset model 
pengelolaan konstruksi perlu menjadi acuan bagi 
kalangan yang membutuhkan,“ katanya menerangkan.

Dalam paparannya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian 
(PUPR) RI Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE. menjelaskan 
peran pemerintah dan BUMN Konstruksi dalam 
merespon dampak risiko Covid-19 terhadap 
penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. 
”Pembangunan di masa pandemi ini perlu penanganan 
yang tidak biasa. Sesuai instruksi Presiden yakni untuk 
melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan 
infrastruktur diperlukan protokol dan upaya khusus. 
Dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan 
pembangunan perlu adanya sinergi bersama dari 
pemerintah dan elemen masyarakat. Pemerintah juga 
mengeluarkan instruksi Menteri PUPR yaitu protokol 
pencegahan penyebaran Covid-19 dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi.”

Acara yang merupakan respon antusiasme peserta 
seminar tanggal 23 April lalu, kali ini menitikberatkan 
pada solusi isu terkini. Bersama para pembicara yang 
terdiri atas akademisi, praktisi, konsultan, dan perwakilan 
pemerintah, didiskusikan bagaimana peran pemerintah 
dan BUMN Konstruksi memberikan rekomendasi solusi 
dari permasalahan yang ada. Rekomendasi akan 
disampaikan resmi kepada pemerintah melalui 
Kementerian PUPR.

menjadi wadah dari pembangun ekonomi (economy 
builders). “Situasi krisis global ini memiliki hikmah 
tersembunyi. Suatu saat ketika semuanya telah beradaptasi 
dengan the new normal, hal yang penting adalah 
produktivitas dan hasil, bukan hanya hadir secara �sik di 
kantor. Coworking adalah masa depan yang baru. Yang kami 
inginkan coworking akan menjadi mainstream nantinya.”

Vanessa Hendriadi Li menilai bahwa perusahaan 
membutuhkan �eksibilitas untuk mengembangkan 
usahanya. “Misi dari GoWork sangatlah penting, manusia 
merasa kualitas berkarya mereka berpengaruh kepada 
kehidupan. Coworking ialah platform yang bisa 
menghubungkan individu untuk berkolaborasi dan 
berkreasi bersama.

“Manusia mendesain dengan menyesuaikan segala 
tantangan yang timbul. Coworking space dapat beralih 
menjadi ruangan partisi maupun ruang kerja yang memberi 
jarak pada individu,” ujar Willis Kusuma.

yang bisa menjadi solusi. Tidak mudah tapi harus dilakukan. 
Mari kita berjuang bersama dan selalu berpikir positif.”
Director of Ciputra Group Sugwanto Tanto berpendapat 
bahwa pengalaman konsumen merupakan hal penting 
untuk sebuah pusat perbelanjaan. “Walaupun dengan 
segala kendala yang ada, tentu setiap mall harus berusaha 
menciptakan sesuatu yang menarik untuk menjaga 

kesetiaan pelanggan. Sejauh ini banyak peluang dan 
inisiatif yang dapat diupayakan seperti bisnis online. Bukan 
tidak mungkin dengan berbelanja online dapat 
menambahkan pengalaman pelayanan yang berbeda. Kita 
disadarkan, o�ine dan online itu saling mendukung. 
Menjadi lebih kreatif dalam menghadapi kondisi dengan 
melihat potensi baru yang dapat dilakukan. Sehingga dapat 
menghasilkan hasil yang baik untuk pusat perbelanjaan.”
Para pembicara sepakat, ketika masa PSBB usai, 
pengunjung perlu mendapat keyakinan bahwa mall cukup 
aman untuk dikunjungi dengan memastikan setiap 
pengunjung menerapkan protokol kesehatan. Limitasi 
pengunjung menjadi pilihan untuk sementara waktu 
hingga keadaan membaik.

Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Gatot P. Soemartono, S.E., 
S.H., M.M., LL.M., menyampaikan bahwa rangkaian webinar 
series yang mengangkat tema The New Normal in the World’s 
Post Covid-19 ini sangat relevan karena akan kita hadapi 
dalam waktu dekat ini. “Dalam setiap krisis, ada peluang. 
The New Normal membawa transformasi baru dalam dunia 
bisnis yang membutuhkan ketahanan menentukan strategi 
yang tepat untuk mengantisipasi agar dapat berkembang.”

FIABCI Indonesia merupakan federasi internasional dari 
FIABCI yang berpusat di Paris dengan lebih 60 negara 
anggota yang telah beroperasi selama 70 tahun.

kesetiaan pelanggan. ...
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Webinar seri kedua kembali diadakan dengan tema “The 
New Normal in the World’s Post Covid-19: How The Landscape 
of Retail Business is Transformed”. Kali ini menghadirkan para 
pakar dan praktisi Director of Ciputra Group Sugwanto 
Tanto, COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman, 
Founder of Architect Indomegah Henry Kusnadi, dan CMO 
Starbucks Indonesia Liryawati sebagai pembicara, Rabu 
(20/5).

Dalam pembahasannya, CMO Starbucks Indonesia Liryawati 
berpendapat bahwa pandemi saat ini mempengaruhi 
perubahan perilaku dan gaya hidup para konsumen. “Kita 
perlu meyakinkan pembeli akan keamanan dan kebersihan 
produk agar terjamin. Ada peluang ke depannya nanti, kita 
akan mengandalkan teknologi digital baru yang tidak perlu 
sentuhan (touchless). Ketika Covid-19 berakhir, kita 
dihadapkan pada the new normal. Saat ini yang bisa 
dilakukan adalah terus bergerak ke depan untuk 
mempersiapkannya. Ekspansi seperti memperbanyak 
drive-thru or pilot store merupakan salah satu langkahnya.”

“Untuk suatu rentang waktu akibat pandemi, trend yang ada 
akan berubah menjadi pola, lalu menjadi permintaan 
karena kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa desain 
merupakan suatu proses dan hasil. Desain adalah 
bagaimana permintaan akan kebutuhan bergabung 
dengan pemikiran yang kreatif. Arsitek berperan 
menciptakan sebuah karya yang memenuhi permintaan 
kebutuhan tersebut, sekaligus berkreasi dengan 
mempertimbangkan segmen pasar seperti desain, 

optimalisasi, e�siensi dan biaya,” ujar Designer sekaligus 
Founder of Architect Indomegah, Henry Kusnadi.

COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman 
memandang bahwa dengan munculnya pandemi global ini 
diperlukan seseorang yang berperan sebagai pengubah 
permainan (game changer), karena segala sesuatunya akan 
berubah menyesuaikan kondisi. “Kita menggunakan seluruh 
platform yang dimiliki untuk mendukung 
penyewa-penyewa bermigrasi secara online dengan cara 
yang ekonomis. Pihak mall memfasilitasi ojek online tempat 
tunggu, menyediakan hand sanitizer serta makanan ringan. 
Transparansi sangat dibutuhkan, tidak ada yang siap 
dengan situasi PSBB, namun kita perlu menjaga hubungan 
baik dengan para konsumen. Mall dan para penyewa butuh 
bekerja sama menentukan standar kebersihan dan 
kesehatan. Perlu dilihat sisi positifnya, kita menjadi berpikir 
kreatif diluar kebiasaan. Misalkan bioskop yang sudah 
beberapa bulan belakangan ini tutup, perlu tetap 
menjalankan bisnis misalnya drive-in atau digital streaming 

yang bisa menjadi solusi. Tidak mudah tapi harus dilakukan. 
Mari kita berjuang bersama dan selalu berpikir positif.”
Director of Ciputra Group Sugwanto Tanto berpendapat 
bahwa pengalaman konsumen merupakan hal penting 
untuk sebuah pusat perbelanjaan. “Walaupun dengan 
segala kendala yang ada, tentu setiap mall harus berusaha 
menciptakan sesuatu yang menarik untuk menjaga 

kesetiaan pelanggan. Sejauh ini banyak peluang dan 
inisiatif yang dapat diupayakan seperti bisnis online. Bukan 
tidak mungkin dengan berbelanja online dapat 
menambahkan pengalaman pelayanan yang berbeda. Kita 
disadarkan, o�ine dan online itu saling mendukung. 
Menjadi lebih kreatif dalam menghadapi kondisi dengan 
melihat potensi baru yang dapat dilakukan. Sehingga dapat 
menghasilkan hasil yang baik untuk pusat perbelanjaan.”
Para pembicara sepakat, ketika masa PSBB usai, 
pengunjung perlu mendapat keyakinan bahwa mall cukup 
aman untuk dikunjungi dengan memastikan setiap 
pengunjung menerapkan protokol kesehatan. Limitasi 
pengunjung menjadi pilihan untuk sementara waktu 
hingga keadaan membaik.

Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Gatot P. Soemartono, S.E., 
S.H., M.M., LL.M., menyampaikan bahwa rangkaian webinar 
series yang mengangkat tema The New Normal in the World’s 
Post Covid-19 ini sangat relevan karena akan kita hadapi 
dalam waktu dekat ini. “Dalam setiap krisis, ada peluang. 
The New Normal membawa transformasi baru dalam dunia 
bisnis yang membutuhkan ketahanan menentukan strategi 
yang tepat untuk mengantisipasi agar dapat berkembang.”

FIABCI Indonesia merupakan federasi internasional dari 
FIABCI yang berpusat di Paris dengan lebih 60 negara 
anggota yang telah beroperasi selama 70 tahun.

Untar Peduli Petugas Keamanan
Kampus dan Warga Sekitar

Untar kembali dengan "Untar Peduli Dampak Covid-19" 
tahap ketiga. Mengajak TNI dan Polri untuk turut mengawal 
pendistribusian bantuan, Jumat (8/5). Bantuan serupa 
berupa paket sembako disalurkan kepada warga RW 02 
Kelurahan Tanjung Duren Utara yang belum tersentuh 
bantuan, serta warga kampus yaitu para personil keamanan 
Kampus I dan II Untar yang masih terus berjaga untuk 
kampus tercinta secara bergiliran di tengah masa pandemi 
ini.

"Saya harap bantuan ini bermanfaat bagi yang sangat 
membutuhkan dan secara khusus kami berbagi untuk para 
petugas keamanan kampus yang setiap hari masih 

bertugas. Terima kasih atas pengorbanannya tetap menjaga 
keamanan kampus di masa penerapan PSBB oleh 
pemerintah," ujar Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
saat menyerahkan langsung donasi kepada perwakilan RW 
02 dan para koordinator keamanan Kampus I dan II Untar.

Ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara H. Bonie 
secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Untar. "Atas 
nama warga kami mengucapkan terima kasih atas 
kepedulian Untar membantu warga yang terdampak 
Covid-19. Semoga kerja sama dengan Untar terus berlanjut 
melalui program lain di masa yang akan datang," ucapnya. 
"Terima kasih kami ucapkan untuk Untar atas perhatian dan 
bantuan sembako yang diberikan. Pastinya bantuan ini 
bermanfaat bagi kami yang akan tetap menjaga keamanan 
lingkungan kampus di masa pandemi," tutur Feri Irianto, 
personil keamanan kampus yang sehari-hari bertugas di 
gedung Rektorat lantai 5.

Turut hadir dalam penyaluran bantuan, Ketua DKM Masjid 
Assa'adah Kelurahan Tanjung Duren Utara K.H. Rusli Sidik, 
Danramil 03/Grogol Petamburan Kapten Inf. Irwan Triyono, 
PS Kahumas Polsek Tanjung Duren Bripka Muhamad Jakaria, 
Wakil Rektor Bidang Nonakademik Dr. Rasji, S.H., M.H., serta 
Kahumas Dra. Paula T. Anggarina, M.M.

Orbituari
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Webinar seri kedua kembali diadakan dengan tema “The 
New Normal in the World’s Post Covid-19: How The Landscape 
of Retail Business is Transformed”. Kali ini menghadirkan para 
pakar dan praktisi Director of Ciputra Group Sugwanto 
Tanto, COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman, 
Founder of Architect Indomegah Henry Kusnadi, dan CMO 
Starbucks Indonesia Liryawati sebagai pembicara, Rabu 
(20/5).

Dalam pembahasannya, CMO Starbucks Indonesia Liryawati 
berpendapat bahwa pandemi saat ini mempengaruhi 
perubahan perilaku dan gaya hidup para konsumen. “Kita 
perlu meyakinkan pembeli akan keamanan dan kebersihan 
produk agar terjamin. Ada peluang ke depannya nanti, kita 
akan mengandalkan teknologi digital baru yang tidak perlu 
sentuhan (touchless). Ketika Covid-19 berakhir, kita 
dihadapkan pada the new normal. Saat ini yang bisa 
dilakukan adalah terus bergerak ke depan untuk 
mempersiapkannya. Ekspansi seperti memperbanyak 
drive-thru or pilot store merupakan salah satu langkahnya.”

“Untuk suatu rentang waktu akibat pandemi, trend yang ada 
akan berubah menjadi pola, lalu menjadi permintaan 
karena kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa desain 
merupakan suatu proses dan hasil. Desain adalah 
bagaimana permintaan akan kebutuhan bergabung 
dengan pemikiran yang kreatif. Arsitek berperan 
menciptakan sebuah karya yang memenuhi permintaan 
kebutuhan tersebut, sekaligus berkreasi dengan 
mempertimbangkan segmen pasar seperti desain, 

optimalisasi, e�siensi dan biaya,” ujar Designer sekaligus 
Founder of Architect Indomegah, Henry Kusnadi.

COO Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman 
memandang bahwa dengan munculnya pandemi global ini 
diperlukan seseorang yang berperan sebagai pengubah 
permainan (game changer), karena segala sesuatunya akan 
berubah menyesuaikan kondisi. “Kita menggunakan seluruh 
platform yang dimiliki untuk mendukung 
penyewa-penyewa bermigrasi secara online dengan cara 
yang ekonomis. Pihak mall memfasilitasi ojek online tempat 
tunggu, menyediakan hand sanitizer serta makanan ringan. 
Transparansi sangat dibutuhkan, tidak ada yang siap 
dengan situasi PSBB, namun kita perlu menjaga hubungan 
baik dengan para konsumen. Mall dan para penyewa butuh 
bekerja sama menentukan standar kebersihan dan 
kesehatan. Perlu dilihat sisi positifnya, kita menjadi berpikir 
kreatif diluar kebiasaan. Misalkan bioskop yang sudah 
beberapa bulan belakangan ini tutup, perlu tetap 
menjalankan bisnis misalnya drive-in atau digital streaming 

Go International, Steven Austin
kalahkan 2.600 Mahasiswa
se-Asia Tenggara
Steven Austin, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 
Untar berhasil mengalahkan 2.600 mahasiswa dari berbagai 
jurusan dan universitas ternama se-Asia Tenggara yang 
berpartisipasi dalam Institute of Chartered Accountants in 
England dan Wales (ICAEW) SEA 100 Regional Competition. 
Mahasiswa Manajemen FEB Untar yang meraih gelar 
kategori Overall Winner ini mendapatkan hadiah uang tunai 

yang bisa menjadi solusi. Tidak mudah tapi harus dilakukan. 
Mari kita berjuang bersama dan selalu berpikir positif.”
Director of Ciputra Group Sugwanto Tanto berpendapat 
bahwa pengalaman konsumen merupakan hal penting 
untuk sebuah pusat perbelanjaan. “Walaupun dengan 
segala kendala yang ada, tentu setiap mall harus berusaha 
menciptakan sesuatu yang menarik untuk menjaga 

kesetiaan pelanggan. Sejauh ini banyak peluang dan 
inisiatif yang dapat diupayakan seperti bisnis online. Bukan 
tidak mungkin dengan berbelanja online dapat 
menambahkan pengalaman pelayanan yang berbeda. Kita 
disadarkan, o�ine dan online itu saling mendukung. 
Menjadi lebih kreatif dalam menghadapi kondisi dengan 
melihat potensi baru yang dapat dilakukan. Sehingga dapat 
menghasilkan hasil yang baik untuk pusat perbelanjaan.”
Para pembicara sepakat, ketika masa PSBB usai, 
pengunjung perlu mendapat keyakinan bahwa mall cukup 
aman untuk dikunjungi dengan memastikan setiap 
pengunjung menerapkan protokol kesehatan. Limitasi 
pengunjung menjadi pilihan untuk sementara waktu 
hingga keadaan membaik.

Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Gatot P. Soemartono, S.E., 
S.H., M.M., LL.M., menyampaikan bahwa rangkaian webinar 
series yang mengangkat tema The New Normal in the World’s 
Post Covid-19 ini sangat relevan karena akan kita hadapi 
dalam waktu dekat ini. “Dalam setiap krisis, ada peluang. 
The New Normal membawa transformasi baru dalam dunia 
bisnis yang membutuhkan ketahanan menentukan strategi 
yang tepat untuk mengantisipasi agar dapat berkembang.”

FIABCI Indonesia merupakan federasi internasional dari 
FIABCI yang berpusat di Paris dengan lebih 60 negara 
anggota yang telah beroperasi selama 70 tahun.

sebesar US$2,000 dan memperoleh sesi employability dari 
tim rekrutmen ICAEW untuk mempelajari kiat-kiat 
mempersiapkan wawancara dengan baik, menyusun CV 
yang menarik dan cara untuk meningkatkan commercial 
awareness.

ICAEW adalah asosiasi yang juga menyelenggarakan 
pelatihan Certi�cates of Finance, Accounting, and Business 
(CFAB), yang membekali peserta untuk memiliki 
kemampuan bisnis dan keuangan yang mumpuni di tingkat 
internasional. Kompetisi yang diselenggarakan secara online 
oleh ICAEW London ini adalah ajang untuk mencari 100 
mahasiswa terbaik yang memiliki aspirasi untuk menjadi 
pemimpin masa depan dari seluruh universitas yang berada 
di kawasan Asia Tenggara. Pertama kali diadakan tahun 
2018, kompetisi ini membuka kesempatan bagi para 
mahasiswa untuk mengenal lebih jauh dunia profesi 
akuntansi berserti�kat. Kemampuan profesional para 
peserta seperti etika berbisnis, pembuatan keputusan, 
kemampuan komunikasi, penyelesaian masalah, dan kerja 
sama tim diuji dalam kompetisi ini.

Ketika diumumkan sebagai pemenang kategori Overall 
pada 1 April lalu, Steven mengatakan dirinya merasa hal 
tersebut dapat menjadi peluang karir untuknya di 
kemudian hari. Steven menuturkan dalam kompetisi ini 
juga ia diberikan tantangan sebagaimana layaknya 
pemimpin untuk menentukan posisi yang tepat bagi 
sejumlah pelamar. Ia diberikan informasi seputar latar 
belakang pelamar, cara berbicara, cara menjawab 

pertanyaan dan tujuan melamar perusahaan.
Saya sangat berterimakasih kepada ICAEW karena telah 
mengadakan kompetisi ini. Selama kompetisi saya dapat 
menguji kemampuan diri saya sendiri, juga dilatih berpikir 
secara kritis. Saya sangat menyarankan mahasiswa lain 
untuk turut mengikuti kompetisi ini agar mereka dapat 
terbantu meningkatkan peluang karir yang lebih baik lagi 
ke depannya,” terangnya.

Head of ICAEW Indonesia, Conny Siahaan mengatakan 
bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mencari dan 
mendidik generasi-generasi akuntan dan pebisnis 
berikutnya, dengan terus menyediakan berbagai peluang 
agar mereka dapat mengasah kemampuan profesionalitas. 
“ICAEW SEA 100 yang memasuki tahun ke dua ini 
merupakan salah satu dari banyak inisiatif yang kami 
lakukan untuk membangun bakat-bakat akuntan dan 
pebisnis profesional di masa depan, baik di Indonesia 
maupun Asia Tenggara,” terangnya.

Kompetisi ini diikuti mahasiswa dari Singapura, Malaysia, 
Vietnam dan Indonesia. Mahasiswa dari universitas 
terkemuka seperti Singapore Management University (SMU), 
Nanyang Technological University (NTU), Universiti Malaya 
(UM) dan Universiti Sains Malaysia (USM), turut 
berpartisipasi. Terdapat tujuh kategori yang diperebutkan 
yaitu: Overall, Adaptability, Commercial Acumen, 
Communication, Curious Learner, Integrity dan Relationship 
Builder. 

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan menyampaikan 
bahwa, “Untar terus mendorong dan memberi kesempatan 
kepada para mahasiswa dan dosen untuk mengikuti 
berbagai kegiatan kompetisi sebagai salah satu cara untuk 
mengetahui kemampuan dan keberhasilan dalam proses 
pembelajaran. Prestasi yang diperoleh Steven merupakan 
bukti nyata bahwa mahasiswa Untar mempunyai kualitas, 
wawasan dan kemampuan yang baik, tidak kalah 
dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Selamat 
kepada Steven yang telah berhasil memenangkan 
kompetisi Internasional.”
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