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Untar menerima Penghargaan LLDIKTI Wilayah III Atas Kontribusi dan Inovasi di Masa 
Pandemi, Senin (29/6).

Pemberian penghargaan yang dilaksanakan secara online, dibuka oleh plt. Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. dan Kepala 
LLDIKTI Wilayah III Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc, diikuti para Pimpinan Perguruan 
Tinggi di lingkungan wilayah III.

Untar mendapat penghargaan pada kategori Perguruan Tinggi Membuat Inovasi 
melalui Laboratorium PCR Fakultas Kedokteran (FK) untuk pemeriksaan sampel 
Covid-19.  

FK Untar juga memproduksi Hand Sanitizer yang diperuntukkan bagi rumah sakit, 
puskesmas, dan masyarakat sekitar maupun internal kampus.

Secara khusus LLDIKTI wilayah III juga memberikan penghargaan kepada Rumah 
Sakit Royal Taruma atas kerja samanya melakukan tes rapid dan swab bagi pekerja di 
lingkungan kerja LLDIKTI Wilayah III.

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. menuturkan bahwa selama pandemi banyak 
Perguruan Tinggi telah membuat produk Inovasi seperti face shield, ventilator, 
thermo-camera, hand sanitizer, cairan desinfektan serta lainnya. “Saya berharap 
Perguruan Tinggi tetap menjadi mata air bagi masyarakat dengan memberikan 
energi positif dari kampus. Di tengah pandemi, publikasi dosen juga meningkat 
menandakan produktivitas Perguruan Tinggi disaat pandemi Covid-19 meningkat.” 

Prof. Nizam juga mengucapkan selamat kepada Perguruan 
Tinggi yang telah mendapatkan penghargaan, “Selamat 
kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dan 
rekan-rekan di lingkungannya yang tetap berupaya 
mencerahkan dan memajukan kehidupan bangsa,” katanya 

Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc 
mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada 
Perguruan Tinggi yang telah bekerja keras berinovasi 
sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa. “Hikmah dan 
pembelajaran yang dapat diambil selama pandemi 
Covid-19 ini adalah kesadaran  menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat menjadi prioritas, teknologi informasi  
semakin maksimal dimanfaatkan yang menjadikan aktivitas 
lebih mudah dan !eksibel, serta Perguruan Tinggi banyak 
menghasilkan produk inovasi, kolaborasi, dan terbentuknya 
solidaritas antar manusia yang semakin tinggi dalam 
kegiatan kerelawanan.”

Bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada 
Perguruan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III juga dengan resmi 
meluncurkan buku elektronik yang berisikan kumpulan 
solusi dan inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Masa 
Pandemi Covid-19, dengan judul “Sinergi Perguruan Tinggi 
Di Tengah Pandemi”.

Penghargaan kepada Perguruan Tinggi terbagi dalam 
empat kategori yaitu:

1. Kategori Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Inovasi 
dan Produk Kesehatan Selama Pandemi Covid-19
2. Kategori Perguruan Tinggi yang Berkontribusi dalam 
Kegiatan Kerelawanan Selama Pandemi Covid-19
3. Kategori Perguruan Tinggi Peraih QS World University 
Rankings
5. Penghargaan untuk Rumah Sakit yang telah bekerja sama 
dengan LLDIKTI Wilayah III dalam kegiatan tes rapid dan 
swab.

Sebagai perwakilan Pimpinan Perguruan Tinggi, Rektor 
Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengucapkan 
terima kasih atas apresiasi yang diberikan “Kami 
menghaturkan terima kasih kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi Wilayah III atas penghargaan yang 
diberikan kepada Untar di masa pandemi. Kami telah 
memproduksi hand sanitizer oleh Fakultas Kedokteran 
Untar, pengembangan laboratorium pengujian sampel 
Covid-19 berstandar WHO dengan keamanan level tiga, dan 
telah melakukan pengujian lebih dari 2.700 sampel sejak 
laboratorium dioperasikan 2 Juni 2020,” jelasnya.

Prof. Nizam juga...
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Kembali Rektor Universitas Tarumanagara
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan hadir menjadi 
narasumber dalam seminar online yang diselenggarakan 
Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI) bekerja sama dengan 
Universitas Tarumanagara. Seminar daring bertajuk 
Menyusun Proposal Hibah Penelitian ini dihadiri para dosen 
peneliti Katolik se-Indonesia (10/6) melalui aplikasi online 
meeting.

Hibah Penelitian:
Wujud Profesionalitas Dosen Peneliti

Dibuka dengan pemaparan pentingnya penelitian 
dilakukan seorang dosen, Rektor menjelaskan bahwa 
melakukan penelitian bukan hanya sebagai tanggung 
jawab tapi juga merupakan bukti profesionalitas dosen. Hal 
tersebut tentu membutuhkan teknik persiapan dan 
pelaksanaan penelitian yang baik.

“Penelitian harus dilakukan bukan hanya karena kewajiban, 
kebutuhan kenaikan pangkat, kontribusi kepada 
masyarakat, tapi juga merupakan tonggak pencapaian karir 
yang menjadi rekam jejak keprofesionalan seorang dosen. 
Dalam mengimplementasikannya, peneliti perlu jeli melihat 
dan menciptakan peluang, kesiapan proposal dengan 
roadmap serta logbook catatan pribadi yang jelas. Perlu 
juga kesiapan tim hibah, kuali"kasi dan kompetensi tim 
peneliti, sarana prasarana pendukung, dana pendamping, 
kejelasan sumbangsihnya untuk institusi tempat kerja, juga 
publikasi hasil luaran penelitian,” jelasnya. 

Beberapa fakultas di lingkungan Untar mulai 
memformulasikan penerapan Kampus Merdeka dalam 
kegiatan-kegiatan akademik dan nonakademik-nya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berpesan di 
setiap rapat kerja (raker) fakultas bahwa penerapan 
kampus merdeka harus tetap menekankan kualitas 
pendidikan yang dikelola fakultas. “Kita harus membuat 
terobosan pelayanan akademik, terkait Tri Dharma dan 
pengelolaan program perkuliahan online atau blended 
learning. Kolaborasi dengan banyak pihak menjadi 
penting untuk penjaminan mutu dan peningkatan 
kualitas.  Pola pikir harus berubah menyesuaikan 
tuntutan jaman dan  memikirkan dampak masa depan 
serta keberlanjutan  yang terbaik bagi sivitas akademika 
serta alumni. Itulah tantangan kita saat ini. Mari 
sinkronkan program dan siapkan produk-produk 
berkualitas,” pungkasnya.

Dekan FT Untar Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D. berpesan 
"Dosen-dosen FT harus mempersiapkan pembelajaran 
jarak jauh dengan baik dalam situasi ini agar 
pembelajaran tetap optimal, terlebih untuk mata kuliah 
laboratorium. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam 
menyampaikan materi pembelajaran agar mahasiswa 
memahami secara baik," ujarnya saat raker Fakultas 
Teknik, Sabtu (25/4) lalu.

Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) yang melaksanakan 
raker pada Jumat-Sabtu (8-9/5) melalui pertemuan 

daring, mengevaluasi program tahun sebelumnya dan 
menetapkan program kerja untuk implementasi Kampus 
Merdeka. "Program kerja Fikom ke depan akan adaptif 
terhadap perubahan dan mendukung program kerja 
universitas untuk mewujudkan Kampus Merdeka Belajar 
yang berkualitas, dengan kelulusan tepat waktu dan 
terjangkau," ucap Dekan Fikom Untar Dr. Riris Loisa, M.Si.
Dalam rangka menentukan langkah dan inovasi 
mewujudkan kampus merdeka, Fakultas Teknologi 
Informasi (FTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta 
Fakultas Psikologi juga mengadakan kegiatan yang sama 
secara terpisah melalui aplikasi Microsoft Teams, 
Senin (18/5).

Rapat virtual yang diadakan pada masa pandemi ini, 
membahas persiapan menyambut mahasiswa baru 
tahun akademik 2020/ 2021, serta rancangan program 
kerja tahun 2021. Dekan FTI Prof. Dr. Dyah Erny 
Herwindiati menyampaikan bahwa FTI akan menyusun 
rangkaian manual standard mutu untuk implementasi 
kurikulum kampus merdeka dengan mengadaptasi hasil 
Raker Universitas yang telah diadakan Maret lalu.

Kepada Dekan FEB Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., 
M.B.A. beserta jajaran, Rektor juga berpesan agar tetap 
bersyukur dan saling mendukung dalam masa 
menyambut new normal. “Model pembelajaran yang 
baru perlu disiapkan untuk mendukung para mahasiswa, 
khususnya mahasiswa baru dari luar daerah yang 
mungkin menghadapi kendala untuk hadir ke kampus.”

Untar menerima Penghargaan LLDIKTI Wilayah III Atas Kontribusi dan Inovasi di Masa 
Pandemi, Senin (29/6).

Pemberian penghargaan yang dilaksanakan secara online, dibuka oleh plt. Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. dan Kepala 
LLDIKTI Wilayah III Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc, diikuti para Pimpinan Perguruan 
Tinggi di lingkungan wilayah III.

Untar mendapat penghargaan pada kategori Perguruan Tinggi Membuat Inovasi 
melalui Laboratorium PCR Fakultas Kedokteran (FK) untuk pemeriksaan sampel 
Covid-19.  

FK Untar juga memproduksi Hand Sanitizer yang diperuntukkan bagi rumah sakit, 
puskesmas, dan masyarakat sekitar maupun internal kampus.

Secara khusus LLDIKTI wilayah III juga memberikan penghargaan kepada Rumah 
Sakit Royal Taruma atas kerja samanya melakukan tes rapid dan swab bagi pekerja di 
lingkungan kerja LLDIKTI Wilayah III.

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. menuturkan bahwa selama pandemi banyak 
Perguruan Tinggi telah membuat produk Inovasi seperti face shield, ventilator, 
thermo-camera, hand sanitizer, cairan desinfektan serta lainnya. “Saya berharap 
Perguruan Tinggi tetap menjadi mata air bagi masyarakat dengan memberikan 
energi positif dari kampus. Di tengah pandemi, publikasi dosen juga meningkat 
menandakan produktivitas Perguruan Tinggi disaat pandemi Covid-19 meningkat.”

Prof. Nizam juga mengucapkan selamat kepada Perguruan 
Tinggi yang telah mendapatkan penghargaan, “Selamat 
kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dan 
rekan-rekan di lingkungannya yang tetap berupaya 
mencerahkan dan memajukan kehidupan bangsa,” katanya 

Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc 
mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada 
Perguruan Tinggi yang telah bekerja keras berinovasi 
sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa. “Hikmah dan 
pembelajaran yang dapat diambil selama pandemi 
Covid-19 ini adalah kesadaran  menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat menjadi prioritas, teknologi informasi  
semakin maksimal dimanfaatkan yang menjadikan aktivitas 
lebih mudah dan !eksibel, serta Perguruan Tinggi banyak 
menghasilkan produk inovasi, kolaborasi, dan terbentuknya 
solidaritas antar manusia yang semakin tinggi dalam 
kegiatan kerelawanan.”

Bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada 
Perguruan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III juga dengan resmi 
meluncurkan buku elektronik yang berisikan kumpulan 
solusi dan inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Masa 
Pandemi Covid-19, dengan judul “Sinergi Perguruan Tinggi 
Di Tengah Pandemi”.

Penghargaan kepada Perguruan Tinggi terbagi dalam 
empat kategori yaitu:

1. Kategori Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Inovasi
dan Produk Kesehatan Selama Pandemi Covid-19
2. Kategori Perguruan Tinggi yang Berkontribusi dalam
Kegiatan Kerelawanan Selama Pandemi Covid-19
3. Kategori Perguruan Tinggi Peraih QS World University
Rankings
5. Penghargaan untuk Rumah Sakit yang telah bekerja sama
dengan LLDIKTI Wilayah III dalam kegiatan tes rapid dan 
swab.

Sebagai perwakilan Pimpinan Perguruan Tinggi, Rektor 
Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengucapkan 
terima kasih atas apresiasi yang diberikan “Kami 
menghaturkan terima kasih kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi Wilayah III atas penghargaan yang 
diberikan kepada Untar di masa pandemi. Kami telah 
memproduksi hand sanitizer oleh Fakultas Kedokteran 
Untar, pengembangan laboratorium pengujian sampel 
Covid-19 berstandar WHO dengan keamanan level tiga, dan 
telah melakukan pengujian lebih dari 2.700 sampel sejak 
laboratorium dioperasikan 2 Juni 2020,” jelasnya.

Sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 
pasal 46 dan 47 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi, hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam 
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa, maka hasil penelitian harus dapat digunakan 
untuk membangun dan mengembangkan masyarakat.
Selanjutnya Rektor menekankan pentingnya penelitian 
yang sesuai bidang ilmu, linier antara pendidikan, 
pengajaran dan publikasi serta sesuai dengan roadmap 
penelitian bidang ilmu sehingga tampak kekhasan dan 
keahlian dari peneliti yang menjadi rekam jejak positif bagi 
dosen tersebut.  

Harus menjadi perhatian para peneliti yaitu etika penelitian 
sesuai pedoman etika dan komisi etik. 
Melalui seminar daring ini, para partisipan dapat 
memahami tidak hanya mengenai penyusunan proposal 
hibah penelitian Dikti tapi juga mendapatkan insight 
tentang teknik perencanaan dan pelaksanaan penelitian 
serta motivasi menjalankan penelitian yang bermanfaat 
bagi pengembangan keilmuan dan pembangunan 
masyarakat. 

Hal serupa juga disampaikan pada Raker Fakultas 
Psikologi yang dipimpin oleh Dekan Dr. Rostiana, S.Psi., 
M.Psi., Psikolog., “Fakultas Psikologi siap mendukung 
kampus merdeka dengan menghadirkan 
program-program terkini yang tetap mengedepankan 
kualitas.”

dr. Rebekah Malik, M.Pd.Ked. dari Fakultas Kedokteran 
memaparkan  evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
serta persiapan menyambut new normal. Menurutnya, 
PJJ dapat dilanjutkan di tahun ajaran mendatang dengan 
diiringi optimalisasi pada Raker Fakultas Kedokteran (FK) 
melalui aplikasi  Zoom, Selasa (16/6). "PJJ telah berjalan 
dengan baik, meskipun terdapat kendala seperti 
jaringan dan kesiapan bahan ajar secara online terutama 
untuk perkuliahan yang membutuhkan praktik. Oleh 
karenanya materi ajar perlu dikembangkan lebih baik," 
jelasnya. Apabila new normal dilaksanakan, maka ada 

beberapa fasilitas dan protokol kesehatan yang harus 
disiapkan. Kita semua perlu mematuhi protokol ini 
dengan ketat," sambung dr. Rebekah.

Raker fakultas merupakan agenda rutin tahunan setiap 
fakultas yang diadakan untuk persiapan menyambut 
mahasiswa baru serta merancang inovasi program 
tahunan.
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Kembali Rektor Universitas Tarumanagara
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan hadir menjadi 
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dan menciptakan peluang, kesiapan proposal dengan 
roadmap serta logbook catatan pribadi yang jelas. Perlu 
juga kesiapan tim hibah, kuali"kasi dan kompetensi tim 
peneliti, sarana prasarana pendukung, dana pendamping, 
kejelasan sumbangsihnya untuk institusi tempat kerja, juga 
publikasi hasil luaran penelitian,” jelasnya. 

Langkah Awal Kampus Merdeka
di Tengah Pandemi

Beberapa fakultas di lingkungan Untar mulai 
memformulasikan penerapan Kampus Merdeka dalam 
kegiatan-kegiatan akademik dan nonakademik-nya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berpesan di 
setiap rapat kerja (raker) fakultas bahwa penerapan 
kampus merdeka harus tetap menekankan kualitas 
pendidikan yang dikelola fakultas. “Kita harus membuat 
terobosan pelayanan akademik, terkait Tri Dharma dan 
pengelolaan program perkuliahan online atau blended 
learning. Kolaborasi dengan banyak pihak menjadi 
penting untuk penjaminan mutu dan peningkatan 
kualitas.  Pola pikir harus berubah menyesuaikan 
tuntutan jaman dan  memikirkan dampak masa depan 
serta keberlanjutan  yang terbaik bagi sivitas akademika 
serta alumni. Itulah tantangan kita saat ini. Mari 
sinkronkan program dan siapkan produk-produk 
berkualitas,” pungkasnya.

Dekan FT Untar Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D. berpesan 
"Dosen-dosen FT harus mempersiapkan pembelajaran 
jarak jauh dengan baik dalam situasi ini agar 
pembelajaran tetap optimal, terlebih untuk mata kuliah 
laboratorium. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam 
menyampaikan materi pembelajaran agar mahasiswa 
memahami secara baik," ujarnya saat raker Fakultas 
Teknik, Sabtu (25/4) lalu.

Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) yang melaksanakan 
raker pada Jumat-Sabtu (8-9/5) melalui pertemuan 

daring, mengevaluasi program tahun sebelumnya dan 
menetapkan program kerja untuk implementasi Kampus 
Merdeka. "Program kerja Fikom ke depan akan adaptif 
terhadap perubahan dan mendukung program kerja 
universitas untuk mewujudkan Kampus Merdeka Belajar 
yang berkualitas, dengan kelulusan tepat waktu dan 
terjangkau," ucap Dekan Fikom Untar Dr. Riris Loisa, M.Si.
Dalam rangka menentukan langkah dan inovasi 
mewujudkan kampus merdeka, Fakultas Teknologi 
Informasi (FTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta 
Fakultas Psikologi juga mengadakan kegiatan yang sama 
secara terpisah melalui aplikasi Microsoft Teams, 
Senin (18/5).

Rapat virtual yang diadakan pada masa pandemi ini, 
membahas persiapan menyambut mahasiswa baru 
tahun akademik 2020/ 2021, serta rancangan program 
kerja tahun 2021. Dekan FTI Prof. Dr. Dyah Erny 
Herwindiati menyampaikan bahwa FTI akan menyusun 
rangkaian manual standard mutu untuk implementasi 
kurikulum kampus merdeka dengan mengadaptasi hasil 
Raker Universitas yang telah diadakan Maret lalu.

Kepada Dekan FEB Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., 
M.B.A. beserta jajaran, Rektor juga berpesan agar tetap 
bersyukur dan saling mendukung dalam masa 
menyambut new normal. “Model pembelajaran yang 
baru perlu disiapkan untuk mendukung para mahasiswa, 
khususnya mahasiswa baru dari luar daerah yang 
mungkin menghadapi kendala untuk hadir ke kampus.”

Untar menerima Penghargaan LLDIKTI Wilayah III Atas Kontribusi dan Inovasi di Masa 
Pandemi, Senin (29/6).
 
Pemberian penghargaan yang dilaksanakan secara online, dibuka oleh plt. Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. dan Kepala 
LLDIKTI Wilayah III Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc, diikuti para Pimpinan Perguruan 
Tinggi di lingkungan wilayah III.

Untar mendapat penghargaan pada kategori Perguruan Tinggi Membuat Inovasi 
melalui Laboratorium PCR Fakultas Kedokteran (FK) untuk pemeriksaan sampel 
Covid-19.  

FK Untar juga memproduksi Hand Sanitizer yang diperuntukkan bagi rumah sakit, 
puskesmas, dan masyarakat sekitar maupun internal kampus.

Secara khusus LLDIKTI wilayah III juga memberikan penghargaan kepada Rumah 
Sakit Royal Taruma atas kerja samanya melakukan tes rapid dan swab bagi pekerja di 
lingkungan kerja LLDIKTI Wilayah III.

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. menuturkan bahwa selama pandemi banyak 
Perguruan Tinggi telah membuat produk Inovasi seperti face shield, ventilator, 
thermo-camera, hand sanitizer, cairan desinfektan serta lainnya. “Saya berharap 
Perguruan Tinggi tetap menjadi mata air bagi masyarakat dengan memberikan 
energi positif dari kampus. Di tengah pandemi, publikasi dosen juga meningkat 
menandakan produktivitas Perguruan Tinggi disaat pandemi Covid-19 meningkat.” 

Prof. Nizam juga mengucapkan selamat kepada Perguruan 
Tinggi yang telah mendapatkan penghargaan, “Selamat 
kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dan 
rekan-rekan di lingkungannya yang tetap berupaya 
mencerahkan dan memajukan kehidupan bangsa,” katanya 

Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc 
mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada 
Perguruan Tinggi yang telah bekerja keras berinovasi 
sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa. “Hikmah dan 
pembelajaran yang dapat diambil selama pandemi 
Covid-19 ini adalah kesadaran  menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat menjadi prioritas, teknologi informasi  
semakin maksimal dimanfaatkan yang menjadikan aktivitas 
lebih mudah dan !eksibel, serta Perguruan Tinggi banyak 
menghasilkan produk inovasi, kolaborasi, dan terbentuknya 
solidaritas antar manusia yang semakin tinggi dalam 
kegiatan kerelawanan.”

Bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada 
Perguruan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III juga dengan resmi 
meluncurkan buku elektronik yang berisikan kumpulan 
solusi dan inovasi Perguruan Tinggi di Lingkungan 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Masa 
Pandemi Covid-19, dengan judul “Sinergi Perguruan Tinggi 
Di Tengah Pandemi”.

Penghargaan kepada Perguruan Tinggi terbagi dalam 
empat kategori yaitu:

1. Kategori Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Inovasi 
dan Produk Kesehatan Selama Pandemi Covid-19
2. Kategori Perguruan Tinggi yang Berkontribusi dalam 
Kegiatan Kerelawanan Selama Pandemi Covid-19
3. Kategori Perguruan Tinggi Peraih QS World University 
Rankings
5. Penghargaan untuk Rumah Sakit yang telah bekerja sama 
dengan LLDIKTI Wilayah III dalam kegiatan tes rapid dan 
swab.

Sebagai perwakilan Pimpinan Perguruan Tinggi, Rektor 
Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan mengucapkan 
terima kasih atas apresiasi yang diberikan “Kami 
menghaturkan terima kasih kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi Wilayah III atas penghargaan yang 
diberikan kepada Untar di masa pandemi. Kami telah 
memproduksi hand sanitizer oleh Fakultas Kedokteran 
Untar, pengembangan laboratorium pengujian sampel 
Covid-19 berstandar WHO dengan keamanan level tiga, dan 
telah melakukan pengujian lebih dari 2.700 sampel sejak 
laboratorium dioperasikan 2 Juni 2020,” jelasnya.

Sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 
pasal 46 dan 47 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi, hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam 
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa, maka hasil penelitian harus dapat digunakan 
untuk membangun dan mengembangkan masyarakat.
Selanjutnya Rektor menekankan pentingnya penelitian 
yang sesuai bidang ilmu, linier antara pendidikan, 
pengajaran dan publikasi serta sesuai dengan roadmap 
penelitian bidang ilmu sehingga tampak kekhasan dan 
keahlian dari peneliti yang menjadi rekam jejak positif bagi 
dosen tersebut.  

Harus menjadi perhatian para peneliti yaitu etika penelitian 
sesuai pedoman etika dan komisi etik. 
Melalui seminar daring ini, para partisipan dapat 
memahami tidak hanya mengenai penyusunan proposal 
hibah penelitian Dikti tapi juga mendapatkan insight 
tentang teknik perencanaan dan pelaksanaan penelitian 
serta motivasi menjalankan penelitian yang bermanfaat 
bagi pengembangan keilmuan dan pembangunan 
masyarakat. 

Hal serupa juga disampaikan pada Raker Fakultas 
Psikologi yang dipimpin oleh Dekan Dr. Rostiana, S.Psi., 
M.Psi., Psikolog., “Fakultas Psikologi siap mendukung 
kampus merdeka dengan menghadirkan 
program-program terkini yang tetap mengedepankan 
kualitas.”

dr. Rebekah Malik, M.Pd.Ked. dari Fakultas Kedokteran 
memaparkan  evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
serta persiapan menyambut new normal. Menurutnya, 
PJJ dapat dilanjutkan di tahun ajaran mendatang dengan 
diiringi optimalisasi pada Raker Fakultas Kedokteran (FK) 
melalui aplikasi  Zoom, Selasa (16/6). "PJJ telah berjalan 
dengan baik, meskipun terdapat kendala seperti 
jaringan dan kesiapan bahan ajar secara online terutama 
untuk perkuliahan yang membutuhkan praktik. Oleh 
karenanya materi ajar perlu dikembangkan lebih baik," 
jelasnya. Apabila new normal dilaksanakan, maka ada 

beberapa fasilitas dan protokol kesehatan yang harus 
disiapkan. Kita semua perlu mematuhi protokol ini 
dengan ketat," sambung dr. Rebekah.
 
Raker fakultas merupakan agenda rutin tahunan setiap 
fakultas yang diadakan untuk persiapan menyambut 
mahasiswa baru serta merancang inovasi program 
tahunan.
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Menjawab Tantangan
Komunikasi di Tengah Pandemi
Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar memperingati Dies 
Natalis ke-14 secara online melalui aplikasi Microsoft Teams, 
Senin (22/6) dengan menghadirkan Profesor tamu dari 
Universitas Indonesia yakni Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc.
"Meskipun Fikom masih tergolong muda, para dosen dan 
mahasiswanya telah mencetak banyak prestasi, baik 
nasional maupun internasional," ucap Dekan Fikom Dr. Riris 
Loisa, M.Si. dalam laporannya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dalam 
sambutannya berpesan bahwa Fikom Untar perlu semakin 
memanfaatkan kemampuan dan kompetensinya dalam 
bidang komunikasi agar membantu masyarakat memahami 
cara berkomunikasi yang baik dan tepat. 

"Fikom bersama Untar harus bisa bersama-sama bergerak 
maju membangun lembaga pendidikan yang berkualitas, 
menghasilkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat, 
serta terus meningkatkan kualitas, menjadi yang terdepan 
membangun komunikasi dengan masyarakat," imbuhnya.
Secara khusus Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara 
Dr. Gunardi, S.H., M.H. mengucapkan selamat atas usia yang 

ke-14. "Semoga usia ke-14 dapat menjadi landasan semakin 
berkembang dan kiprahnya dapat benar-benar dirasakan 
masyarakat. Pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh 
mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing sesuai peran dalam 
melaksanakan tridharma," ujarnya.

Pakar Sosiologi Pendidikan Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc. 
hadir sebagai narasumber dalam diskusi "Perubahan Sosial, 
Peluang, dan Tantangan bagi Dunia Pendidikan" yang 
menjadi puncak acara Dies Natalis. Diskusi yang 
dimoderatori dosen Fikom Dr. Rezi Erdiansyah, M.S. sangat 
menarik karena membahas perubahan perilaku manusia 
dikaitkan dengan terjadinya pandemi Covid-19.

Prof. Paulus memaparkan bahwa new normal menghasilkan 
tantangan komunikasi tersendiri. "Masih banyak terjadi civil 
disobedience atau belum terbentuknya pemahaman pada 
masyarakat bagaimana menghadapi new normal dengan 
baik. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi yang memberikan 
pemahaman menuju peradaban baru, bukan sekadar 
instruksi. Mahasiswa Fikom Untar harus bisa menjawab 
tantangan ini, memecahkan masalah komunikasi di masa 
pandemi untuk menciptakan masyarakat cerdas," jelasnya.
"Belajar di rumah sampai kondisi aman serta  manfaatkan 
internet sebaik-baiknya untuk mencari solusi kreatif sebagai 
persiapan menuju Kampus Merdeka," sambung Profesor 
kelahiran Solo tersebut.

Beberapa fakultas di lingkungan Untar mulai 
memformulasikan penerapan Kampus Merdeka dalam 
kegiatan-kegiatan akademik dan nonakademik-nya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berpesan di 
setiap rapat kerja (raker) fakultas bahwa penerapan 
kampus merdeka harus tetap menekankan kualitas 
pendidikan yang dikelola fakultas. “Kita harus membuat 
terobosan pelayanan akademik, terkait Tri Dharma dan 
pengelolaan program perkuliahan online atau blended 
learning. Kolaborasi dengan banyak pihak menjadi 
penting untuk penjaminan mutu dan peningkatan 
kualitas.  Pola pikir harus berubah menyesuaikan 
tuntutan jaman dan  memikirkan dampak masa depan 
serta keberlanjutan  yang terbaik bagi sivitas akademika 
serta alumni. Itulah tantangan kita saat ini. Mari 
sinkronkan program dan siapkan produk-produk 
berkualitas,” pungkasnya.

Dekan FT Untar Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D. berpesan 
"Dosen-dosen FT harus mempersiapkan pembelajaran 
jarak jauh dengan baik dalam situasi ini agar 
pembelajaran tetap optimal, terlebih untuk mata kuliah 
laboratorium. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam 
menyampaikan materi pembelajaran agar mahasiswa 
memahami secara baik," ujarnya saat raker Fakultas 
Teknik, Sabtu (25/4) lalu.

Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) yang melaksanakan 
raker pada Jumat-Sabtu (8-9/5) melalui pertemuan 

daring, mengevaluasi program tahun sebelumnya dan 
menetapkan program kerja untuk implementasi Kampus 
Merdeka. "Program kerja Fikom ke depan akan adaptif 
terhadap perubahan dan mendukung program kerja 
universitas untuk mewujudkan Kampus Merdeka Belajar 
yang berkualitas, dengan kelulusan tepat waktu dan 
terjangkau," ucap Dekan Fikom Untar Dr. Riris Loisa, M.Si.
Dalam rangka menentukan langkah dan inovasi 
mewujudkan kampus merdeka, Fakultas Teknologi 
Informasi (FTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta 
Fakultas Psikologi juga mengadakan kegiatan yang sama 
secara terpisah melalui aplikasi Microsoft Teams, 
Senin (18/5).

Rapat virtual yang diadakan pada masa pandemi ini, 
membahas persiapan menyambut mahasiswa baru 
tahun akademik 2020/ 2021, serta rancangan program 
kerja tahun 2021. Dekan FTI Prof. Dr. Dyah Erny 
Herwindiati menyampaikan bahwa FTI akan menyusun 
rangkaian manual standard mutu untuk implementasi 
kurikulum kampus merdeka dengan mengadaptasi hasil 
Raker Universitas yang telah diadakan Maret lalu.

Kepada Dekan FEB Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., 
M.B.A. beserta jajaran, Rektor juga berpesan agar tetap 
bersyukur dan saling mendukung dalam masa 
menyambut new normal. “Model pembelajaran yang 
baru perlu disiapkan untuk mendukung para mahasiswa, 
khususnya mahasiswa baru dari luar daerah yang 
mungkin menghadapi kendala untuk hadir ke kampus.”

Road to Iboma...

Hal serupa juga disampaikan pada Raker Fakultas 
Psikologi yang dipimpin oleh Dekan Dr. Rostiana, S.Psi., 
M.Psi., Psikolog., “Fakultas Psikologi siap mendukung 
kampus merdeka dengan menghadirkan 
program-program terkini yang tetap mengedepankan 
kualitas.”

dr. Rebekah Malik, M.Pd.Ked. dari Fakultas Kedokteran 
memaparkan  evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
serta persiapan menyambut new normal. Menurutnya, 
PJJ dapat dilanjutkan di tahun ajaran mendatang dengan 
diiringi optimalisasi pada Raker Fakultas Kedokteran (FK) 
melalui aplikasi  Zoom, Selasa (16/6). "PJJ telah berjalan 
dengan baik, meskipun terdapat kendala seperti 
jaringan dan kesiapan bahan ajar secara online terutama 
untuk perkuliahan yang membutuhkan praktik. Oleh 
karenanya materi ajar perlu dikembangkan lebih baik," 
jelasnya. Apabila new normal dilaksanakan, maka ada 

beberapa fasilitas dan protokol kesehatan yang harus 
disiapkan. Kita semua perlu mematuhi protokol ini 
dengan ketat," sambung dr. Rebekah.

Raker fakultas merupakan agenda rutin tahunan setiap 
fakultas yang diadakan untuk persiapan menyambut 
mahasiswa baru serta merancang inovasi program 
tahunan.

Kali ini, di usia yang ke-14, Fikom memberikan penghargaan 
kepada dosen berprestasi Dr. Eko Harry Susanto, M.Si. dan 
Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., karyawan berprestasi  
Purwanti, S.E., Finalis Miss Indonesia 2020 Audrey Sugito 
dan Juara 1 Moeslim Fashion Week 2019 Nurkholis Majid 
sebagai mahasiswa berprestasi, serta Creadzy sebagai unit 
kegiatan mahasiswa fakultas (UKMF) terbaik di lingkungan 
Fikom Untar.

Masih dalam rangka memeriahkan Dies Natalis, Fikom Untar 
juga menyajikan acara lain yang tidak kalah menarik yaitu 
seminar online tentang "Gamers: Dari Hobi Jadi Profesi" 
Rabu (24/6), dan "Ngobrol Hallyu di Masa Pandemi" Jumat, 
(26/6). 
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Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar memperingati Dies 
Natalis ke-14 secara online melalui aplikasi Microsoft Teams, 
Senin (22/6) dengan menghadirkan Profesor tamu dari 
Universitas Indonesia yakni Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc.
"Meskipun Fikom masih tergolong muda, para dosen dan 
mahasiswanya telah mencetak banyak prestasi, baik 
nasional maupun internasional," ucap Dekan Fikom Dr. Riris 
Loisa, M.Si. dalam laporannya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dalam 
sambutannya berpesan bahwa Fikom Untar perlu semakin 
memanfaatkan kemampuan dan kompetensinya dalam 
bidang komunikasi agar membantu masyarakat memahami 
cara berkomunikasi yang baik dan tepat. 

"Fikom bersama Untar harus bisa bersama-sama bergerak 
maju membangun lembaga pendidikan yang berkualitas, 
menghasilkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat, 
serta terus meningkatkan kualitas, menjadi yang terdepan 
membangun komunikasi dengan masyarakat," imbuhnya.
Secara khusus Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara 
Dr. Gunardi, S.H., M.H. mengucapkan selamat atas usia yang 

ke-14. "Semoga usia ke-14 dapat menjadi landasan semakin 
berkembang dan kiprahnya dapat benar-benar dirasakan 
masyarakat. Pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh 
mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing sesuai peran dalam 
melaksanakan tridharma," ujarnya.

Pakar Sosiologi Pendidikan Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc. 
hadir sebagai narasumber dalam diskusi "Perubahan Sosial, 
Peluang, dan Tantangan bagi Dunia Pendidikan" yang 
menjadi puncak acara Dies Natalis. Diskusi yang 
dimoderatori dosen Fikom Dr. Rezi Erdiansyah, M.S. sangat 
menarik karena membahas perubahan perilaku manusia 
dikaitkan dengan terjadinya pandemi Covid-19.

Prof. Paulus memaparkan bahwa new normal menghasilkan 
tantangan komunikasi tersendiri. "Masih banyak terjadi civil 
disobedience atau belum terbentuknya pemahaman pada 
masyarakat bagaimana menghadapi new normal dengan 
baik. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi yang memberikan 
pemahaman menuju peradaban baru, bukan sekadar 
instruksi. Mahasiswa Fikom Untar harus bisa menjawab 
tantangan ini, memecahkan masalah komunikasi di masa 
pandemi untuk menciptakan masyarakat cerdas," jelasnya.
"Belajar di rumah sampai kondisi aman serta  manfaatkan 
internet sebaik-baiknya untuk mencari solusi kreatif sebagai 
persiapan menuju Kampus Merdeka," sambung Profesor 
kelahiran Solo tersebut.

Cetak Guru Besar Saat Pandemi

Untar melalui Fakultas Hukum (FH) mencetak Guru Besar 
baru yang disandang Dekan FH
Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H. M.M., M.Kn. 

Penyerahan Surat Keputusan (SK) Guru Besar 
diselenggarakan secara online oleh Kepala Lembaga 
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III 
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. melalui aplikasi Zoom, 
Senin (15/6).

"Kami mengucapkan selamat kepada Prof. Ahmad Sudiro 
yang telah resmi menjadi Guru Besar ke-248 di lingkungan 
LLDIKTI Wilayah III. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk 
kolega, terutama pada program studi dan universitas. Kami 
akan memantau terus hasil publikasi, penelitian, ataupun 
karya lainnya dari Profesor baru ini," ucapnya. 

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan secara 
khusus juga menyampaikan apresiasi atas prestasi besar ini. 
"Selamat untuk Prof. Ahmad Sudiro yang telah resmi 
menjadi Guru Besar Ilmu Hukum. Mudah-mudahan kinerja 
Prof. Ahmad dapat semakin meningkat, sehingga berguna 
bagi pengembangan FH maupun Untar secara keseluruhan, 
serta menjadi inspirasi dosen-dosen lain. Sebagai seorang 
Profesor memiliki tanggung jawab berat karena harus dapat 
mencetak profesor-profesor lain," tuturnya.

"Saya harap pencapaian ini dapat mendorong saya semakin 
giat dan semangat dalam berkarya mengembangkan 
fakultas maupun universitas," kata Prof. Ahmad saat 
menyampaikan testimoninya. Prof. Ahmad Sudiro 
merupakan salah satu dari dua dosen yang resmi menjadi 
Guru Besar di lingkungan LLDikti Wilayah III di masa 
pandemi.

Beberapa fakultas di lingkungan Untar mulai 
memformulasikan penerapan Kampus Merdeka dalam 
kegiatan-kegiatan akademik dan nonakademik-nya.

Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan berpesan di 
setiap rapat kerja (raker) fakultas bahwa penerapan 
kampus merdeka harus tetap menekankan kualitas 
pendidikan yang dikelola fakultas. “Kita harus membuat 
terobosan pelayanan akademik, terkait Tri Dharma dan 
pengelolaan program perkuliahan online atau blended 
learning. Kolaborasi dengan banyak pihak menjadi 
penting untuk penjaminan mutu dan peningkatan 
kualitas.  Pola pikir harus berubah menyesuaikan 
tuntutan jaman dan  memikirkan dampak masa depan 
serta keberlanjutan  yang terbaik bagi sivitas akademika 
serta alumni. Itulah tantangan kita saat ini. Mari 
sinkronkan program dan siapkan produk-produk 
berkualitas,” pungkasnya.

Dekan FT Untar Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D. berpesan 
"Dosen-dosen FT harus mempersiapkan pembelajaran 
jarak jauh dengan baik dalam situasi ini agar 
pembelajaran tetap optimal, terlebih untuk mata kuliah 
laboratorium. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam 
menyampaikan materi pembelajaran agar mahasiswa 
memahami secara baik," ujarnya saat raker Fakultas 
Teknik, Sabtu (25/4) lalu.

Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) yang melaksanakan 
raker pada Jumat-Sabtu (8-9/5) melalui pertemuan 

daring, mengevaluasi program tahun sebelumnya dan 
menetapkan program kerja untuk implementasi Kampus 
Merdeka. "Program kerja Fikom ke depan akan adaptif 
terhadap perubahan dan mendukung program kerja 
universitas untuk mewujudkan Kampus Merdeka Belajar 
yang berkualitas, dengan kelulusan tepat waktu dan 
terjangkau," ucap Dekan Fikom Untar Dr. Riris Loisa, M.Si.
Dalam rangka menentukan langkah dan inovasi 
mewujudkan kampus merdeka, Fakultas Teknologi 
Informasi (FTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta 
Fakultas Psikologi juga mengadakan kegiatan yang sama 
secara terpisah melalui aplikasi Microsoft Teams, 
Senin (18/5).

Rapat virtual yang diadakan pada masa pandemi ini, 
membahas persiapan menyambut mahasiswa baru 
tahun akademik 2020/ 2021, serta rancangan program 
kerja tahun 2021. Dekan FTI Prof. Dr. Dyah Erny 
Herwindiati menyampaikan bahwa FTI akan menyusun 
rangkaian manual standard mutu untuk implementasi 
kurikulum kampus merdeka dengan mengadaptasi hasil 
Raker Universitas yang telah diadakan Maret lalu.

Kepada Dekan FEB Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., 
M.B.A. beserta jajaran, Rektor juga berpesan agar tetap 
bersyukur dan saling mendukung dalam masa 
menyambut new normal. “Model pembelajaran yang 
baru perlu disiapkan untuk mendukung para mahasiswa, 
khususnya mahasiswa baru dari luar daerah yang 
mungkin menghadapi kendala untuk hadir ke kampus.”

Hal serupa juga disampaikan pada Raker Fakultas 
Psikologi yang dipimpin oleh Dekan Dr. Rostiana, S.Psi., 
M.Psi., Psikolog., “Fakultas Psikologi siap mendukung 
kampus merdeka dengan menghadirkan 
program-program terkini yang tetap mengedepankan 
kualitas.”

dr. Rebekah Malik, M.Pd.Ked. dari Fakultas Kedokteran 
memaparkan  evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
serta persiapan menyambut new normal. Menurutnya, 
PJJ dapat dilanjutkan di tahun ajaran mendatang dengan 
diiringi optimalisasi pada Raker Fakultas Kedokteran (FK) 
melalui aplikasi  Zoom, Selasa (16/6). "PJJ telah berjalan 
dengan baik, meskipun terdapat kendala seperti 
jaringan dan kesiapan bahan ajar secara online terutama 
untuk perkuliahan yang membutuhkan praktik. Oleh 
karenanya materi ajar perlu dikembangkan lebih baik," 
jelasnya. Apabila new normal dilaksanakan, maka ada 

beberapa fasilitas dan protokol kesehatan yang harus 
disiapkan. Kita semua perlu mematuhi protokol ini 
dengan ketat," sambung dr. Rebekah.

Raker fakultas merupakan agenda rutin tahunan setiap 
fakultas yang diadakan untuk persiapan menyambut 
mahasiswa baru serta merancang inovasi program 
tahunan.

Kali ini, di usia yang ke-14, Fikom memberikan penghargaan 
kepada dosen berprestasi Dr. Eko Harry Susanto, M.Si. dan 
Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., karyawan berprestasi  
Purwanti, S.E., Finalis Miss Indonesia 2020 Audrey Sugito 
dan Juara 1 Moeslim Fashion Week 2019 Nurkholis Majid 
sebagai mahasiswa berprestasi, serta Creadzy sebagai unit 
kegiatan mahasiswa fakultas (UKMF) terbaik di lingkungan 
Fikom Untar.

Masih dalam rangka memeriahkan Dies Natalis, Fikom Untar 
juga menyajikan acara lain yang tidak kalah menarik yaitu 
seminar online tentang "Gamers: Dari Hobi Jadi Profesi" 
Rabu (24/6), dan "Ngobrol Hallyu di Masa Pandemi" Jumat, 
(26/6). 
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Berkembang Melampaui Covid-19

Fakultas Teknik Magister Perencanaan Wilayah dan Kota 
Universitas Tarumanagara (FT MPWK Untar) kembali bekerja 
sama dengan Majalah Property & Bank mengadakan 
seminar daring "How To Thrive Through and Beyond 
Covid-19 Pandemic", Kamis (11/6). Menghadirkan CEO 
Crown Group Australia Iwan Sunito, Chairman dan 
Komisaris Kehormatan PT. Pollux Barelang Mega Superblok 
Meisterstadt Batam Dr. Ing Ilham Akbar Habibie, MBA. 
sebagai narasumber yang membahas bagaimana untuk 
tetap berkembang dan bahkan dapat melampaui pandemi 
yang terjadi saat ini.  Kaprodi S2 MPWK Untar Liong Ju Tjung 
bertindak selaku moderator dan Ir. Indra Utama selaku 
Co-host Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank, Ketua 
LSP AREA INDONESIA. “Kami selalu mendukung 
penyelenggaraan seminar dan mengajak berbagai pihak 
untuk berdiskusi dalam mencari solusi mengenai bisnis. 
Terobosan yang dihasilkan melalui diskusi ini bisa menjadi 
referensi bagi pengambil keputusan yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas,” ujar Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan saat membuka acara.

Menghadapi Covid-19, Dr. Ing Ilham Akbar Habibie, MBA. 
menyampaikan mengenai perubahan perilaku masyarakat 
dari segi mobilitas, meningkatnya penggunaan 

pembayaran digital, serta pengurangan globalisation 
menjadi localisation dengan mengikuti protokol kesehatan 
dan keamanan yang berlaku saat ini. “Standar protokol 
kesehatan yang semakin rumit membuat lokalisasi akan 
semakin terasa. Kesempatan ini juga dapat menjadi strategi 
mengurangi pengandalan pada global supply chain dari 
suatu negara. Selain itu, penggunaan robot untuk 
otomatisasi semakin dipertimbangkan, bukan karena demi 
perkembangan teknologi namun juga untuk 
memaksimalkan kualitas hidup.”

CEO Crown Group Australia Iwan Sunito memberi motivasi 
agar dapat menghadapi situasi ini dari sisi yang positif, 
“Mulailah dari langkah kecil. Banyak usaha sukses yang tidak 
dimulai dari langkah besar. Semua rutinitas yang biasa 
dilakukan secara "sik sekarang telah beralih menjadi virtual 
seperti seminar ini. Sebelum pandemi hal ini mustahil, tapi 
krisis membuat kita memulai hal yang tidak mungkin itu. 
Fokuslah pada apa yang dapat Anda kerjakan dengan baik.”
MPWK Untar secara rutin mengadakan seminar daring yang 
fokus membahas kondisi real estate dalam menghadapi 
pandemi dan adaptasi menuju new normal. Selain bekerja 
sama dengan Majalah Property & Bank, MPWK Untar juga 
mengadakan seminar online series bersama FIABCI 
Indonesia. 
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Kolaborasi Menjadi Jawaban
Merajut Asa Melawan COVID-19
Universitas Tarumanagara (Untar) bersama Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) mengadakan 
seminar online Merajut Asa Bersama Melawan Pandemi 
COVID 19, Sabtu (20/6). Menghadirkan keynote speaker 
Direktur Utama SMESCO Indonesia Leonard Theosabrata 
dan lima narasumber ahli yakni Founder & Managing 
Director and Business Coach GLC Roby Tjiptadjaya, M.M., 
CCMP., Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Ir. 
Agustinus Purna Irawan, Rektor President University Prof. Dr. 
Jony Oktavian Haryanto, Wakil ketua umum (waketum) 
Dept. Usaha dan Industri Kreatif/CEO dan Founder VIVERE 
Group Ir. Dedy Rochimat, M.M.  dan dimoderatori oleh 
Waketum Dept. Parawisata PSMTI Pusat dan pemilik Eljohn 
TV Martinus Johnnie Sugiarto. 
Acara ini merupakan hasil kerja sama PSMTI Pusat dengan 
Universitas Tarumanagara, President University, Global 
Leadership Center, dan El Jhon TV dan Network dan dihadiri 
peserta dari 27 provinsi di seluruh pelosok tanah air.
 
Sambutan sekaligus pembukaan dari ketua umum PSMTI 
David Herman Jaya mengatakan bahwa dalam masa 
pandemi kita tetap harus berjuang dan semangat. 
“Kolaborasi PSMTI dengan Untar, President University, 
VIVERE, GLC dan Eljohn TV dan Network ini, dalam rangka 
menghadapi dan mengatasi secara bertahap menuju 
pemulihan akibat covid 19 agar tetap bertahan di tengah 
goyangnya ekonomi dan sosial bahkan bidang lain. Tidak 
heran kelesuan ini menambah kelesuan pribadi, kelompok 
dan badan usaha. Meski pandemi global akan terus 
berkepanjangan, kita tidak bisa terus menerus berdiam 
tanpa harapan. Air mata tidak dapat memadamkan api. 
Keluh kesah dan menangis tidak dapat menyelesaikan 
persoalan. Roda harus terus berjalan di jalan berliku. Oleh 
karena itu terima kasih kepada Untar, President university, 
GLC dan ELjohn dan Vivere berkenan bekerja sama dalam 
seminar ini dalam saling mendukung dan memberi 
semangat sehingga dapat merajut asa bersama melawan 
pandemi Covid 19 sehingga kita semua dapat bangkit 
berkarya melawan Covid 19,” katanya.
Leonard Theosabarata menjelaskan bagaimana SMESCO 
dengan programnya memberdayakan UKM dan melakukan 
pendampingan melalui program Kakak Asuh UKM serta 
mendorong Gerakan #banggabuatanIndonesia.

“Fokus dari pemerintah, langsung dari Presiden, bahwa 
digitalisasi UKM digalakkan untuk mendorong peningkatan 
penjualan online dengan target dua juta UKM digital. Juga 
ada gerakan #banggabuatanIndonesia yang mendorong 
peningkatan penjualan online dengan berkolaborasi atau 
bekerja sama platform ternama. SMESCO mendukung 
program Kakak Asuh UMKM.”

 Terkait dengan bagaimana universitas menyiapkan SDM 
dalam mengembangkan UKM, Rektor Untar menyatakan 
siap melakukan pendampingan UKM. “Karena Untar tempat 
pengembangan SDM, maka hal-hal praktis bisa dilakukan. 
Untar siap, karena sebagai perguruan tinggi Untar 
merupakan tempat pendampingan UKM yang bisa 
dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat  
dengan para pakar. Untar sudah banyak melakukan 
pendampingan UKM. Di masa sekarang, kita mesti 
berkolaborasi kalau tidak, kita akan kehilangan 
kesempatan,” terangnya.

Berbicara mengenai bagaimana menghadapi pandemi 
COVID19, Rektor menambahkan agar selalu bersyukur, 
mengasah talenta dan berinovasi.

“Fighting spiritnya harus ada supaya punya semangat untuk 
bisa bertahan. Yang utama adalah semangat 
mengembangkan diri. Kita harus bersyukur dalam kondisi 
apapun. Kita punya talenta dan pasti mampu untuk 
berkreasi menghasilkan inovasi. Peluang harus diciptakan, 
harus berpikir positif dan berkolaborasi dengan pihak lain 
secara individu atau institusi, salah satunya dengan PSMTI. 
Sebagai keluarga besar, harus bersedia berbagi. Sebagai 
SDM yang mau berkontribusi, bersinergi dan berkolaborasi, 
akan eksis dan survive bersama,” katanya menambahkan.
PSMTI atau Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia 
yang dipimpin oleh David Herman Jaya (selaku Ketua 
Umum PSMTI Pusat), merupakan organisasi 
kemasyarakatan untuk kaum keturunan Tionghoa  di 
Indonesia yang bersifat kebangsaan, bebas, mandiri, 
nirlaba, non-partisan dan bertujuan menyelesaikan masalah 
yang terjadi.
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