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Edulab Newsletter Term: November 2020

"Alhamdulillah,atas izin Allah SWT
kemudian kerja keras semua tim,kita
dapat memperoleh peningkatan kelulusan,
penambahan cabang virtual,dan
launching produk-produk baru"

Alhamdulillah di kondisi pandemi ini kita mendapatkan
berbagai hikmah yang tidak dapat diperoleh pada
kondisi di luar pandemi. Alhamdulillah atas izin Allah
SWT kemudian kerja keras semua tim, kita dapat
memperoleh peningkatan kelulusan, penambahan
cabang virtual, dan launching produk-produk baru.
Saya mengucap syukur, Alhamdulillah kita masih
diberikan spirit dan semangat untuk dapat bangkit
kembali dan mencoba untuk bebenah hal-hal yang
menjadi kekurangan kita kemarin.

Jangan pernah menyerah dengan keadaan dan terus
berpikir positif teman-teman. Jika kita menemui
hambatan di satu sisi, maka cari sisi yang lain untuk
kita masuki.Allah SWT tidak menurunkan cobaan tanpa
solusi.

Perkuat ikhtiar langit teman-teman, terus dekatkan diri
kepada Allah SWT, lalu perkuat ikhtiar dunia. Luruskan
niat dan sempurnakan usaha kita. Semua usaha kita
insyaa Allah akan bernilai jariyah yang akan menjadi
tabungan di hari akhir kelak.

Krisna
Adiarini
Chief Executive Officer
of Edulab

06 www.edulab.co.id
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Internship Preparation Program – Booster
CME Mendapat Antusiasme Seluruh Peserta
Setelah sukses menggelar acara dengan judul “Siap Internsip?”, Booster CME melanjutkan
program nya dengan menyajikan materi yang dirasa sangat dibutuhkan oleh para Dokter.
“Internship Preparation Program” menjadi pilihan judul pada program ini. Pada gelombang 1
yang dilaksanakan tanggal 24-25 Oktober 2020, mendapatkan antusiasme dari para peserta.
Sehingga program ini dibuka kembali untuk gelombang 2 yang dilaksanakan pada tanggal 7-8
November 2020.
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Program ini dilaksanakan live via Zoom dengan beberapa narasumber dari para Dokter yang ahli
dibidangnya. Internship Preparation Program ini mendapatkan penilaian yang baik dan komentar
yang sangat bagus dari hasil satisfaction survey peserta. dr. Methia Trilaksana, salah satu peserta
dari Internship Preparation Program ini mengatakan bahwa, “Kegiatan Internship Preparation
Program kemarin sangat bermanfaat. Materi yang diberikan cukup menggambarkan untuk
internsip nantinya. Penjelasan dari para dokter yang menjadi narasumber juga sangat mudah
untuk dipahami.”

Harapan kami, program ini dapat menjadi awal yang baik untuk program-program selanjutnya
yang akan dilaksanakan oleh Booster CME.

Meds-OnHadirMenjadiMedia InformasiKesehatan

Kebutuhan informasi tentang kesehatan pada saat ini dirasa sangat penting. Banyaknya sumber
yang bukan kredibel juga menjadikan problem pada saat ini. Maka kami hadirkan Meds-On, yaitu
media informasi kesehatan yang kredibel (direview oleh banyak tenaga medis) serta memberikan
layanan konsultasi online yang lebih praktis dan mudah. Banyaknya tenaga medis yang sudah
berpengalaman juga menjadi salah satu keunggulan Meds-On.

Selain memberikan informasi tentang kesehatan, Meds-On juga mempunyai beberapa program.
Meds-On Talks dan Meds-On Class. Meds-On Talks merupakan program yang diadakan bersama
narasumber yang ahli dibidangnya, disiarkan live, berisi penjelasan informasi mengenai
kesehatan, dan tanya jawab langsung dengan narasumber. Meds-On Class menjadi program
lanjutan setelah Meds-On Talks.
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Meds-On Class yaitu program pendampingan yang membahas mengenai materi Meds-On Talks
secara mendalam, program private group dengan jumlah peserta terbatas, disertai dengan praktik
langsung yang didampingi oleh narasumber ahli dibidangnya.

Yuk IntipSepertiApaAcaraMedsOnTalks&MedsOnClass

Pada bulan Oktober, Meds-On mengadakan Meds-On Talks dengan tema “Keterampilan
Oromotor Anak”. Bersama dengan dr. Vitaka Dwi Charisma, SpKFR, Meds-On Talks kali ini
membahas tentang apa itu keterampilan oromotor, penyebab anak menolak makan, bagaimana
keterampilan oromotor mempengaruhi kemampuan bicara, serta tips untuk stimulasi anak di
rumah. Acara ini disiarkan live via Youtube Meds-On dan disambut antusias oleh para peserta
dengan total peserta 2.300 orang.
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Melihat antusiasme peserta, Meds-On kembali mengadakan acara lanjutan dari Meds-On Talks
yaitu Meds-On Class. Intimate Session with dr. Vitaka, SpKFR menjadi pilihan tema yang diambil
dalam acara ini. Acara diikuti langsung via Zoom dengan durasi 3 jam. Peserta merasa sangat
puas dapat konsultasi langsung dengan dr. Vitaka, SpKFR. Tidak hanya konsultasi, peserta juga
diberikan checklist tumbuh kembang anak dan voucher discount untuk mengikuti Meds-On Class
selanjutnya.
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UKMPPDTermNovember 2020danPromosi TermFebruari 2020

Setelah meraih kelulusan 92% pada UKMPPD Term Agustus 2020, Medulab kembali membuka
pendaftaran untuk UKMPPD Term November 2020. Kali ini bimbingan belajar dilaksanakan
secara online dan offline dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pelaksanaan
UKMPPD Term November 2020 diselenggarakan 3 hari pada hari Sabtu – Senin tanggal 14 – 16
November 2020. Melihat kesungguhan partner Medulab dalam mempersiapkan UKMPPD,
membuat kami InsyaAllah yakin dapat lulus dan semoga dapat memperoleh prosentase kelulusan
yang lebih tinggi dari term lalu.

Medulab juga sedang mempersiapkan promosi untuk Term Februari 2020. Melakukan promosi
lebih awal dianggap efektif untuk mengenalkan Medulab kepada seluruh calon partner sasaran
kami serta dapat menarik lebih banyak partner. Medulab menawarkan kelas online untuk calon
partner yang berada jauh dari regional kami. Harapan kami, Medulab dapat mendapat partner
lebih banyak dari Term lalu, sehingga kami dapat menyebarkan ilmu kepada lebih banyak partner.
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TanggapanCEO

“Inovasi masih terus kami lakukan dalam upaya pengembangan produk dan program yang kami
miliki saat ini. Fasilitas dan servis terbaik kami berikan kepada seluruh partner Medulab dengan
harapan ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk UKMPPD serta bermanfaat saat
sudah mengabdi nantinya. Program Medulab lainnya seperti Meds-On, Booster, CME, dan
MeduTV juga terus kami jalankan secara rutin serta inovasi baru terus kami kembangkan.
Jangkauan lebih luas kepada tenaga medis dan masyarakat juga menjadi fokus kami dalam
mengembangkan program.

Harapannya dengan seluruh upaya yang sudah kami lakukan dapat membuahkan hasil yang
terbaik bagi Medulab, dan bermanfaat juga bagi tenaga medis serta masyarakat.”

Raden Muhammad Tanri Arrizasyifaa, dr.
CEO Medulab.
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