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Untar Adakan 
Konferensi 
Internasional 
Daring

Universitas Tarumanagara mengadakan Tarumanagara International 
Conference on the Applications of Technology and Engineering 
(TICATE) dan Tarumanagara International Conference on the 
Applications of Social Sciences & Humanities (TICASH) 2020, Senin 
(3/8). Rangkaian acara tahunan, TICATE dan TICASH berlangsung 
dari tanggal 3 - 4 Agustus 2020.

Konferensi Internasional yang dihadiri para peserta dari berbagai 
negara seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, Jepang, India, Australia, dan 
tentunya Indonesia, diawali sambutan  Chairman TICATE & TICASH 
Dr. Hugeng serta dibuka oleh Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna 
Irawan di hadapan lebih dari 400 peserta yang hadir. “Konferensi 
yang diselenggarakan Untar diharapkan dapat menjadi sarana untuk 
bertukar ilmu, insight, pengalaman, serta persahabatan antarnegara,” 
pesan Dr. Hugeng.

Pada sambutannya, Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
mengatakan “Konferensi ini merupakan kesempatan yang baik 
untuk menemukan solusi dari pandemi yang sedang terjadi selagi 
mempersiapkan era baru,” sambut Rektor.

Rangkaian acara diisi dengan sesi pertama oleh President Tunku 
Abdul Rahman University College, Kuala Lumpur, Malaysia
Prof. Ir. Dr. Lee Sze Wei dengan topik dampak Covid-19 terhadap 
dunia pendidikan khususnya di bidang sains dan teknologi. “Pandemi 
ini membawa impact yang cukup besar, membuat pekerjaan banyak 
terhambat dan segala sesuatu menjadi tidak menentu,” jelasnya. 
“Di bidang kami (sains dan teknologi) pandemi cukup menghambat 
karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan secara online, praktik 
misalnya,” tambahnya.
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Sebagai narasumber selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi dari 
Universitas Indonesia yang membawakan topik tentang inovasi. Situasi dunia 
saat ini tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan.  Justru  hambatan 
akan melahirkan inovasi dan solusi-solusi baru di tengah pandemi, “Tiga 
tantangan inovasi adalah bagaimana kita menemukan apa yang orang suka, 
apa yang dapat menyelesaikan masalah, dan bagaimana membangun model 
bisnis yang tepat,” papar Prof. Tresna.

Sebagai akhir dari sesi plenari, Prof. Marco M. Polo dari De La Salle 
University, Philipina membahas tentang impact Covid-19 terhadap para pelajar. 
Prof. Marco melihat bahwa pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap 
perekonomian dan mengganggu kegiatan pembelajaran, tapi juga psikologi 
para pelajar. “Ketika kita sadar bahwa para pelajar terkena dampak psikis, 
maka inilah saatnya untuk menghubungkan antara connection & compassion,” 
tuturnya.

Konferensi ini dilanjutkan dengan sesi paralel, di mana seluruh peserta diberi 
kesempatan mempresentasikan dan mendiskusikan hasil penelitian yang 
mengarah pada ditemukannya solusi atas permasalahan yang muncul dalam 
kehidupan manusia.    

Peduli rutinitas kenormalan baru, Fakultas Kedokteran (FK) 
Untar menyelenggarakan seminar online dengan membagikan 
Tips Hidup Sehat di Tengah New Normal (11/7). Kegiatan yang 
diikuti oleh kalangan dosen serta karyawan ini, menghadirkan 
pembicara dr. Lydia Tan, Sp.PD, FINASIM dengan  moderator  
dr. Paskalis Gunawan, Sp.PD. 

Pada sambutannya, Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan berpesan pada sivitas akademika Untar agar 
mengurangi aktivitas di luar rumah. “Perlu diperhatikan 
oleh seluruh sivitas akademika Untar bahwa situasi saat ini 
mengharuskan kita berada di rumah, tetapi tetap produktif, 
disiplin bekerja selayaknya normal, walaupun dari rumah. 
Situasi ini tidak mudah.”

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor (Warek) Bidang 
Nonakademik Dr. H. Rasji, S.H, M.H. menyampaikan perihal 
penerapan adaptasi kebiasaan baru di Untar. “Universitas

akan bekerja sama dengan yayasan untuk selalu menerapkan 
protokol kesehatan bagi para dosen, karyawan serta 
mahasiswa saat berlangsungnya kebiasaan baru di Untar. 
Fasilitas kebersihan akan ditingkatkan untuk membantu 
pencegahan penyebaran Covid-19.”

Sebagai narasumber dari kalangan medis, dr. Lydia Tan, 
Sp.PD, FINASIM  menegaskan bahwa untuk bisa bertahan, 
perlu patuh dan sadar akan protokol kesehatan yang telah 
disampaikan oleh pemerintah. “Semua orang mempunyai 
kewajiban untuk menjaga kesehatan masing-masing, yang 
artinya juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar. Jalani 
hidup sehat dengan istirahat yang cukup, makan minum sehat 
bergizi, olahraga, dapatkan paparan sinar matahari yang 
cukup, jangan stres, serta rutin konsumsi air mineral dan 
vitamin,” ujar dokter yang juga praktik di Rumah Sakit Mitra 
Keluarga Kalideres tersebut.

Adaptasi Kebiasaan Baru
di Lingkungan Kampus
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Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan 
mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi Pesta Paduan 
Suara Gerejawi (Pesparawi) Mahasiswa Nasional XVI yang 
diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti 
Kemendikbud) RI, Kamis (2/7).

Sosialisasi yang merupakan tahap awal rangkaian acara 
Pesparawi Mahasiswa Nasional XVI, dilaksanakan secara 
daring dengan Untar sebagai tuan rumah acara dua tahunan 
yang akan diselenggarakan 2-7 November mendatang.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti 
Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.  mengatakan bahwa Pesparawi 
Mahasiswa Nasional XVI diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas bernyanyi. “Pesparawi Mahasiswa Nasional 
merupakan ajang kreativitas, sportivitas, dan solidaritas antar 
mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. 
Acara ini diharapkan dapat menumbuhkan iman di antara 
mahasiswa yang terefleksi melalui praktik nyata dalam 
kehidupan sehari-hari, dalam bentuk saling mengasihi dan 
menghargai sesama sebagai satu ciptaan-Nya,” ucapnya.

Secara khusus Prof. Aris berpesan pada Untar untuk 
menyiapkan acara dengan baik. “Kepada Untar, selamat 
menyiapkan acara secara optimal, dan jangan lupa untuk 
memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maupun
Pemerintah RI,” tuturnya.

Menurut Rektor Untar, Pesparawi Mahasiswa Nasional dapat 
menjadi ajang membangun solidaritas dan kolaborasi antar 
perguruan tinggi. “Keterlibatan berbagai perguruan tinggi 
dalam menyiapkan acara ini membangun banyak network 
dan pertemanan. Melalui kolaborasi, kita bisa menciptakan 
hal baru yang dapat mendorong kemajuan nusa dan bangsa,” 
pungkasnya.

“Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan pada Untar, 
mudah-mudahan panitia dapat menyiapkan sebaik mungkin 
sehingga pelaksanaan lomba dapat berjalan lancar, peserta 
dapat tampil sebaik-baiknya, dan juri dapat menilai dengan 
baik juga. Apapun hasilnya, patut diapresiasi sebagai wujud 
syukur pada Tuhan,” imbuh Rektor.

Ketua Lembaga Kemahasiswaan Untar Dr. Adianto, M.Sc. 
berharap Untar didukung dalam pelaksanaan dan persiapan 
Pesparawi Mahasiswa Nasional XVI. “Kami berharap 
mendapat dukungan penuh dari Ditjen Dikti dan teman-teman 
dari seluruh perguruan tinggi demi kelancaran acara ini,” 
ungkapnya. Ketua Tim Juri Nasional Pesparawi Drs. A.G. 
Sudibyo, M.Si. memaparkan bahwa pelaksanaan Pesparawi 
Mahasiswa Nasional tahun ini berbeda dibanding tahun 
sebelumnya karena harus dilaksanakan secara daring di 
masa pandemi. “Meskipun dalam masa pandemi, panitia 
sudah memutuskan Pesparawi Mahasiswa Nasional XVI 
tetap diadakan, tetapi daring, yakni berbentuk virtual choir 
competition. Kategori yang sebelumnya ada dua menjadi 
satu saja, yakni Musica Sacra. Kategori Gospel tidak ikut 
dilombakan,” papar dosen Universitas Indonesia tersebut.

Sosialisasi yang disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom 
dan Youtube ini dihadiri lebih dari 240 peserta baik dosen, 
mahasiswa, maupun akademisi seluruh Indonesia. Sosialisasi 
dilanjutkan dengan pertemuan teknis (technical meeting) yang 
akan diselenggarakan pada Agustus mendatang.

Sosialisasi Pesparawi 
Mahasiswa Nasional 2020, 

Untar Jadi Tuan Rumah
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Pertama kalinya Untar Menggelar 
Promosi Doktor Daring

Seminar Nasional 
Fakultas Hukum

“Pekerjaan konstruksi design and build bangunan gedung 
negara harus selesai dalam satu tahun anggaran, yang 
berarti waktu yang relatif cukup singkat untuk melaksanakan 
konstruksi design and build bangunan gedung negara. Namun 
mengingat pekerjaan konstruksi design and build bangunan 
gedung negara meliputi perencanaan dan pelaksanaan secara 
bersamaan, maka kinerja seorang Manajer Proyek perlu 
diteliti dalam pelaksanaannya agar tepat waktu,” ujar Dr. Jujuk 
Kusumawati saat mempertahankan disertasinya yang berjudul 
“Model Peningkatan Kinerja Manajer Proyek untuk Konstruksi 
Design and Build Bangunan Gedung Kerja” Kamis, (23/7).

Sidang Terbuka yang dilaksanakan secara daring 
dilaksanakan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar 
Doktor Ilmu Teknik Sipil yang dipertahankan dihadapan Sidang 
Terbuka Senat Akademik dan Dewan Penguji Universitas 
Tarumanagara. Dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan,  sidang dihadiri Dekan Fakultas Teknik (FT) 
Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D., serta Promotor Pendamping 
Dr. Ir. Najid, M.T. secara luring. Sedangkan dewan penguji lain 
dan para undangan hadir melalui aplikasi Zoom.

Dari hasil penelitiannya, doktor ke-46 FT Untar ini menyatakan 
bahwa indikator variabel budaya kerja yang berpengaruh 
dalam kriteria proyek manajer adalah kepemimpinan, inisiatif 
dan eklektik, serta indikator perilaku kerja yang berpengaruh 
yaitu empati, komunikasi, dan teknis. Manajer proyek 
konstruksi design and build bangunan gedung negara yang 
baik adalah berpendidikan minimal Strata Dua (S2) selama 
sepuluh tahun, pengalaman minimal 12 tahun, mempunyai 
SKA Ahli Utama Manajemen Konstruksi serta berbudaya kerja 
dan berperilaku kerja yang baik.
Secara daring, Promotor Utama Prof. Ir. Krishna Mochtar, 
MSCE, Ph.D., IPU menyampaikan ucapan selamatnya kepada 
Doktor Baru yang telah berhasil menyelesaikan studinya 
dalam waktu 3 tahun (6 semester) dengan IPK 4.00, “Ini 
merupakan suatu permulaan. Anda perlu terus melakukan 
riset dan menghasilkan inovasi baru khususnya dalam bidang 
Manajemen Konstruksi.”

Fakultas Hukum UNTAR berkolaborasi dengan Pengurus Daerah 
Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) Jakarta Barat mengadakan seminar online Nasional 
bertajuk “Perseroan Terbatas: Penanaman Modal, Pendirian, 
Pemanfaatan Single Online Submission, dan Strategi Spin-Off,” 
Selasa (22/7).
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Menilik 
Pariwisata 
Indonesia 

Pasca 
Pandemi

FIABCI Indonesia berkolaborasi dengan Program Studi (Prodi) 
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Teknik 
Universitas Tarumanagara (FT Untar) menyelenggarakan 
“The New Normal in the World Post-Covid-19: Post-Pandemic 
Tourism and Hospitality” yang dilakukan secara online, Rabu 
(15/7).

Seminar disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom dan 
Youtube ini menghadirkan narasumber kunci Deputi 

Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Fadjar Hutomo, Wakil Ketua 
Umum Bidang Pariwisata Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Kosmian Pudjiadi, Director of Sales and Marketing Anantara 
Hotel Bali Theresia Siregar, Country Head OYO Indonesia Eko 
Bramantyo, dan Ketua Umum Association of the Indonesian 
Tours and Travel Agencies (ASITA) Dr. N. Rusmiati, M.Si.  
Dimoderatori Managing Director GEN Indonesia Ivan A. 
Sandjaja.

Seminar dibuka dengan sambutan Rektor Untar Prof. Dr. Ir. 
Agustinus Purna Irawan dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris 
Indonesia Jakarta Barat, Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., 
M.Si.
Rektor menyampaikan bahwa di masa sekarang banyak rencana 
membuka usaha atau perusahaan. Hal ini membutuhkan notaris 
yang mengedepankan pelayanan prima. Pemangkasan birokrasi 
dapat memberikan pelayanan yang cepat.
“Saya bukan orang Hukum, saya dari Teknik. Adanya notaris sangat 
membantu orang awam yang tidak paham hukum. Kecepatan 
dalam pengurusan dokumen, memberikan kepuasan kepada client,” 
ungkap beliau.

Narasumber pertama, Dr. Marta membahas tentang perizinan umum 
dan sistem online single submission (OSS). Menurutnya notaris perlu 
untuk menanyakan secara detail agar proses pembuatan Perseroan 
Terbatas (PT) lancar, “Tanyakan, apakah NPWP nya sudah 
diaktifkan? Apakah SPT tahunannya sudah lengkap? Jangan sampai 
proses perizinannya terhambat karena itu,” tuturnya. Narasumber 
kedua Mina Ng membahas lebih dalam tentang prosedur OSS bagi 
Perusahaan yang mendapatkan penanaman modal asing (PMA). Di 
sesi ini, turut dijelaskan apa saja yang membuat sebuah Perseroan 
Terbatas (PT) digolongkan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA),  
“Jika ada sedikit saja modal dari asing, maka PT akan masuk PMA,” 
jelas narasumber.

Sesi ditutup oleh Prof. Dr. Irawan Soerodjo yang membahas topik 
spin-off pada perusahaan. Narasumber memaparkan prosedur 
yang harus dilaksanakan jika perusahaan ingin melakukan spin-off 
(pemisahan). “Meskipun peraturan pelaksanaan tentang spin-off 
PT belum ada, akan tetapi pelaksanaan pemisahan tetap dapat 
dilakukan dengan mengacu ke UU no 40 Tahun 2007,” paparnya.
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Kosmian Pudjiadi menjelaskan mengenai proyeksi Kadin 
terkait dampak pandemi dan New Normal terhadap pariwisata 
di Indonesia. “Industri pariwisata adalah salah satu industri 
yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19 yang mewabah 
hampir di seluruh dunia. Proyeksi berbagai pihak dengan 
melihat perkembangan cara penanganan yang kurang efektif, 
diprediksi pandemi baru akan berakhir di akhir tahun 2020. 
Industri pariwisata sendiri baru akan fully recovered pada 
2023, kira-kira satu setengah tahun setelah ditemukan vaksin, 
berdasarkan data World Tourism Organization,” paparnya. 

“Organisasi kepariwisataan harus dijadikan ujung tombak 
dalam percepatan pemulihan pariwisata. Dalam pandemi ini, 
pemulihan pariwisata tidak bisa diselesaikan dengan cara 
birokrasi, akademik, apalagi politis, tetapi harus melalui cara 
industri,” sambung Kosmian.

Mewakili Fadjar Hutomo, Direktur Manajemen Industri 
Kemenparekraf Henky Hotma memaparkan perilaku 
wisatawan Indonesia di masa pandemi. “Wisatawan di seluruh 
dunia merasa lebih was-was untuk melakukan perjalanan 
setelah pandemi Covid-19. Walau demikian, wisatawan di 
Indonesia lebih optimis dan masih berencana untuk berwisata. 
Informasi yang baik dan valid, terutama dari Pemerintah, 
dapat menjadi alasan yang menenangkan dalam membuat 
keputusan,” jelasnya.

“Kami berharap ada 150 juta pergerakan wisatawan 
Nusantara di semester kedua 2020 ini, dengan segala 
adaptasi kenormalan baru serta protokol kesehatan oleh 
masyarakat maupun pelaku usaha,” sambung Henky.
Menurut Dr. Rusmiati, pariwisata, terutama dalam negeri 
masih memiliki peluang maju pasca pandemi. “Meskipun 
saat ini pariwisata sedang menurun, kami di Asita selalu 
mendorong promosi dan optimis pariwisata dapat keluar 
menjadi pemenang setelah pandemi berakhir,” pungkasnya.
“Kita harus selalu optimis. terima kasih Pemerintah telah 
sangat berkomitmen dan mempromosikan wisata di indonesia. 
Dengan adanya kerjasama dan promosi, pariwisata akan 
berhasil,” lanjut Dr. Rusmiati.

Theresia Siregar menuturkan strategi marketing yang 
dilakukan Anantara Hotel untuk tetap bertahan. “Semua 
industri hospitality terkena imbas pandemi. Syukurlah, 
Anantara Seminyak merupakan salah satu hotel yang masih 
dapat bertahan dan buka di Bali. Program ‘Pay Now Stay 

Later’ yang kami lakukan, sangat membantu keberlangsungan 
Anantara untuk tetap berjuang melewati pandemi,” 
ungkapnya.

Eko Bramantyo mengungkapkan strategi yang dilakukan 
OYO Indonesia dalam menyikapi pandemi. “Performa OYO di 
bulan April di bawah 20%, tetapi mulai meningkat di bulan-
bulan berikutnya. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari 
beberapa inisiatif, antara lain melakukan marketing melalui 
OTA (Online Travel Agent) dan melaksanakan program 
Sanitised Stays untuk menyesuaikan permintaan konsumen 
yang menginginkan properti aman dan nyaman,” tuturnya.

Hadir sebagai pembicara tamu, Duta Besar Indonesia untuk 
Serbia H.E. Mr. M. Chandra Widya Yudha memberikan 
pandangan terkait promosi pariwisata Indonesia di negara 
lain, khususnya Serbia. “Untuk menarik turis dari Serbia, kita 
harus berpikir untuk melakukan sinergi dengan para operator 
tur dari Indonesia untuk mengenalkan Indonesia di Serbia, 
karena akan ada multiplier effect yang muncul dari kegiatan 
ini,” imbuhnya.

Acara ini merupakan seri ke-lima dalam rangkaian seminar 
online The New Normal in the World Post-Covid-19. 
Dukungan dari Kadin Indonesia, REI, Century 21 Indonesia, 
GEN Indonesia, dan majalah Property & Bank, menunjukkan 
bahwa Untar selalu mengedepankan kolaborasi untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran.
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Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Untar Dr. Riris Loisa, 
M.Si. menyampaikan  sambutannya dalam acara pembukaan 
Lomba Public Speaking Online “Heartline Digital Speak Up 
Championship 2020 – The Final Battle” yang diselenggarakan 
Radio Heartline FM Tangerang, Kamis (23/7).
Turut menghadirkan dosen Fikom Untar Roswita Oktavianti, 
M.Si. sebagai salah satu juri untuk menilai penampilan
para finalis.

Pemandu acara Kitting Lee menuturkan bahwa acara ini 
diadakan dalam rangka mendorong kreativitas anak muda. 
“Menyambut Hari Anak Nasional, kami mengadakan event 
untuk anak muda Indonesia agar aktif berkarya dan membuat 
konten yang dapat ditayangkan di Youtube,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Dr. Riris mengatakan bahwa kompetisi 
ini istimewa karena mengangkat sisi positif dari pengalaman 
keseharian di rumah selama pandemi. “Acara yang 
merupakan lomba public speaking pertama dan terbesar 
dapat diadakan selama masa pandemi telah mendorong 
para pesertanya untuk menggali sesuatu yang bernilai dan 
mengambil pengalaman selama di rumah beberapa bulan
ini,” tuturnya.

“Semoga seluruh peserta terus memelihara semangat belajar 
menggali hal-hal baik dari kehidupan sehari-hari dan terus 
bersikap positif di dalam segala situasi,” sambung Dr. Riris.

Dr. Riris juga mengatakan bahwa Fikom Untar maupun Untar 
mendukung penuh kegiatan ini. “Kami dari Untar sangat 
mendukung kegiatan-kegiatan yang kreatif dan positif seperti 
lomba online public speaking ini,” ucapnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, 
Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus. 
dalam rekaman secara khusus menyampaikan apresiasi atas 
terselenggaranya acara ini. “Saya mengucapkan terima kasih 
dan menyambut baik kegiatan digital event public speaking 
karena memberi kesempatan kepada siswa-siswi di masa 
pandemi Covid-19 untuk tetap beraktivitas dan belajar secara 
positif. Selamat berlomba, bukan soal menang atau kalah, 
tetapi belajar dan menimba pengalaman yang lebih
berharga,” pungkasnya.

Dari 196 peserta yang telah mengumpulkan hasil unjuk bakat 
berupa video, 60 video terseleksi dan ditayangkan di kanal 
Youtube Heartline Network. Babak final melombakan 12 finalis 
kategori Junior (13-16 tahun), 12 finalis kategori Senior (17-19 
tahun), dan 12 finalis dengan jumlah like terbanyak.
Heartline Digital Speak Up Championship 2020 
diselenggarakan Heartline Network didukung Pemkab 
Tangerang. Acara yang disiarkan langsung melalui kanal 
Youtube Heartline Network disponsori Untar, Smartfren, 
Sariayu Martha Tilaar, dan Saint John Catholic School.

Fakultas Kedokteran Untar mempunyai keunggulan dalam 
bidang manajemen lanjut usia (lansia) yaitu melaksanakan 
penanganan terpadu bagi lansia secara menyeluruh dan holistik. 

“Saya berharap acara ini dapat bermanfaat bagi semua dan 

menjadi bekal agar  dapat memahami bagaimana penanganan 
pada lansia secara holistik,” ujar Dekan FK Untar Dr. dr. Meilani 
Kumala, M.S., Sp.GK (K) pada seminar online “Geriatric: Ready 
to Face New Normal Era” di sesi pertama seputar Neuroscience, 
Sabtu (25/7).

Acara yang merupakan hasil kolaborasi dengan PT. Mersi 
Farma, IDDI bersama Tim Terpadu FK Untar, menghadirkan dr. 
Irawati Hawari, Sp.S. yang membahas “Tending Elderly with 
Neurodegenerative Disease” dan Dr. dr. N. Saelan Tadjudin, 
Sp.KJ yang berbagi seputar “Behavioral and Pshycological 
Symptoms in the Elderly”. Dimoderatori oleh Dr. Evi, Sp.KJ, 
acara ini dilaksanakan secara live melalui Youtube dan aplikasi 
Zoom.

Fikom Untar Dorong Kreativitas 
Public Speaking Anak Muda

FK Untar Peduli 
Kualitas Hidup 
Lansia
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Dalam pemaparannya, dosen FK Untar yang juga berpraktik 
di RS Royal Taruma ini menjelaskan bahwa pada lansia, 
kerja otak akan mengalami degenerasi sebanyak 15%. 
Salah satu symptom, Significant Cognitive Decline yang 
terjadi pada lansia mengakibatkan adanya gangguan dalam 
berbahasa, complex attention (mengalihkan, memusatkan, 
mempertahankan), kesulitan multi-tasking, kehilangan fungsi 
eksekutif, serta gangguan fungsi sosial. “Kondisi saat ini dapat 
menjadi  kesempatan untuk menjalani non-drug treatment 
terhadap lansia yang ada di rumah. Beberapa hal yang 
dapat dilakukan misalnya; talking therapy, konseling, pshyco-
therapy, dan reminiscene (melatih memori melalui obrolan 
mengenai masa lalu). Alternatif terapi seperti massage, musik, 
aromatherapy, serta olahraga terbukti dapat membuat lansia 
lebih bersemangat.”

dr. Irawati Hawari, Sp.S. menjelaskan bahwa, 
neurodegenerative merupakan gangguan yang akan 
mengakibatkan kematian dari sel-sel saraf bagian tertentu 
pada otak. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan 
keseimbangan, berbicara, pernapasan, gerak, serta detak 
jantung. Walaupun penyakit ini biasanya genetic, namun 
tidak menutup kemungkinan lain yang  disebabkan oleh 
ketergantungan pada alkohol, tumor, stroke, toxin, chemical, 
maupun virus. “Penyakit neurodegenerative sangat besar 
pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan seseorang. Dengan 
memahami penyakit neurodegenerative, berarti berkontribusi 
meningkatkan kualitas hidup lansia.  Oleh karenanya perlu 
dilakukan pendekatan holistik, multidisiplin ilmu, bukan melihat 
dari pengobatan saja namun juga melalui biologi, psikologis, 
sosial, serta spiritual,” lanjut dosen FK Untar ini.

Rektor Universitas Tarumanagara (Untar) Prof. Dr. Ir. 
Agustinus Purna Irawan melantik ketua Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM), ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM), dan ketua Mahkamah Mahasiswa (MM) Untar periode 
2020/2021 secara luring, disaksikan oleh Dekan fakultas 
beserta jajaran, dosen pembina mahasiswa, seluruh ketua 
organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa lainnya 
secara daring. Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 
BEM, DPM, MM Untar ini dilaksanakan pada Senin (27/7).

Pelantikan menjadi tonggak berlakunya periode jabatan baru 
lembaga-lembaga mahasiswa pusat secara resmi. Dalam 
acara ini, Ketua BEM periode 2020/2021 David Thomson, 
Ketua DPM 2020/2021 Michael Adrian, dan Ketua MM 
periode 2020/2021 Michael Ang resmi dilantik dan sah untuk 
menjalankan periode baru.

Selepas pelantikan dan serah terima jabatan secara simbolis, 
Rektor secara khusus menyampaikan apresiasi atas kinerja 
pengurus periode lama, serta berpesan untuk adanya 
pengembangan di kepengurusan periode baru. “Terima kasih 
atas kolaborasi yang baik, mudah-mudahan apa yang sudah 
dilaksanakan menjadi momentum baik bagi kita semua, baik 
sebagai mahasiswa maupun individu. Untuk para ketua yang 
baru, kami ucapkan selamat menjabat. Organisasi mahasiswa 
harus terus melakukan inovasi dengan kegiatan yang positif, 
dan membangun nuansa akademik yang baik, karena tujuan 
utama organisasi mahasiswa adalah maju secara akademik,” 
ucapnya.

New Normal,
New Leaders




