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Luxurious Education
Consultation byEdulab
Pada tanggal 17 Januari 2021 Edulab
melaksanakan acara konsultasi yang bertema
“Luxurious Education Cansultation (Premium
Consulting Event by Edulab)”. Acara konsultasi ini
dilaksanakan oleh cabang-cabang Edulab di
Indonesia, salah satunya Edulab cabang Medan.
Edulab Medan melaksanakan konsultasi ini di
Hotel Four Point Medan yang dihadiri oleh
Deden Sahid S.Pd, MM (Chief Strategic
Partnership Officer Edulab), Pradipta Anugrah
Driatama S.Mn (Alumni SMAN 1 Medan angkatan
2015 & Alumni Edulab angkatan 2016), M Reza
(Branch Manager Edulab Medan), staff karyawan
Edulab Medan, siswa dan orang tua.

Luxurious Education Consultation bertujuan untuk
memberikan edukasi seputar minat dan bakat yang
dipandu oleh Deden Sahid. Selain itu, acara ini juga
membuka konsultasi secara ekslusif kepada siswa
dan orang tua tentang tes minat & bakat,
perencanaan jurusan dan PTN yang akan dipilih
berdasarkan hasil Analisis Talents Mapping siswa
yang didampingi oleh Edulab. Dengan adanya
Luxurious Education Cansultation ini, Edulab
berharap orang tua dan siswa dapat lebih
mengetahui bagaimana merencanakan serta
mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang selanjutnya. Kegiatan ini selalu
melaksanakan protocol kesehatan yang sangat ketat
seperti wajib memakai masker, menjaga jarak, dan
meyediakan handsanitizer.
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Program EduQuarantine
di Edulab

Saat ini Pandemi Covid-19 belum berakhir di Indonesia maupun diluar negeri. Para siswa dan siswi di
seluruh Indonesia sudah diperbolehkan masuk sekolah mulai tanggal 11 Januari 2021. Namun, tidak semua
kota bisa membuka sekolah kembali, karena disesuaikan ke dalam kondisi zona. Pada tahun 2021 ini,
seluruh PTN akan mengadakan UTBK SBMPTN untuk para siswa dan siswi yang akan melanjutkan
pendidikan.

Edulab sudah mempunyai Program Eduquarantine untuk siswa dan siswi kelas 12 atau alumni yang akan
mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selain itu, program ini memiliki intensif UTBK SBMPTN dan
Ujian Mandiri dengan tema karantina dari Edulab. Program Eduquarantine memiliki fasilitas yang lengkap
sebagai berikut:

FasilitasAkademik

Fasilitas nonAkademik

Pengajar Terbaik
Edulab

Bank Soal
SBMPTN

Talents
Mapping

Student
Advisor

Seminar
Motivasi

Belajar Setiap
Hari

Sesi Penugasan
Mandiri

Konsultasi
Penjurusan dan
Academic Plan

Try Out &
Evaluasi Kemajuan

Belajar

Outline
Materi

Outbond Kunjungan
Kampus Favorit

Penginapan
yang Nyaman

Makan 3x
Sehari

Free
Laundry

Coffee Break
2x Sehari

Transportasi
Educamp

Biaya Pendaftara
SBMPTN &
UM PTN

Rp
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Fasilitas
Lainnya

Biaya Pendaftaran

Rp 2.000.000,-
Biaya Program

Rp 45.000.000,-

Informasi Lebih Lanjut,Hubungi
@edulab.id atau hubungi cabang Edulab terdekat

www.edulab.co.id

Term: January2021



Video Pembahasan
TryOut UTBKAkbar di Edulab

Pada tanggal 18 – 19 Desember 2020, Edulab menyelenggarakan Try Out UTBK Akbar melalui aplikasi
MyEdulab.Try Out online ini dikhususkan untuk siswa internal maupun eksternal kelas 12 SMA. Kegiatan Try
Out ini banyak sekali diminati oleh para siswa dan siswi di seluruh Indonesia. Setelah kegiatan Try Out Akbar
ini selesai, kami menyediakan pembahasan soal Try Out di youtube Edulab Indonesia.

Video pembahasan soal Try Out UTBK di youtube Edulab Indonesia ini disediakan secara gratis dan bisa
diakses oleh semua siswa dan siswi. Video pembahasan ini sangat membantu para peserta untuk menjadi
bahan belajar online dirumah. Pembahasan Try Out yang dibahas di youtube Edulab Indonesia seperti PPU,
PBM,Penalaran Umum,Penalaran Kuantitatif,Matematika SAINTEK,Matematika SOSHUM,Sejarah, Geografi,
Sosiologi, Ekonomi, Kimia, Fisika dan Biologi.

www.edulab.co.id

Term: January2021
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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."

Eksistensi Brand Edulab dalam industri Bimbel 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' dan menyongsong 'New Normal Mode' pada tahun 2021 ini.

Sebagai upaya pengembangan dan inovasi, Edulab terus melakukan perbaikan produk dan layanan.

Kerjasama dalam bentuk kolaborasi business to business (B2B) dengan beberapa perusahaan yang

memiliki relevansi terhadap sumberdaya yang dimiliki Edulab terus dilakukan.

Menghadapi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes

Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Edulab semakin fokus menyelenggarakan program-program yang

menunjang persiapan para siswa dalam merencanakan dan menentukan pilihan studynya ke Perguruan

Tinggi khususnya PTN. Sebagai konsultan pendidikan yang memberikan pendampingan psikologis,

Edulab membuat program Luxurious Education Consultation. Program ini mendapatkan respon antusias

dari siswa dan orang tua, karena selain untuk konsultasi penjurusan kuliah, pada kegiatan tersebut

peserta mendapatkan materi seminar tentang strategi tembus PTN 2021.

Untuk melayani kebutuhan pembelajaran online, optimalisasi aplikasi myedulab terus ditingkatkan

dengan penambahan konten-konten video pembelajaran serta pembahasan soal. Selain untuk konsumen

internal, myedulab dapat diakses juga oleh siswa diseluruh Indonesia untuk mengikuti tryout-tryout

berbayar yang diselenggarakan oleh Edulab.

Target Edulab dapat meluluskan siswa ke PTN di atas 90 % untuk tahun ini, suatu target optimis yang bisa

dicapai dengan terus meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan.Untuk itu, kegiatan-kegiatan penguatan

dalam bentuk training terus diupayakan oleh manajemen.

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 tahun 2021.

Stay Strong, Stay Positive, Stay Healthy
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Internship Preparation Program Hadir
Kembali dengan Konsep yang Berbeda
Booster CME kembali menyelenggarakan Internship Preparation Program pada bulan Januari
2021 ini. Namun kali ini berbeda dengan program sebelumnya. Inernship Preparation Program
sebelumnya hanya diselenggarakan dalam 2 hari, kini diselenggarakan 4 hari yaitu tanggal 9-10
& 16-17 Januari 2021 pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Program ini dilaksanakan live via Zoom dengan beberapa narasumber dari para dokter yang ahli
di bidangnya. Banyaknya pertanyaan yang diberikan saat penjelasan materi membuktikan bahwa
peserta sangat antusias mengikuti Internship Preparation Program ini. Pembawaan materi yang
padat dan jelas tentunya membuat peserta betah dan enjoy mengikutinya.

Booster CME berencana akan mengadakan Internship Preparation Program secara rutin. Harapan
kami semoga program ini dapat membantu para dokter lebih siap dalam menghadapi internsip.
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MedulabMerilisMedical ReferenceHandbookVer5.0

Medical Reference Handbook merupakan buku medulab yang berisi seluruh materi kedokteran
lengkap. Kali ini Medulab mengeluarkan buku ajar versi baru yaitu Medical Reference Handbook
Ver 5.0 yang tentunya lebih update dari buku ajar sebelumnya. Update terbaru meliputi
pembaharuan konten berdasarkan guideline terbaru, dilengkapi keterangan SKDI, penyusunan
berdasarkan kelompok sistem, sumber refrensi lengkap, dan diperbaharui mentor berpengalaman
termasuk dokter spesialis.
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Buku ini terdiri dari 2 volume. Materi nya yang sangat lengkap membuat buku ini tidak hanya
digunakan untuk persiapan UKMPPD saja, namun juga dapat digunakan untuk persiapan
internsip. Menurut testimoni pembaca, Medical Reference Handbook ini isinya ringkas, padat,
dan jelas sehingga buku ini selau menjadi andalan dari persiapan UKMPPD, saat internsip, bahkan
selalu dibawa hingga saat ini untuk recall materi kedokteran.

MedulabScholarship

Medulab scholarship adalah program beasiswa bimbingan UKMPPD secara gratis yang
diselenggarakan oleh Medulab. Program ini dibuka pertama kali pada term februari 2021 ini.
Kriteria peserta yang akan mendapatkan program scholarship yaitu mahasiswa profesi
kedokteran yang akan mengikuti UKMPPD Term Februari 2021 dengan IPK S.Ked minimal 3,5
atau aktif berorganisasi atau berprestasi. Bersedia untuk mengikuti program secara full dan tidak
mengikuti kelas bimbingan di tempat lain, mengirimkan persyaratan berupa CV, Biodata,
Ijazah/Transkrip Nilai S.Ked, dan juga berkomitmen serta memiliki positive attitude.

Seluruh proses seleksi maupun pembinaan tidak dipungut biaya apapun (Gratis). Pendanaan dari
program ini didapatkan dari donatur. Medulab merencanakan program ini akan dibuka tiap term.
Harapannya semoga program Medulab Scholarship dapat membantu partner yang berprestasi
secara akademik maupun non akademik dalam mempersiapkan UKMPPD secara maksimal.
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TanggapanCEO

“Tahun baru tentu kita awali dengan semangat baru. Tak lupa kita selalu bersyukur dapat
melewati tahun 2020 di masa pandemi ini. Program yang telah berjalan di tahun 2020 membuat
kami belajar dan terus berinovasi untuk mengembangkan program baru. Melihat momentum
yang ada pada tahun 2021 membuat kami lebih semangat dan yakin kita dapat menjalankan hal-
hal baru dengan lancar dan mencapai target yang kami tentukan. Aamiin…

Harapannya pada tahun 2021 ini, Medulab dapat terus berkembang, membagikan banyak
kebaikan, serta dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.”

Raden Muhammad Tanri Arrizasyifaa, dr.
CEO Medulab.
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