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CCCU Study Abroad Participants Compliments UPH’s Hospitality

UPH was chosen to host the Student Abroad Council for 

Christian Colleges and Universities (CCCU) program during 

February 29 to March 18, 2020. Eight students and one 

supervisor Dr. Donald DeGraaf - Director of the Australia Studies 

Program at CCCU participipated in this event. These students came 

from 6 different universities (Azusa Pacific University, Whitworth 

University, Northwestern College, Wheaton College, Messiah 

College, and Biola University).

UPH received excellent compliment for its hospitality upon 

facilitating the study tour activities, especially in providing great 

insights about the culture and values of Indonesia.

FK UPH, Pertama Kali Adakan Sumpah Dokter Lewat 
Videoconference

“Di tengah krisis pandemi Covid-19 

justru FK UPH melahirkan dokter-dokter 

baru yang siap mendarmabaktikan diri 

sebagai relawan Covid-19 dalam segala hal 

yang bisa dilakukan dan di manapun mereka 

berada, untuk mewujudkan sumpah nomor 

satu sebagai dokter yaitu mengabdikan diri 

untuk kemanusiaan. Respon mereka luar 

biasa, ada sekitar 50 dokter alumni FK UPH 

yang bersedia menjadi relawan di Siloam 

Hospitals,” kata Dekan FK UPH, Prof. Dr. Dr. 

dr. Eka J. Wahjoepramono, Sp.BS., Ph.D., 

usai pelantikan.

Turut menyaksikan prosesi 

pelantikan dan Sumpah Dokter melalui 

Di tengah kondisi darurat Covid-19, Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan (FK UPH) melangsungkan Sumpah Dokter bagi 146 dokter 
baru lewat videoconference, pada 26 Maret 2020. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah khususnya surat 
edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020, terkait pencegahan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan,  sekaligus 

untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan dalam situasi darurat Covid-19. 

videoconference ini beberapa pimpinan FK 

UPH, diantaranya Dr. dr. Cucunawangsih, 

Sp. Mk., Wakil Dekan Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat,  Dr. dr. Julius July, 

Sp. BS., M. Kes., Asisten Dekan Pendidikan 

Klinis, dr. Andree Kurniawan, Sp. PD., Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan, Beverley 

Wonsono, BA., MA., Direktur FK UPH, 

dan dr. Vito A. Damay, Sp. JP (K)., M.Kes., 

mewakili alumni FK UPH. Dalam acara ini, 

hadir dua dokter baru, yang juga mengikuti 

Sumpah Dokter di kampus FK UPH, dr. 

Cindy Riani dan dr. Wim Pratama Wijaya, 

keduanya angkatan 2014.  

Dari 146 dokter baru yang mengikuti 

sumpah dokter ini, 43 di antaranya lulus 

dengan sangat memuaskan. Angka 

kelulusan Uji Kompetensi Mahasiswa 

Program Profesi Dokter (UKMPPD) FK 

UPH mencapai lebih dari 97%.  Pencapaian 

ini merupakan prestasi membanggakan, 

seperti juga yang dicapai tahun sebelumnya, 

dan menempatkan FK UPH pada daftar 

universitas dengan tingkat kelulusan 

terbaik di Indonesia. 

Selamat kepada 146 dokter baru FK 

UPH yang sudah dilantik! UPH bangga 

dengan para dokter baru yang turut ambil 

bagian menolong sesama sebagai relawan 

dalam mengatasi krisis Covid-19. 

 All Students of CCCU Program and Dr. Donald DeGraaf (right), Visited the Textile Museum, 
Accompanied by Rilly Richard Mamahit - Section Head of Global Partnerships (center)

 (ki-ka) Prof. Dr. Dr. dr. Eka J. Wahjoepramono, Sp.BS., Ph.D – Dekan FK UPH, 
Memimpin Pembacaan Sumpah Dokter melalui Videoconference Didampingi 

dr. Andree Kurniawan, Sp.PD. -Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

“UPH Staff  are very friendly and very sensitive about our needs. 

Our students have an extraordinary learning experience here, 

which they have never had before,” said Dr. Donald DeGraff.

UPH enthusiastically prepare various enrichment programs 

such as Social Entrepreneur & Social Enterprises, Supply Chain 

Management, and Indonesian culture in general. Not only through 

classroom learning, but also real-life experiences through Lippo 

Group company visits and historical places around Jakarta.

This program is mutually beneficial for both international 

student guests and UPH students in terms of global exposure and 

networking.
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para pendidik.
Kita harus menyambut perubahan 

ini sebagai  anugerah Tuhan dan 
mempersiapkan diri untuk dipakai 
Tuhan  menghadirkan pendidikan yang 
transformatif, holistis berpusat pada 
Kristus. Jangan takut, jangan pesimis, 
yakin akan penyertaan Tuhan seperti yang 
dijanjikan dalam Roma 8:38-39: “Sebab aku 
yakin, bahwa baik maut,  maupun hidup, baik 
malaikat-malaikat,  maupun pemerintah-
pemerintah, baik yang ada sekarang, 
maupun yang akan datang, atau kuasa-
kuasa, baik yang di atas, maupun yang di 
bawah, ataupun sesuatu mahluk lain, tidak 
akan dapat memisahkan  kita dari kasih 
Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan 
kita.”

Marilah kita, menjalani perubahan 
dengan penuh semangat dan pengharapan 
menyongsong masa depan bersama Yesus, 
seraya banyak berdoa, kiranya dengan kasih 
karunia Tuhan, pandemi  Covid-19 segera berlalu 
dan kita kembali ke suasana yang lebih normal.  

Pendidikan Transformatif, Holistis 
Berpusat Pada Kristus

‘UPH Peduli’ Dukung Siloam Hospitals 
dan UNICEF 

Sudah lebih satu bulan kita diharuskan 
bekerja, belajar, dan beribadah 
dari rumah semasa pandemi 

Covid-19.  Sistem pendidikan yang tiba-
tiba harus memakai teknologi, menuntut 
perubahan di sisi pendidik dan juga peserta 
didik. Pertanyaan bagi kita: “Bagaimana 
transformasi yang  holistis dan berpusat 
pada Kristus terjadi secara efektif dalam 
diri para peserta didik? Bagaimana aspek 
karakter,  iman,  sosial, dan lain-lain?”

Pengalaman selama sebulan tentu 
menghadirkan tantangan besar bagi kita 
untuk merancang  pola pembelajaran 
masa depan. Saya   yakin  ke  depan kita 
akan semakin banyak memakai sistem 
pembelajaran jarak jauh,  namun aspek-
aspek di atas akan menjadi tantangan 
bagi kita baik dari sistem pembelajaran, 
pendidik, maupun dari segi kurikulum dan 
infrastuktur pendidikan. Saya percaya 
interaksi langsung masih sangat penting 
sehingga memerlukan pola hybrid, 
teknologi, sistem, dan keterlibatan langsung 

Online learning UPH menurut 
saya sudah berjalan dengan 
baik. Misalnya, kami 

mahasiswa  tetap dapat melakukan 
presentasi seperti yang dilakukan di 
kelas. Tidak hanya itu, komunikasi 
antara dosen dan mahasiswa 
juga dapat berjalan dengan baik. 
Dan tentunya kuliah online ini 
sangat efisien karena tidak perlu 
menghabiskan waktu di perjalanan 
menuju kampus.” 

Charlene Oktavia

Andri Wardani 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPH 
mengadakan ‘UPH Peduli Against 
Covid-19’, sebagai solidaritas kepada 

masyarakat yang terdampak Covid-19, 
melalui penggalangan dana pada tanggal 
29 Maret-8 April 2020. Gerakan ini berhasil 
mengumpulkan dana sebesar  Rp 50.500.000, 
dan sudah disalurkan ke  Siloam Hospitals 
dan UNICEF (United Nations Emergency 
Children’s Fund).

Menurut Monique Gabrielle Surjono, 
Mahasiswa Psikologi 2017 dan Ketua 
Departemen Pengabdian Masyarakat BEM 
UPH, dana yang diserahkan ke Siloam 
Hospitals digunakan untuk membantu 
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Mahasiswi SI 
UPH Raih Juara 1 
Kompetisi Digital 
Marketing 2020 
di Taiwan 

Di tengah pandemi Covid-19, ada 
yang menarik untuk direnungkan, 
yaitu perubahan besar di dunia 

pendidikan dari pembelajaran tatap 
muka ke pembelajaran online. 
Penting dipahami esensi pembelajaran 
online adalah kemandirian belajar. 
Siswa dirancang untuk memanfaatkan 
pengetahuan yang dimiliki secara 
bebas ke arah  yang dibutuhkan 
demi peningkatan kapasitas diri 
sebagai pembelajar sepanjang hayat. 
Pemahaman ini sejalan dengan alasan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Nadiem Anwar Makarim, mendukung 
kebijakan belajar dari rumah melalui 
online dengan tujuan memberikan 
pengalaman  belajar  yang  bermakna.

Untuk mengatasi keterbatasan yang 
ada, pemerintah mengajak peran serta 
semua pihak mendukung pembelajaran 
online, salah satunya melalui kerja 
sama dan kolaborasi. Inisiatif ini 
sudah dilakukan UPH, diantaranya  
bekerja sama dengan berbagai institusi 
eksternal untuk mendukung kelancaran 
pembelajaran online, seperti operator 
penyedia layanan internet Indosat dan 
Telkomsel memberikan kuota 30GB gratis 
bagi mahasiswa dan dosen mengakses 
sistem pembelajaran online UPH, kerja 
sama dengan industri untuk mengadakan 
proyek tugas atau ujian online, kompetisi 
online, seminar online, dan berbagai 
kegiatan pembelajaran online kreatif 
lainnya. Melalui semangat kolaborasi ini 
diharapkan dapat  mendorong kreativitas, 
inovasi, dan membentuk kompetensi 
mahasiswa melalui pembelajaran online.

Oleh: Rektor UPH - Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M. Eng. Sc.

PRESTASI TESTIMONI

Pengalaman Kuliah Online 
Selama Pandemik Covid-19

Apresiasi Fasilitas UPH Sparklabs

2
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4 - 30 Mei 2020 
Online Consultation

Zoom Online Meeting Penyerahan 
Donasi  ‘UPH Penduli’ Against Covid-19 
kepada Siloam International Hospitals

memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri 
(APD) dan kebutuhan makananan bagi para 
tenaga medis. Sedangkan untuk UNICEF, 
dana akan digunakan untuk mambantu 
kebutuhan APD di rumah sakit rujukan 
Kementerian Kesehatan.

‘UPH Peduli’ juga dilakukan dalam 
berbagai bentuk kegiatan, seperti 
menerjunkan relawan medis dan perawat, 
penggalangan dana untuk membantu tenaga 
medis di rumah sakit daerah Tangerang  
yang menangani pasien Covid-19, dalam 
bentuk kampanye kesehatan, dan kegiatan 
lainnya  baik yang bersifat non-akademik 
maupun akademik.  

UPH Sparklabs,  merupakan 
bisnis inkubator yang sangat 
menarik. Kehadiran fasilitas 

ini di linkungan kampus seperti UPH, 
mampu mendukung mahasiswa 
dalam membangun bisnis start up. 
Di luar sana bahkan banyak bisnis 
yang sebelumnya berasal dari 
proyek inkubator universitas dan 
jadi sukses. Saya yakin UPH pun 
demikian.”

Angeline Kartika, Mahasiswi Sistem 
Informasi Universitas Pelita Harapan 
(SI UPH), 2017 berhasil menjadi juara 

1 pada kompetisi The 5th Chong Yue Video 
Competition 2020, di Taiwan. Menjadi juara 
dalam kompetisi tentunya bukan yang 
pertama kali diraih mahasiswa SI UPH. 
Namun yang menarik dari prestasi tersebut, 
karena keikutsertaan mahasiswa dalam 
kompetisi internasional ini merupakan 
bentuk dari pengganti tugas kuliah yang 
diberikan dosen di School of Information 
Science and Technology (SISTech) 
UPH. Hal ini diungkapkan Dr. Andree 
Emmanuel Widjaja – Dosen mata kuliah 
Digital Marketing di Prodi SI UPH, yang 
mendaftarkan setiap mahasiswa 2017 untuk 
mengikuti kompetisi ini sebagai pengganti 
tugas kuliah.

“Tujuannya untuk memotivasi dan 
mendorong mahasiswa memperluas 
pengalaman. Tentu saya sangat bangga 
dengan semua karya mahasiswa/i yang 
terlibat, khususnya dengan Angeline 
yang mampu memenangkan kompetisi 
tersebut. Selama proses kompetisi ini, 
saya terus memfasilitasi dan meyakinkan 
bahwa mereka lebih dari mampu untuk 
berkompetisi di kancah internasional,” 
ungkap Dr. Andree.

Kompetisi berskala internasional 
tersebut diadakan oleh TOPCO Scientific 
Co., LTD., Taiwan, yang prosesnya dilakukan 
secara online pada Agustus-Desember 2020 
dan pengumuman pemenang pada 3 Maret 
2020. Partisipan sebanyak 50 kelompok, 
masing-masing beranggotakan 4 orang 
yang berasal dari beragam negara. Pada 
kompetisi ini Angel diharuskan bekerja sama 
dengan ketiga anggota lainnya yaitu Nguyen 
Thi Ngoc Thuy (Nuti) - Master Student – 
IMBA National Cheng Kung University, 
Kethaya Vanna - Bachelor Degree Students 
Of IBM Royal University Of Phnom Penh, dan 
Ren Pheareak- Bachelor Degree Students Of 

IBM At Royal University Of Phnom Penh.
“Dalam Video Competition ini setiap 

kelompok harus memilih beberapa topik 
yang telah disediakan, dan kami memilih 
untuk mempromosikan An Yong Xian Wu, 
yaitu salah satu brand healthy food dari 
TOPCO di Taiwan. Tentunya kompetisi 
ini memiliki tahapan, mulai dari analisa 
SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 
dan Threat) dari brand tersebut, 
kemudian tahap kedua berupa video based 
advertisement, hingga memilih channel 
media untuk promosi. Dan tim kami memilih 
menggunakan Instagram. Tahap ketiga, 
yaitu proposal mengeai ide dari video, dan 
terakhir final report dari video promosi. 
Penilaian dilakukan berdasarkan penilaian 
juri yang berasal dari TOPCO dan jumlah 
viewer dari video promosi yang kami share 
di Youtube.” jelas Angeline.

Angeline mengakui, selama proses 
kompetisi dia menghadapi beberapa 
tantangan dalam bekerja sama dengan 
tim yang berbeda negara, mulai dari cara 
berkomunikasi, budaya, hingga timezone. 
Namun baginya hal ini menjadi kesempatan 
untuk belajar agar mampu bekerja secara 
efisien dan efektif terlepas dari apa pun 
situasinya.

“Dalam lomba ini kami harus 
menganalisis media sosial untuk promosi 
dan ada beragam istilah-istilah yang 
berkaitan dengan promosi berbasis 
teknologi. Bagi saya ini sudah tidak asing 
lagi, karena di SI UPH kami sudah belajar 
pemanfaatan teknologi untuk melakukan 
bisnis,” kata Angel.

Namun Angel mengakui, selain karena 
bekal pengetahuan yang sudah diberikan di 
kelas, dukungan dan motivasi dosen juga 
sangat penting. Melalui prestasi ini Dr. 
Andree juga berharap agar kesempatan 
berkompetisi ini mampu menambah ilmu 
serta pengalaman yang berarti bagi para 
mahasiswa di masa depan.

Mahasiswi Sistem informasi UPH Raih Juara 1 Kompetisi Digital Marketing 2020 di Taiwan 
Mahasiswa Teknologi Pangan, 2016

Senior Associate of Venturra Discovery

Sertifikat Apresiasi dari UNICEF 
untuk Donasi yang Diberikan 
Melalui Gerakan ‘UPH Peduli’

26 - 29 Mei 2020 
Liburan Bareng Yuk!
Mengisi libur Lebaran dengan 
berbagai kegiatan positif bersama UPH

3,10,17, dan 24 Juni 2020

Featuring The Experts
Workshop singkat langsung 
dengan para ahli di bidangnya

5, 12, 19, dan 26 Juni 2020

Ceritaku
Buka wasawan pilihanmu lewat seri alumni 
yang akan berbagi cerita

#Dirumahajatetapseru
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Alumni Desain Produk UPH Produksi APD Berkualitas Bantu 
Kebutuhan Medis dan Non Medis

Online Consultation 
dan Keringanan Biaya 
Studi untuk Cama

Jangan biarkan jarak menghalangi Anda 
melanjutkan kuliah! Begitu himbauan 
yang disampaikan UPH kepada  para 

siswa kelas 12 yang akan melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi.  Di tengah 
berbagai keterbatasan untuk melakukan 
aktifitas karena pandemik Covid-19, UPH 
tetap mengupayakan berbagai pelayanan 
terbaik kepada calon mahasiswa (cama) 
baru. Diantaranya melalui layanan online 
consultation dan keringanan biaya studi. 

Denny Oswaldo – Manager Student 
Consultant UPH menjelaskan bahwa 
online consultation merupakan sarana 
mempertemukan secara grup orangtua dan 
anak dengan pihak dari program studi (prodi) 
maupun fakultas, baik itu ketua program 
studi bahkan dekan. Juga kesempatan 
berkonsultasi dengan tim dari student 
consultant seputar proses pendaftaran di 
UPH, program promosi, hingga peluang 
karier. Untuk mengikuti online consultation 
ini, publik dapat mendaftarkan diri melalui 
http://bit.ly/OnlineConsultation_UPH2020

Layanan online consultation ini 
dilengkapi dengan beragam pilihan 
media komunikasi online seperti Zoom, 
Skype, Google Hangout, Whatsapp, LINE, 
Live Chat di join.uph.edu,  Instagram, 
Facebook, dan aplikasi online lainnya. 

Tidak hanya kemudahan berkonsultasi, 
UPH juga memberikan keringanan biaya 
studi bagi cama,  untuk mereka yang tidak 
jadi menempuh studi di luar negeri, dan cama 
yang belum berhasil di jalur SNMPTN, dengan 
menunjukkan bukti keikutsertaan SNMPTN.

Jadi tunggu apalagi! Mari bertemu 
dan berdiskusi secara online dengan 
representatif UPH. Tetap semangat dan 
positif. Pastikan, jarak tidak menjadi 
penghalang untuk mewujudkan cita-cita.

Universitas Pelita Harapan (UPH) 
terus meningkatkan pelayanan,  
selama berlangsungnya kebijakan 

pembelajaran online di seluruh kampus 
UPH, sejak Rabu, 18 Maret 2020 hingga akhir 
semester genap. Kelancaran pembelajaran 
online merupakan komitmen UPH, 
sekaligus sebagai langkah pencegahan 
untuk melindungi mahasiswa dan dosen 
dari kemungkinan terpapar virus Covid-19. 
Kesehatan dan keselamatan seluruh 
mahasiswa dan staf selalu menjadi prioritas 
utama.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, 
Departemen Edutech UPH sudah 
menyiapkan beberapa platform yang 
memfasilitasi pembelajaran  online, 
diantaranya dengan menggunakan 
Moodle, Skype for Business, Microsoft 
Teams, Microsoft OneDrive, Microsoft 
Stream/YouTube, dan Microsoft OneNote. 
Seluruh aplikasi Microsoft tersebut, 
sudah tersedia melalui laman Microsoft 

Office 365 terlisensi untuk seluruh dosen 
dan mahasiswa UPH. Selanjutnya, untuk 
mempermudah komunikasi dosen dan 
mahasiswa, maupun antara mahasiswa 
dalam kelas online, dapat dilakukan dengan 
menggunakan grup WhatsApp, ataupun fitur 
khusus dari media sosial.

UPH juga bekerja sama dengan penyedia 
layanan internet IM3 dari Indosat dan 
Telkomsel, untuk memberikan fasilitas 
akses gratis ke moodle, learn.uph.edu. 

Untuk membantu mahasiswa dan dosen 
selama menjalankan pembelajaran secara 
online, UPH menyediakan layanan langsung 
ke Online Education Directorate melalui 
telepon dan pesan WhatsApp, atau melalui 
email. Dan untuk memberikan gambaran 
lebih lengkap, juga disiapkan video tutorial. 
Dengan demikian seluruh mahasiswa dapat 
mengikuti pembelajaran online dengan 
lancar, serta mendapatkan pengalaman 
belajar yang menyenangkan sampai dengan 
teratasinya masa krisis Covid-19.

INSPIRASI INFO AKADEMIK POJOK MARKETING

ALUMNI CENTER

Pendaftaran Program Sarjana 
Tahun Ajaran 2020/2021  T12

29 Mei 2020

Pandemi Covid-19? Solusinya perkuliahan
Online!

Meningkatnya jumlah kasus penyebaran virus COVID-19 di 
Indonesia, membuat kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) 
menjadi perhatian utama. Dalam pernyataan yang disampaikan 

Presiden Jokowi, Indonesia membutuhkan sekitar 3 juta APD 
hingga akhir Mei 2020. Sehingga presiden mendorong perusahaan-
perusahaan dalam negeri turut membantu. Meresponi hal ini, Agnesia 

6 3

Kondisi penyebaran wabah COVID-19 yang terus bertambah 
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan bantuan medis di 
seluruh Indonesia. Prof. Dr. Dr. dr. Eka J. Wahjoepramono, 

Sp.BS., Ph.D – Dekan FK UPH sekaligus Ketua Pusat Neuroscience dan 
Dokter Spesialis Bedah Saraf di Siloam International Hospitals, melihat 
kondisi ini sebagai kesempatan untuk memberikan pembelajaran 
berharga kepada mahasiswa Program Profesi  Dokter (Koas) dan 
sekaligus peluang untuk mereka terjun ke medan yang merupakan 
panggilan mereka.  

Melalui program relawan COVID-19, Prof. Eka menginisiasi 
mahasiswa Koas FK UPH untuk berpartisipasi sebagai relawan 
COVID-19 di Siloam Hospitals. Area tugas untuk relawan mahasiswa 
Koas, sesuai arahan pemerintah, difokuskan kepada tindakan preventif 
dan promotif, tracing, dan tracking. Uniknya, mahasiswa Koas FK UPH 
yang tergabung dalam tim relawan  juga mendapatkan pembekalan 
penting untuk penanganan pasien COVID-19. Diantaranya, pelatihan 
prosedur penanganan pasien COVID-19, penanganan pasien COVID-19 
derajat parah, cara intubasi dan pemasangan ventilator, yang diberikan 
langsung oleh dokter spesialis Siloam Hospitals. Bahkan, mereka 
melakukan simulasi dengan peralatan lengkap untuk mendapatkan 
pengalaman yang lebih real.

Meskipun training, namun pelatihan ini merupakan extraordinary 
experiences, yang tidak didapatkan dalam kepaniteraan normal.  
Karenanya Prof. Eka berharap melalui kesempatan ini, makin banyak 
mahasiswa Koas yang terlibat sebagai relawan membantu para tenaga 
medis sekaligus mendapat pelajaran berharga menghadapi pandemi. 

APD Produksi Agnesia Cahaya, Alumni Desain Produk UPH, 2015

Ilustrasi Sistem Pembelajaran secara Online

FK UPH Pakai Momentum Darurat 
Covid-19 Jadi Pembelajaran Berharga 

Cahaya, alumni Desain Produk UPH (2015) memutuskan untuk 
berperan dengan memproduksi APD guna mencukupi kebutuhan di 
Indonesia, dengan nama merek dagang Cahaya Kurnia.

Melihat kebutuhan konsumen terkait dengan sulitnya mendapat 
APD dengan harga rasional, mendorong Agnes untuk memproduksi 
APD baik untuk medis maupun non medis. Tentunya dengan harga 
rasional, berkualitas, nyaman, dan tepat sesuai kebutuhan.

“Saat ini kami memproduksi 3 jenis masker: Acrylic Face Shield, 
face shield berbahan mika dengan harga terjangkau, dan masker 
scuba guna mendukung gerakan pakai masker kain bagi non medis. 
Kami juga memproduksi aerosol box untuk tenaga medis, pakaian 
APD (hazmat), dan pembatas kasir sebagai pembatas menjaga 
jarak aman. Khusus untuk APD bagi tenaga medis, kami melayani 
pemesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari 
tenaga medis. Kami memberikan harga khusus serta memberikan 
layanan jasa antar gratis apabila jumlah produk yang dipesan sesuai 
ketentuan yang berlaku,” jelas Agnes

Agnes menambahkan bahwa produksi APD-nya ini memiliki target 
untuk menjangkau publik, pabrik, perusahaan, juga tenaga medis, dan 
telah mendapat respon positif. Agnes juga mengaku bahwa ia tidak 
ragu untuk memberikan APD gratis kepada orang-orang di sekitarnya 
yang membutuhkan dan dalam situasi mendesak. 

Motivasi untuk membantu sesama dan menjadi problem solver 
merupakan nilai yang sudah ditanamkan UPH sejak di bangku kuliah. 
Untuk itu UPH berharap dapat terus berkontribusi bersama-sama 
dengan para alumni mengatasi darurat pandemik Covid-19 di berbagai 
bidang.

Testimoni:

Elyzabeth B. Nasution, S.I.P., M.A.
Head of  International Relations Department

Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H.
Director of UPH Faculty of Law

Kita bersyukur dengan 
kesiapan UPH dari sisi 
Information Technology 
(IT) yang memiliki beragam 
beragam platform. Melalui 
pemanfaatan teknologi, 
kami di prodi optimis 
bahwa materi perkuliahan 
tetap dapat sampai dengan 
baik kepada mahasiswa. 
Mahasiwa juga dipastikan 
tetap dapat berkomunikasi, 
berdiskusi, dan mengerjakan 
penugasan dengan baik.

Baik dosen tetap dan Dosen 
Tidak Tetap (DTT) kami, 
mereka sudah siap dengan 
sistem online teaching ini. Jika 
ada DTT yang belum terbiasa 
dengan sistem online yang UPH 
miliki, maka para dosen tetap 
kami juga siap membantu 
mereka. Intinya perkuliahan 
tetap berjalan dengan 
baik. Dari sisi mahasiswa 
juga tidak ada masalah, 
mereka sudah terbiasa 
dengan kuliah online ini.”

http://bit.ly/OnlineConsultation_UPH2020 
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Kontribusi Nyata FK dan FON, UPH Terjunkan Relawan Covid-19

Fakultas Kedokteran (FK) dan Faculty of Nursing (FON) UPH 
menerjunkan mahasiswa dan alumni sebagai relawan medis 
dan perawat untuk membantu penanganan situasi darurat 

Covid-19. Relawan terdiri dari  40 mahasiswa Program Profesi 
Pendidikan Dokter,  sekitar 50 dokter baru dan alumni FK, 38 
mahasiswa Program Profesi Ners,  dan akan ditambah  volunteers 
dari Program S1 Keperawatan.

Kegiatan relawan dimulai sejak 23 Maret 2020, di Siloam 
Hospitals yang khusus untuk menangani pasien COVID-19. 
Berikutnya, para relawan juga akan disebar ke Rumah Sakit Umum 
Siloam (RSUS), dan Siloam Hospital Head Office. Kegiatan ini akan 
berlangsung selama kurun waktu penanganan tanggap darurat 
Covid19 di Indonesia.

Kegiatan relawan mencakup membantu tim dokter dan perawat 

Dalam situasi pandemik Covid-19 dimana seluruh kegiatan 
perkuliahan dilakukan secara online, ternyata mendorong 
munculnya berbagai kreativitas. Seperti yang dilakukan 

program studi (prodi)  Sistem Informasi  (SI) UPH, melalui 
kolaborasi dengan  Vrent, perusahaan start-up layanan sewa 
motor listrik sharing pertama di Indonesia, untuk proyek tugas 
Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Multimedia and The Web 
yang mengharuskan mahasiswa membuat analisis deliverable 
user experience (UX) dari aplikasi Vrent. Seluruh kegiatan, mulai 
dari tahap awal hingga pengerjaan tugas dilakukan secara online, 
untuk memberikan pengalaman nyata dalam menjawab kebutuhan 

Gerakan solidaritas ‘UPH Peduli’ yang berlangsung di Kampus 
Surabaya ditujukan untuk  membantu masyarakat yang 
terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk itu 

UPH Kampus Surabaya bekerja sama dengan Grab Group Surabaya, 
Siloam Hospitals Surabaya, serta Alumni UPH Kampus Surabaya 
untuk melakukan gerakan sosial #75Charity. Gerakan ini menjadi 
payung besar gerakan berbagi donasi kepada masyarakat yang 

Mulai dari pertengahan Maret 2020, metode pembelajaran 
online sudah diimplementasikan di UPH Kampus Medan. 
Untuk memastikan pembelajaran online berjalan lancar, 

proses peralihan diawali dengan kegiatan sosialisasi teknik dan 
pelatihan penggunaan berbagai media online learning system seperti 
penggunaan media ZOOM, Microsoft Teams, dan UPH Learning 
Management System Moodle kepada para dosen agar mereka 
dapat menerapkan metode synchronous dan asynchronous online 
teaching bersama dengan mahasiswa. Selanjutnya pembelajaran 
online yang diimplementasikan dapat berjalan lancar meskipun 
dalam situasi yang kurang kondusif pada saat ini. Hingga saat ini 
kegiatan perkuliahan online UPH Kampus Medan dapat berjalan 
dengan baik dan didukung oleh antusiasme dari para mahasiswa.

Untuk tetap memberi dorongan dan semangat kepada 
mahasiswa selama masa online learning ini, maka Departemen 

Seru! Sistem Informasi UPH Gandeng Start-up Untuk 
Proyek UAS Online

‘UPH Peduli’ Bantu Ratusan Driver Grab dan Masyarakat 
Terdampak Covid-19

Bangun Sisi Humanis Dalam Pembelajaran Online Selama Covid-19
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industri. 
“Dalam mengerjakan proyek, mahasiswa dibagi menjadi 

8 kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Secara online setiap 
kelompok menyebarkan survei kepada publik mengenai 
pengalaman penggunaan Vrent. Seluruh survei dan analisis 
mereka dituangkan ke dalam laporan dan terakhir, tiap kelompok 
mepresentasikan hasil survei secara online di hadapan dosen dan 
para pimpinan Vrent, diantaranya CEO (Chief Executive Officer) 
Vrent – Yucuanto Susetyo, CTO (Chief Technology Officer) Vrent – 
Joshua Tampubolon, dan Manager UI/UX Vrent – Luthfi Almahdi. 
Setiap reviewer akan memberikan saran sekaligus penilaian 
melalui presentasi dan tanya jawab online ini. Harapannya 
mahasiswa mendapatkan saran yang real sesuai kebutuhan 
industri,” jelas Calandra Alencia Haryani, S.E., S.SI.,M.T.I. – Dosen 
pengampu mata kuliah Multimedia and The Web SI UPH. 

Joshua Tampubolon – CTO Vrent mengakui kolaborasi ini 
merupakan langkah yang bermanfaat bagi Vrent.

“Walaupun di tengah kondisi yang kurang kondusif ini, kami 
sangat excited masih bisa berkolaborasi dengan UPH. Tujuan 
kolaborasi ini adalah untuk memberikan gambaran real mengenai 
development mobile app kami (Vrent) terutama mengenai UX dari 
aplikasi tersebut. Kami juga sangat excited berdiskusi dan saling 
bertukar ide dengan mahasiswa/i UPH,” tutur Joshua.

Sistem Informasi UPH berkomitmen untuk membekali 
mahasiswa secara komprehensif baik secara akademis maupun 
pengalaman nyata dari mitra industri. Sehingga nantinya para 
lulusan SI UPH dapat menjadi para profesional kreatif, inovatif, 
dan siap berkompetisi. 

dinamakan “UPH Surabaya Campus Peduli COVID-19”, dimana dana 
yang terkumpul sudah diserahkan pada tanggal 21 dan 23 April 2020. 

Donasi dalam bentuk paket sembako, masker, dan hand sanitizer, 
dibagikan kepada 200 driver ojek online Grab Surabaya, di kampus 
UPH. Aksi berjalan tertib, dipimpin oleh Executive Director UPH 
Kampus Surabaya – Dr. Ronald, S.T. M.M. dan pihak Grab Surabaya 
yang diwakili oleh Bagus Agung Satria – Grabbike Support, dan 
Rengga Baktiar – Business Development Grab Surabaya.

Penyerahan bantuan kepada karyawan terdampak juga dilakukan 
UPH bekerja sama dengan  Siloam Hospitals Surabaya, berupa Alat 
Perlindungan Diri (APD), paket sembako, masker, dan hand santizer. 

Tidak hanya berhenti di donasi ini, aksi solidaritas ini akan 
diperluas untuk masyarakat umum yang terdampak Covid-19. UPH 
Kampus Surabaya masih membuka kesempatan donasi untuk 
melanjutkan aksi pada awal bulan Mei 2020. Tim “UPH Surabaya 
Campus Peduli COVID-19” akan terjun langsung membagikan 
kurang lebih 200 paket sembako, masker, dan hand sanitizer. 

Melalui gerakan  ”UPH Surabaya Campus Peduli COVID-19” ini, 
diharapkan dapat membantu terutama dalam mengurangi beban 
masyarakat yang terdampak akibat pandemik Covid-19. UPH juga 
mengajak agar seluruh masyarakat, komunitas, dan pihak yang 
dapat berkontribusi bisa saling bahu-membahu, mengerjakan apa 
yang dapat dikerjakan, dan selalu bertindak bijak mengikuti arahan 
dari pemerintah. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri, bersama 
kita bisa melewati pandemik ini.  

Komunitas Grab Menerima Paket Sembako dan APD dari UPH Kampus Surabaya

Mahasiswa Kampus Medan 
saat Menjalani Online LearningRelawan FK dan FoN UPH yang terdiri dari mahasiswa dan alumni yang siap terjun membantu para tenaga medis dan perawat di Rumah Sakit Siloam

dalam melayani pasien, dengan tetap memperhatikan keamanan 
dan keselamatan para relawan. Serta tingkat kompetensi yang 
dapat dilakukan khususnya bagi mahasiswa Program Profesi, 
dibawah supervisi dokter dan perawat Siloam Hospitals. 

Sebelum diterjunkan, seluruh relawan mendapatkan 
pembekalan mencakup pengarahan terkait perawatan pasien 
Covid-19, universal precaution (penggunaan APD), sistem 
operasional rumah sakit, yang seluruhnya  diberikan oleh Siloam 
Hospitals Head Office melalui  Nursing Division, Ancillary Medical 
Affairs (AMA) unit dan Doctors Development and Training. 

UPH mengapresiasi setiap kontribusi mahasiswa dan alumni 
FK dan FON UPH yang terpanggil untuk melayani Tuhan melalui 
kegiatan sukarela ini. Semoga pelayanan mereka menjadi tanda 
nyata kehadiran dan kasih Tuhan.

Tampilan Layar Saat Presentasi Mahasiswa SI UPH 
bersama Vrent Melalui Zoom Online Meeting

Student Life UPH Kampus Medan melakukan beberapa kegiatan 
yang membangun sisi humanis diantara mahasiswa dengan teman-
temannya dan antara mahasiswa dengan para dosen,  selama 
mereka menjalankan social distancing. Kegiatan tersebut adalah 
membuat vlog mengenai aktivitas kegiatan sehari-hari mereka 
yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain sebagai mahasiswa 
UPH Kampus Medan dalam situasi pandemik Covid-19 sekarang ini. 
Kontes ini mendorong mahasiswa untuk tetap kreatif dan produktif 
pada masa-masa self-isolation ini dan juga membantu mereka 
untuk tetap bisa bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya walaupun 
mereka tidak dapat berada di tempat yang sama secara bersama-
sama. 

Tim Student Life juga memberikan video-video dari para dosen 
dan staf melalui akun media sosial Student Life UPH Kampus 
Medan selama masa pembelajaran daring ini. Tujuannya agar dapat 
tetap memberikan dorongan dan perhatian yang dapat membantu 
mahasiswa untuk tetap merasa dekat dengan kampusnya seperti 
kata peribahasa “jauh di mata, dekat di hati”.

Sisi humanis selama pemberlakuan pembelajaran online 
juga dibangun lewat kegiatan-kegiatan solidaritas, seperti 
penggalangan dana untuk membantu para tenaga medis yang 
sedang membutuhkan Alat Perlindungan Diri (APD) dan  berbagai 
kebutuhan untuk tenaga medis yang akan disalurkan ke sejumlah 
Rumah Sakit yang membutuhkan di kota Medan. Penggalangan 
dana ini difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UPH Kampus 
Medan, yang mulai dibuka dari tanggal 28 Maret 2020. Kegiatan 
preventif terus dilakukan  di lingkungan UPH Kampus dengan 
melakukan pengukuran suhu tubuh bagi siapapun yang akan masuk 
ke dalam lingkungan kampus serta menyediakan hand sanitizer, 
selalu melakukan upaya peningkatan kebersihan lokasi kampus 
dan penyemprotan disinfektan secara berkala di area Kampus Lippo 
Plaza Medan dan Kampus Aryaduta Medan.


