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▪Pengantar

▪Ucapan terimakasih
▪Panitia webinar

▪Para nara sumber:
▪Mendikbud (Mas Nadiem Makarim)

▪Staf khusus Presiden Milenials (Mas Billy Mambrasar)

▪CEO: PT Provisi Education (Mas Juli Adrian) dan 

▪CEO Wahana Visi Indonesia (Mas Doseba T. Sinay).

▪Hadirin yang kami banggakan



▪Falsafah
▪Pengakuan akan Allah sebagai pencipta manusia. 

Dosa telah merusak citra Allah yang ada pada 
manusia, dan Allah rindu memulihkan citra, salah 
satunya melalui program Pendidikan.

▪Tujuan organisasi mendirikan lembaga 
pendidikan:
▪Menjadi benteng atau menjaga orang-orang muda 

dari pengaruh dunia yang cenderung merusak 
karakternya. 



▪Respect

▪Exellent

▪Accountable

▪Compassion

▪Hope

▪Generous

▪Obedience

▪Discernment



▪Internasional/dunia (tahun 2018)
▪8807 Lembaga pendidikan (118 PT).

▪Nasional
▪381 Institusi pendidikan (4 PT). 

▪UNAI PT yang tertua (71 tahun) dengan alumni > 
12600 orang. 

▪Semua pendidikan Advent mempunyai falsafah 
dan tujuan dasar yang sama. 



▪True education means more than pursuing a 
certain course of study. It has to do with the whole 
person, and with the whole period of existence 
possible to human beings. It is the harmonious 
development of the physical, the mental, and 
the spiritual powers. All true knowledge and real 
development have their source in a knowledge of 
God. Wherever we turn, in the physical, mental, 
or spiritual realms; in whatever we observe and 
study.



Manusia yang memiliki kualitas: 

a. Tidak dapat diperjual-belikan, 

b. Lubuk hatinya paling dalam benar dan jujur, 

c. Tidak takut menyebut dosa sebagai dosa, 

d. Hati nuraninya setia kepada tugas bagai jarum 
kompas menuju utara, 

e. Berdiri teguh pada kebenaran sekalipun langit runtuh



▪Nutrition

▪Exercise

▪Water

▪Sunshine

▪Temperance

▪Air

▪Rest

▪Trust in God



• UNAI itu sangat unik→End to end solution. Dosen dan 
tenaga kependidikan tinggal di perumahan yang ada di 
kampus. Sehingga layanan diharapkan full time, 24 jam 
sehari.

• Ada program care group. Mahasiswa dibagi ke rumah-
rumah karyawan untuk berbakti, motivasi, dan social 
gathering.

• 8% SKS dalam kurikulum adalah MK pengembangan 
karakter, di samping itu setiap MK ada integrasinya.

• Sesuai arahan kurikulum KKNI→ada sertifikat ijazah untuk 
pembangunan karakter.



▪Yang kurang mampu secara akademik dan finansial bisa 
berhasil. 
▪ UNAI mengalokasikan sekitar 5% dari budgetnya untuk program ini. 

▪ Ada program kerja prakuliah, 

▪ Student labor (bekerja sambil kuliah). 

▪ Program kerja saat semester padat (student literatur).

▪Untuk semester ganjil 20/21 untuk memberikan:
▪ Potongan biaya sekitar 15%.

▪ Bagi mhs kurang mampu jika ada rekomendasi dari pihak tertentu akan 
mendapat beasiswa sebesar 25%. 

▪ Ada juga peluang dapat beasiswa dari IA-UNAI, pemerintah/LLDikti 4, dll. 



▪Pada masa lockdown (Maret-Mei 2020) mahasiswa tidak 
diijinkan pulang, kecuali orang tua memaksa. Tidak ada 
satupun mhs UNAI atau warga kampus (stados) yang kena 
Covid-19→Protokol kesehatan & Social distancing.

▪Pembelajaran dilakukan secara daring (termasuk yang 
masih tinggal di asrama), sejak lockdown, semester antara 
dan pada semester ganjil 2020/2021. Dosen yang tadinya 
tidak tau pembelajaran online, dituntut semakin kreatif 
menggunakan berbagai media pembelajaran untuk online 
(ada pelatihan singkat menggunakan Moodle dan vicon).



▪ Pada semester ganjil 2020/2021 dimungkinkan ada mahasiswa tetap 
tinggal di asrama, khususnya yang masih bertahan di asrama hingga 
sekarang, mahasiswa baru atau yang tidak memiliki akses internet dan 
perangkat pembelajaran online dengan memperhatikan protokol 
kesehatan dan social distancing.

▪ Dosen juga dituntut semakin kreatif (dengan dukungan teknologi 
pembelajaran) agar program pembangunan karakter tetap berjalan 
pada semester ganjil 20/21 dan masa New Normal.

▪ Course Outline versi New Normal→mencirikan pengembangan 
karakter.

▪ UNAI menerapkan “kurikulum merdeka”→beberapa prodi siap 
menjalankan.

▪ UNAI meningkatkan kapasitas bandwidth internet dari 450 Mbps 
menjadi 2Gbps. 



Online Administration

Online Class

Online Research

Online Virtual Lab

Online Registration

Online Advising

Online ExamsOnline Repository

Online Scheduling

Learning Management System

Online Collaboration

Online Lecturer 

Exchange

Online Student 

Exchange

INTEGRATED PLATFORMS



▪ Kami optimis covid 19 bukannya menjadi penghalang untuk maju, 
malah akan semakin maju melalui metode daring yg juga menjadi 
strategi ajar Kementerian pendidikan dan kebudayaan.

▪Harapan kami agar pemerintah dapat membuatkan panduan dan 
bantuan untuk seluruh Pendidikan Tinggi untuk pengembangan 
Daring.

▪ Pemerintah Indonesia dapat membantu Perguruan Tinggi agar 
dapat mendukung program-program pemerintah Indonesia, 
terutama perluasan program kedokteran dan keperawatan yang 
dibutuhkan oleh Indonesia dan Asia saat ini. Agar Indonesia dapat 
mengirim tenaga perawat unggul ke level Asia yang competent 
dalam bahasa Inggris dan penanganan pasien Covid 19“.


