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bit.ly/TryOutDesember

2.Daftar programTryOutmelalui
aplikasi MyEdulab

@edulab.id

4.Repost postinganTOAkbar Edulab
di Instagram kalian dan tag@edulab.id

Follow Instagram
Edulab Indonesia

Atau bisa didownload

melalui link berikut ini

Atau bisa didownload

melalui link berikut ini

bit.ly/MyEdulab

1.DownloadAplikasi MyEdulab
di Google Play

3. Follow Instagram&Subscribe
Youtube Edulab Indonesia

www.edulab.co.id

Term: December 2020

TryOutAkbar
di Edulab
"TOAkbar kali ini menjaring sekitar 800
peserta yang tersebar dari berbagai kota
di seluruh Indonesia."

Disaat para siswa dan siswi diharuskan belajar secara daring di rumah,

Edulab menyelenggarakan Try Out UTBK Akbar pada tanggal 18-19

Desember 2020. Kegiatan Try Out ini sangat membantu para siswa dan

siswi SMA kelas 12, agar bisa mempersiapkan UTBK SBMPTN 2021. Try

Out UTBK ini dikhususkan untuk latihan soal TKA dan TPS. Berikut

tahapan pendaftaran mengikuti Try Out UTBK Akbar di Edulab.
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DrillingAKMdi Edulab inimempunyai
kelebihan seperti:

Batch 1

Batch 2

Batch 3

Batch 4

4 Januari -16 Januari 2021

18 Januari -30 Januari 2021

1 Februari -13 Februari 2021

15 Februari -27Februari 2021

1.Satu-satunya buku DrillingAKM terupdate
yang dilengkapi dengan program pendampingan
AKM secara online/offline di Edulab

4.Materi disertai soal-soal dan kunci jawaban

2.Berdasarkan panduan penilaian dari Kemendikbud

5.Disusun olehTim Edulab yang telah berpengalamanmengajar
danmenulis berbagai materi serta latihan soal

3.Literasi dan numerasi sesuai panduan penilaian
Kemendikbud

1.Small Class (12 siswa per kelas)

Berikut jadwal Program PendampinganAKM

2.Durasi 2 pekan
3.Modul AKM terupdate

www.edulab.co.id

Term: December 2020
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DoThe BestAKM:
Drilling Soal-Soal
TerbaikAKM

ProgramBelajarAKM
di Edulab

Do the best AKM adalah produk terbaru Edulab dalam bentuk

buku cetak hasil kerjasama dengan pihak penerbit ANDI. Buku ini

akan dipasarkan dan dapat digunakan sebagai referensi utama

siswa dan sekolah untuk jenjang SMP dan SMA di seluruh

Indonesia. Asesmen Nasional atau AKM ini sudah ditetapkan oleh

pemerintah akan menggantikan UN 2021. Maka dari itu, Edulab

menghadirkan buku "DO THE BEST AKM". DO THE BEST AKM

adalah buku drilling soal yang di dalamnya memiliki soal-soal

terbaik untuk latihan AKM. Di dalam drilling ini juga terdapat QR

Code untuk mengakses video pembahasan dari soal-soal AKM

secara lengkap.

Mulai Tahun 2021 Ujian Nasional dihapuskan dan

diganti oleh Asesmen Nasional atau AKM. Ujian

AKM ini dirancang untuk mengukur hasil belajar

kognitif (literasi dan numerasi) peserta didik.

Edulab menyediakan Program Belajar khusus AKM.

Tujuan diadakannya program ini untuk membantu

para siswa dan siswi agar memahami materi dan

soal AKM lebih awal. Program belajar AKM di

Edulab memiliki 3 fasilitas khusus seperti:



www.edulab.co.id

Term: December 2020

Kerjasama Business to Business
(B2B) Edulab

Meeting dengan
PenerbitAndi dan PhoenixAustralia
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Meeting atau rapat yang dilaksanakan disuatu perusahaan
menjadi kegiatan penting di perusahaan. Kegiatan
meeting mempunyai tujuan contohnya untuk
memecahkan masalah, menyampaikan informasi dan
semangat kepada karyawan. Di masa pandemi ini Edulab
mengadakan meeting rutin secara online melalui Zoom.
Meeting tersebut membahas mengenai strategi
perusahaan agar bisa mencapai tujuan dengan sukses.
Sebagai bentuk sinergi Edulab dengan coorporasi lain,
telah dilaksanakan penjajakan kerjasama dengan pihak
Penerbit ANDI sejak bulan November dan dilakukan MoU
pada bulan Desember. Kerjasama dilakukan untuk
memasarkan hasil produk litbang Edulab secara nasional
dengan Hak Cipta produk litbang dimiliki oleh Edulab.

Selain itu, dalam skala global, Edulab sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan Phoenix
Academy, yang merupakan lembaga bahasa Inggris terbesar di Perth, Australia Barat. Kedepannya,
Edulab Group dan Phoenix akan menyelenggarakan kelas bahasa inggris online dan kerjasama
pendampingan overseas program serta menjadi agen resmi untuk penerbitan sertifikat rekomendasi
memasuki ke universitas-universitas ternama di Australia.



www.edulab.co.id

Term: December 2020

Pada tanggal 19 Desember 2020, Edulab mengadakan
acara konsultasi yaitu “Luxurious Education
Consultation, Premium Consulting Event by Edulab”.
Kegiatan konsultasi ini bertujuan untuk membantu para
siswa dan siswi agar tepat memilih jurusan kuliah
sesuai minat dan bakat. Acara konsultasi ini salah
satunya dilaksanakan di beberapa hotel seperti Hotel
Santika, Harris Hotel & Convention Bali dan beberapa
hotel lain yg tersebar di beberapa kota besar seperti
Medan, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya. Luxurious
Education Consultation by Edulab menyediakan fasilitas
seperti Talents Mapping, Private Consulting, free
pendaftaran Edulab senilai 1 juta, free pendampingan
informasi tes AKM, SNMPTN & SBMPTN 2021 dan
makan siang untuk siswa dan orang tua.

Kegiatan Luxurious Educa�on Consulta�on dimulai dengan
para siswa dan orang tuamelakukan registrasi, penayangan
video minat & bakat, makan siang, seminar tentang
“Pen�ngnya Mengetahui Minat & Bakat dalam
Menentukan Jurusan Kuliah”, coffee break, tanya jawab,
dan konsultasi hasil talents mapping dengan konsultan.
Edulab berencana akan mengadakan kembali acara ini di
bulan Januari 2021 di lebih banyak tempat.

Luxurious Education
Consultation
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Deden Sahid, S.Pd.,M.M.
Chief Strategic Partnership Officer Edulab

"Sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak
menjadi langkah strategis yang dilakukan
edulab saat ini, dengan harapan dan
optimisme akan tercapainya peningkatan
produktivitas dan kinerja perusahaan pada
masa yang akan datang."

www.edulab.co.id

Term: December 2020

Eksistensi Brand Edulab ditengah tantangan kondisi ekonomi masyarakat dan ketatnya peraturan

penyelenggaraan layanan bisnis jasa pada masa Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini, tidak luput dari

peran semua stakeholder. Spirit tim manajemen dan para pengajar menjadi kekuatan utama, diperkuat

oleh dukungan, dorongan serta doa dari para mitra strategis, sehingga Edulab mampu melalui masa

'survival mode' saat ini.

Sebagai upaya pengembangan dan inovasi, Edulab sedang melakukan kerjasama business to business

(B2B) dengan beberapa perusahaan yang memiliki relevansi terhadap sumberdaya yang dimiliki Edulab.

Dengan penerbit ANDI, saat ini edulab sedang mecetak buku soal dan pembahasan Asesmen Kompetensi

Minimum (AKM) untuk jenjang SMP dan SMA yang akan dipasarkan secara nasional melalui jaringan

penerbit.

Kemudian sedang dilakukan penjajakan kerjasama dengan beberapa lembaga pendampingan ujian

kedinasan, untuk me-utilisasi asset di beberapa lokasi cabang. Edulab juga sedang merancang kerjasama

bilateral, dengan Phoenix Academy, lembaga bahasa Inggris terbesar yang berada di Perth, Australia

Barat, untuk menyelenggarakan program bersama pada tahun 2021 yang akan datang.

Sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak menjadi langkah strategis yang dilakukan edulab saat ini,

dengan harapan dan optimisme akan tercapainya peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan

pada masa yang akan datang.
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DESEMBER 2020

Trial Class Medulab Bandung
Menjelang UKMPPD term Februari 2021, Medulab Bandung mengadakan trial class online. Pada
trial class ini, membahas materi mengenai dermatologi. Acara dilaksanakan hari Minggu, 22
November 2020 pukul 14.00 WIB live via Zoom. Rahmat Arif, dr menjadi learning partner pada
acara trial class tersebut. Melihat satisfaction acara trial class, peserta merasa acara tersebut
bermanfaat dan dapat menambah pemahaman pada materi yang akan dihadapi nanti saat
UKMPPD term Februari 2021.

Trial class merupakan salah satu strategi promosi supaya calon partner lebih mengenal Medulab
dan berminat untuk belajar bersama Medulab. Harapan kami, Medulab dapat memperoleh
partner lebih banyakdari Term lalu, sehingga kami dapatmenyebarkan ilmu kepada lebih banyak
partner.
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DeepTalkSessionwithMedulabYogyakarta

Deep talk session with Meduab merupakan program baru dari Medulab. Kali ini deep talk session
diselenggarakan oleh Medulab regional Yogyakarta. Dengan konsep hampir sama dengan trial
class, deep talk session ini memberikan nuansa baru pada pendekatan dengan calon partner
Medulab. Acara ini diselenggarakan live via Zoom pada hari Sabtu, 28 November 2020 dengan
durasi 1 jam yaitu pukul 09.00 – 10.00 WIB. Konsep acara dari deep talk session yaitu full
membahas soal neurologi. Fokus pada satu materi pembahasan soal merupakan salah satu
strategi kami supaya pembahasan soal dapat dibahas secara mendalam dan calon partner juga
akan mudah memahami materi tersebut.
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DeepTalkSessionwithMedulabBandung

Setelah sukses menyelenggarakan deep talk session with Medulab Yogyakarta, kini kami
menyelenggarakan kembali deep talk session with Medulab Bandung. Selain sebagai bentuk
promosi program, acara ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Medulab regional Bandung
kepada calon partner. Deep talk session diisi oleh dua learning partner sekaligus yaitu dr. Medyna
Wulandari dan dr. Hara Titian. Konsep acara deep talk session kali ini juga berbeda dengan deep
talk session yang lalu. Acara ini berisi pembahasan soal TO UKMPPD dan sharing tips & trick
UKMPPD.
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Acara ini sukses diselenggarakan pada hari Minggu, 6 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.
Aktifnya peserta saat mengikuti acara ini membuat kami yakin bahwa materi yang telah kami
sampaikan dapat dipahami oleh seluruh peserta. Harapannya, acara deep talk session with
Medulab Bandung ini dapat membuat peserta lebih mengenal lagi regional Bandung dan juga
tertarik untuk mendaftar program di Medulab.

TanggapanCEO

“Tak terasa kita semua sudah sampai pada penghujung tahun 2020. Tahun ini berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya. Pandemi membuat kami semua belajar banyak hal salah satunya
bertahan dengan terus mengembangkan inovasi-inovasi baru. Saat ini kami sedang
mengembangkan pembelajaran online supaya dapat menjangkau partner dimanapun mereka
berada meskipun dengan jarak yang jauh.
Kami percaya bahwa kami dapat melalu pandemi ini bersama-sama. Harapan kami, pandemi ini
dapat segera berlalu dan Medulab pun dapat selalu berjaya dalam keadaan apapun.”

Raden Muhammad Tanri Arrizasyifaa, dr.
CEO Medulab.
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