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Kata Pengantar 

Bersama ini disajikan edisi perdana dari Warta SPS 
sebagai salah satu bentuk pemberian informasi 
tentang kegiatan yang dilakukan. Warta ini berisi 
sebagian kegiatan program studi yang ada di sekolah 
Pascasarjana Universitas YARSI, baik dalam bentuk 
kuliah tamu, webinar, penerimaan mahasiswa baru 
dan peresmian laboratorium kenotariatan.  

Diharapkan Warta ini dapat menjadi salah satu 
sumber informasi tentang kegiatan sekolah 
Pascasarjana, baik bagi sivitas akademika maupun 
masyarakat pada umumnya. 

Peresmian Laboratorium MKN 

Pada tanggal 25 Agustus 2022, telah 

diakukan peresmian laboratorium 

Kenotariatan YARSI di lantai 7 

Sekolah Pascasarjana. Peresmian ini 

di hadiri oleh ketua yayasan Prof. dr. 

Jurnalis Uddin, PAK dan Rektor 

Universitas YARSI. Prof. dr Fasli 

Jalal, Ph.D serta civitas akademika 

sekolah Pascasarjana. Laborartorium 

kenotariatan Pascasarjana YARSI  

mempunyai tujuan agar lebih mampu 

menyiapkan calon notaris dalam 

menggunakan ilmu kenotariatan bagi 

kepentingan masyarakat pengguna 

khususnya dan masyarakat Indonesia. 

Diharapkan sivitas akademika 

Universitas YARSI dapat 

memanfaatkan secara optimal 

laboratorium kenotariatan ini. 

 

Webinar “”International Trade” 

(Magister Manajemen) 

 
Pada tanggal 03 September program studi Magister 

Manajemen Universitas YARSI bekerja sama dengan FEB 

YARSI melakukan Webinar dengan topik “International 

Trade” pembicara yang dihadirkan adalah Aidil Azhar 

SE., MSC selaku General Manager BNI New York Bank 

serta Bapak Ibnu Khaidri SE., MM yang merupakan 

alumni YARSI yang sekarang bekerja sebagai ahli praktisi 

Ekspor-Impor. Webinar yang diikuti oleh ratusan peserta 

itu membahas tentang industri perbankan dan dunia 

Ekspor-Impor agar peserta lebih mengenal International 

Trade.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Pascasarjana Berpartisipasi dalam YARSI CUP HUT RI Ke-77 

Webinar Biostatistika  

(Magister Biomedis) 

 

Pada tanggal 29 Agustus 2022, program 

studi Magister Biomedis Universitas 

YARSI melakukan webinar dengan topik 

Biostatistika dengan menghadirkan 

pembicara yaitu pengajar di Departemen 

Statistik University of Leed , Dr.Arief 

Gusnanto   webinar yang diikuti oleh 

ratusan peserta itu, doktor Arief dalam 

pemaparannya banyak memberikan 

pengetahuan mencerahkan bagi para 

mahasiswa. Seperti dalam penelitian 

biomedis,disain harus dilakukan dengan 

tepat , agar hasil penelitian bisa mewakili 

kondisi sebenarnya dan pertanyan 

penelitian harus dijawab dengan tepat. 

Penerimaan Mahasiswa Baru S3 

BIOMEDIS 

Pada tanggal  5 September 2022 prodi S3 

Biomedis melakukan penerimaan mahasiswa 

baru.  Ini adalah pertama kali Sekolah 

Pascasarjana Universitas YARSI membuka 

Program Doktor dan menerima mahasiswa 

baru, yang pada kali ini meliputi 6 orang 

mahasiswa. Acara pertemuan dengan 

mahasiswa baru ini dihadiri oleh dosen dan 

membicarakan tentang antara lain : masa 

studi, rencana perkuliahan,  model 

perkuliahan (disepakati daring dan luring) . 

Rencana ide untuk disertasi, peluang  

pendanaan disertasi. 

 


