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UPH Persiapkan Generasi Digital Menuju Era Keemasan

NOVEMBER
DAN
DESEMBER
2018

Hal ini mengharuskan adanya 
transformasi dalam dunia pendidikan 
tinggi, mulai dari sistem pembelajaran yang 
menggunakan teknologi digital, pembaruan 
kurikulum, hingga kerja sama dengan para 
pelaku industri digital, seperti e-commerce, 
start-up, dan sebagainya. 

Universitas Pelita Harapan (UPH) juga 
tak ketinggalan dalam mempersiapkan 
era keemasan tersebut. UPH berfokus 
pada pengembangan ilmu pengetahuan 
dan kompetensi, pembentukan karakter 
yang berintegritas, serta beriman kepada 
Kristus, yang diwujudkan dalam sebuah 
sistem pendidikan holistis. UPH tidak hanya 
mementingkan segi akademik, namun juga 
diperkaya dengan beragam keterampilan 
yang dapat berdampak dalam segala aspek 

Perkembangan teknologi digital melahirkan generasi digital di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Generasi digital perlu 
dipersiapkan untuk menyongsong era keemasan Indonesia tahun 2045, tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-
100.   Salah satu yang perlu diantisipasi oleh generasi digital adalah munculnya industry 4.0 sebagai akibat perkembangan teknologi digital.

FOKUS

kehidupan mahasiswa, baik saat kuliah 
maupun ketika lulus dan berkarya dalam 
masyarakat.Dengan memperhatikan hal–
hal di atas, Rektor UPH  merangkumnya 
dalam 10 C, untuk menjadi perhatian para 
tenaga kependidikan UPH, yaitu: Christ 
(C1), Calling (C2), Cross yang mengacu 
kepada pengabdian dan rela berkorban 
(C3), Character (C4), Competency (C5), 
Commitment (C6), Critical thinking (C7), 
Creativity (C8), Communication (C9), dan 
Collaboration (C10).

Penerapan sistem pendidikan tersebut 
di UPH saat ini telah memasuki tahap yang 
lebih tinggi dengan penggabungan UPH 
Lippo Village, UPH Kampus Surabaya, dan 
UPH Kampus Medan menjadi ONE UPH. 
Tujuan penggabungan ini adalah untuk 

menjamin terciptanya mutu pendidikan 
di ketiga lokasi kampus tersebut sesuai 
standar pendidikan yang diterapkan di 
kampus utama UPH Lippo Village sebagai 
tolak ukurnya. Dengan begitu, seluruh 
mahasiswa UPH akan mendapatkan 
kualitas pendidikan yang sama, terlebih 
dalam menghadapi era digital saat ini.

Keseluruhan upaya tersebut diharapkan 
dapat menjadikan mahasiswa UPH sebagai 
generasi digital yang bukan hanya cerdas 
secara intelektual, namun juga dapat 
berdampak positif dan berkontribusi nyata 
di masyarakat. Diantaranya dengan menjadi 
pionir dalam menciptakan peluang-peluang 
bisnis baru di era digital, serta mampu 
membawa perubahan bagi kesejahteraan 
masyarakat. 
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Youth Camp adalah suatu kesempatan 
untuk mahasiswa mengalami perjumpaan 
pertama atau untuk berekonsiliasi kembali 
dengan Injil. Camp tahun ini diikuti 
hampir 500 mahasiswa, dan lebih dari 100 
mahasiswa mempersembahkan hidup 
mereka pada Yesus Kristus.

Cornerstone Leadership Initiative 
diikuti lebih dari 700 mahasiwa yang diajak 
untuk mengenal dan mempraktekkan 
model kepemimpinan yang memiliki prinsip 
‘Servant, Shepherd, and Steward.’ Hal ini 
berguna bagi mahasiswa dalam berkarir 
serta peran mereka sebagai warga negara 
Indonesia. Program ini dilanjutkan dengan 
Discipleship Camp, dimana mahasiswa 
diajak mengembangkan pendekatan baru 
dalam memberitakan Injil dan menghidupi 
hidup yang berkomitmen di hadapan Tuhan.

UPH Ambassadors, program satu tahun, 
dimana sekelompok mahasiswa yang terpilih 
dilatih, dibimbing, dan diberi berbagai 
kesempatan untuk mempraktekkan poin-
poin penting dari UPH Graduate Profile. 
Tahun ini, UPH juga akan mensponsori 
Talent Show  yang berisi penampilan  
budaya, musik, dan seni dari organisasi-
organisasi kemahasiswaan  UPH.

UPH sangat diberkati dengan 
adanya staf, dosen, dan mahasiswa yang 
berkomitmen untuk secara sungguh-
sungguh mempersiapkan acara-acara 
tahunan ini – semua hanya untuk kemuliaan 
Tuhan dan kemajuan dari komunitas 
akademik Kristen ini.

Berkat dalam Melayani di UPH

BEM UPH Galang Aksi ‘ONE UPH 
FOR PALU’

Salah satu berkat terbesar dari 
bekerja di universitas adalah adanya 
kesempatan berinteraksi dengan 

mahasiswa secara mendalam, dalam 
berbagai lapisan selama menjalani karir 
akademik mereka. Hal ini terutama terlihat 
dalam  kehidupan  universitas  Kristen 
seperti UPH, karena interaksi yang terjadi 
dapat mencakup hal-hal yang lebih 
mendalam. Disini, selain perkembangan 
akademik dan karir mahasiswa, para 
dosen dan staf juga memperhatikan 
perkembangan emosional, relasional, dan 
spiritual.

Tim UPH Student Life dan Spiritual 
Growth terdiri dari orang-orang yang ahli 
dalam memfasilitasi pengalaman bermakna 
mahasiswa. Setiap tahun, para mahasiswa 
diajak untuk berpartisipasi dalam beberapa 
program utama yang direncanakan dan 
diimplementasikan oleh staf, dosen, dan 
mahasiswa yang memiliki komitmen kuat. 
Berikut beberapa program utama, sebagai 
keunikan UPH di antara universitas lain di 
Indonesia.

Di UPH, semua mahasiswa baru 
memiliki seorang Mentor yang padanya 
telah ditanamkan Visi  dan  Misi UPH  - orang   
yang berkomitmen untuk menyambut 
mahasiswa baru dan membantu mereka 
untuk masuk dalam budaya perkuliahan 
yang berpusat pada Kristus.  Lebih dari 
250 mahasiswa tingkat atas yang menjadi 
mentor untuk mendampingi lebih dari 5.000 
mahasiswa setiap tahunnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Universitas Pelita Harapan (UPH) 
mengadakan aksi peduli korban gempa-

tsunami di Donggala, Palu, dan sekitarnya. 
BEM UPH berperan sebagai koordinator yang 
mengumpulkan serta mendistribusikan total 
dana yang terkumpul. Aksi ini didukung oleh 
seluruh sivitas akademika dan sekitar 30 
organisasi kemahasiswaan, baik himpunan 
mahasiswa maupun Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM), yang ada di ONE UPH, yaitu UPH 
Lippo Village, UPH Kampus Medan, dan 
UPH Kampus Surabaya. Penggalangan dana 
ini diadakan dalam dua tahap, yaitu tahap 
pertama pada 3-5 Oktober 2018 dan tahap 
kedua pada 6-12 Oktober 2018. 

Beberapa bentuk penggalangan dana yang 
dilakukan adalah dalam bentuk pengedaran 
kotak sumbangan, penjualan voucher donasi, 
hingga pertunjukan musik di Taman UPH. 
Total dana yang terkumpul dalam aksi ini 
sebesar Rp 132.872.778 dan akan disalurkan 
kepada korban bencana melalui Wahana Visi 
Indonesia.

Ketua BEM UPH, Yosua Yeremia 
mengatakan kegiatan ini merupakan aksi 
nyata dari compassion setiap mahasiswa 
UPH yang diwujudkan melalui tindakan nyata 
untuk berdampak bagi orang lain.

3 November - 1 Desember 2018
UPH Come Closer 
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Menjelang penghujung tahun 2018, 
UPH News menyoroti upaya-
upaya dalam mempersiapkan 

generasi digital di era keemasan. 
Rektor UPH menetapkan 10C sebagai 
acuan bagi para tenaga kependidikan 
UPH dalam melaksanakan perannya 
mempersiapkan para lulusan yang 
mampu menjawab tantangan masa 
depan. Kebijakan ONE UPH diharapkan 
dapat menjamin mutu pendidikan sesuai 
standar  kampus utama sekaligus dapat 
memperluas kesempatan memperoleh 
pendidikan berkualitas bagi generasi 
digital yang tersebar di berbagai lokasi 
di Indonesia. Inovasi kolaborasi program 
studi dengan mitra perguruan tinggi di 
luar negeri melalui program Combine 
Degree S1 dan S2 menjadi terobosan 
untuk meningkatkan kompetensi dan 
kesempatan kerja lulusan UPH di 
pasar global.  Buah pelayanan UPH 
telah memberikan kontribusi kepada 
masyarakat luas dalam berbagai 
bidang, diantaranya melalui karya-
karya mahasiswa dan alumni. Ke depan, 
UPH terus mengupayakan inovasi dan 
transformasi untuk mempersiapkan 
generasi pemimpin di era keemasan.  
Selamat Membaca!

Oleh: Dr. Curtis J. Taylor, Ph. D - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

• EDITORIAL •

AGENDA EVENT

REFLEKSI REKTORAT

KEMAHASISWAAN

(Kanan) Yosua Yeremia bersama Panitia, Mengajak 
Mahasiswa Ikut Serta Penggalangan Dana dengan 
Membeli Voucher Donasi  

17 November 2018
UPH Edu Expo - Medan

31 Oktober - 2 November 2018
Food Explore 11

24 November 2018
Wisuda UPH XXXIV

18 Desember 2018
Perayaan Natal Dosen dan 
Staf UPH

12 Januari 2019
Perayaan Natal dan Tahun Baru 
Mahasiswa  UPH
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Scholarship Day

Departemen Marketing dan 
Admission, UPH menyelenggarakan 
acara Scholarship Day yang 

berlangsung setiap Sabtu, dimulai dari 
tanggal 25 Agustus hingga 22 September 
2018. Program ini bertujuan untuk 
memberi peluang yang lebih besar bagi 
calon mahasiswa yang ingin mendapat 
beasiswa hingga 100%. 

Dengan program ini kurang lebih 400 
siswa sekolah menengah yang mengikuti 
acara ini mendapat kemudahan dalam 
mendaftar kuliah melalui jalur beasiswa 
yang terbuka untuk 21 program studi 
(prodi) yaitu Desain Interior, Arsitektur, 
Desain Produk, Desain Komunikasi 
Visual, Ilmu Komunikasi, dan Hubungan 
Internasional (25 Agustus 2018); 
Matematika, Bioteknologi, Teknologi 
Pangan, Teknik Sipil, Teknik Industri, 
Teknik Elektro, dan Conservatory of 
Music (8 September); Informatika, Sistem 
Informasi, Fakultas Kedokteran, dan 
Hukum (15 September); Pengelolaan 
Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata, 
Akuntansi, dan Manajemen (22 
September). 

Bagi para siswa yang mengikuti acara 
ini mendapat prioritas untuk langsung 
mengikuti panel interview beasiswa, 
1 minggu setelah acara berlangsung. 
Namun untuk program prioritas ini tidak 
berlaku bagi FK UPH yang harus melalui 
prosedur test terlebih dahulu untuk dapat 
lolos ke tahapan interview.

Benefit lainnya yang diperoleh 
melalui acara ini, calon mahasiswa 
memperoleh harga pendaftaran spesial, 
dan informasi lengkap seputar prodi 
yang diminati langsung dari pihak prodi 
beserta peluang kariernya.  

UPH menjalin kerja sama dengan La 
Trobe University (LTU), salah satu 
universitas terbaik di Australia 

dengan meluncurkan program Combined 
Degree S1 dan S2  yang dibuka khusus 
untuk tiga  program studi (prodi) di bawah 
Fakultas Sains dan Teknologi (FaST), 
yaitu Teknik Sipil, Teknik Industri, dan 
Matematika. 

Program Combined Degree ini 
memungkinkan mahasiswa ketiga prodi 
tersebut dapat menjalani proses belajar 
selama tiga tahun di UPH untuk mendapat 
gelar sarjana (S1), dan langsung 
dilanjutkan di LTU selama delapan 
belas bulan untuk mendapat gelar S2 
(Masters Degree).  Untuk program S2 
yang dapat diambil adalah Master of 
Engineering (in Industrial Engineering 
or Civil Engineering) dan Master of Data 
Science, yang sekarang sangat popular 
dan dibutuhkan di Indonesia. LTU juga 
menawarkan beasiswa untuk mahasiswa 
UPH berprestasi yang menempuh 
pendidikan S2 Engineering melalui 
program Combined Degree S1 dan S2 ini. 

Dengan penjajakan kerja sama 
ini, selain dapat  menempuh  program  
Combined  Degree,  mahasiswa UPH juga 
mendapatkan akses bekerja sebagai 
professional engineers di 16 negara maju, 

di antaranya Australia, UK, USA, New 
Zealand, Rusia, China, Taiwan, Singapura. 
Serta berkesempatan memiliki akses 
magang dengan mitra perusahaan industri 
LTU dan mendapatkan akreditasi dari 
Engineers Australia, yang juga member 
dari Washington Accord Accreditation for 
Professional Engineers. 

Kerja sama dengan LTU merupakan 
bagian dari upaya UPH dalam memperluas 
jaringan kerja sama internasional. Di Bulan 
Agustus 2018, UPH Business School juga 
telah meluncurkan program dual degree 
S1 untuk program studi Manajemen dan 
Akuntansi dengan La Trobe University’s 
School of Business, dimana lulusan bisa 
mendapatkan dua gelar, S.E. dan Bachelor 
of Business in Management or Bachelor 
of Business in Accountancy, dalam jangka 
waktu belajar 3.5 tahun.

Perjanjian kerja sama ini telah 
dituangkan ke dalam Memorandum 
of Understanding (MoU) yang telah 
ditandatangani oleh pihak UPH yaitu 
Rektor UPH – Dr. (Hon) Jonathan L. 
Parapak, M.Eng.Sc., Dekan FaST UPH – Dr. 
Eric Jobiliong; dan pihak LTU oleh Vice-
Chancellor and President – Prof. Dr. John 
Dewar, dan Associate Pro Vice-Chancellor, 
College of ASSC LTU – Prof. Dr. Amalia Di 
lorio, pada 1 Oktober 2018. 

INFO AKADEMIK POJOK MARKETING

Siswa Sekolah Menengah Melihat Karya 
Mahasiswa dalam Acara Scholarship Day

Pendaftaran Program Sarjana 
Tahun Akademik 2019/2020 EA6

16 November 2018

UPH – La Trobe University 
Luncurkan Combined Degree S1 dan S2  

3

(ka-ki) Rektor UPH Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak dan M.Eng.Sc dan Dr. Eric Jobiliong - 
Dekan FaST Usai Penandatanganan dengan Pihak La Trobe University

(ka-ki) Rektor UPH Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak dan M.Eng.Sc saat Penandatanganan Perjanjian Kerja 
Sama dengan La Trobe Uni versity yang Diwakili oleh Vice-Chancellor and President – Prof. Dr. John Dewar
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INFO TERKINI
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Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Komunikasi 
Universitas Pelita Harapan (Ilkom UPH) mengadakan 
Communication Avenue (Comvee) 2018 pada tanggal 3-8 

September 2018 di UPH Lippo Village, Tangerang dengan mengangkat 
tema besar “Ignite Your Own Color”. Acara ini merupakan ajang 
terbesar tahunan yang menyuguhkan berbagai kegiatan yang terkait 
bidang komunikasi yaitu seminar Digital Marketing, media company 
visit, perkenalan dan perekrutan anggota baru UPH Radio, serta enam 

Beasiswa Juara Kompas 

bidang lomba seputar ilmu komunikasi.
Keenam lomba tersebut meliputi Public Relation Competition 

(PRIDE), News Presenting Competition (EXPLORE), Advertising 
Competition (ADMOSPHERE), Radio Announcing Competition 
(ATTRACTIVE), dan Photography Competition (EXPOSE).  Melalui 
Comvee 2018, HMPS Ilkom UPH ingin menyampaikan kepada anak muda 
untuk berani mengangkat potensi mereka dengan “warna” masing-
masing dan jangan takut dianggap berbeda saat menjadi diri sendiri.

UPH Dukung Program Beasiswa Juara 

UPH memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa 
setingkat SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui 
program ‘Beasiswa Juara’ bekerja sama dengan KOMPAS. 

Program ini baru pertama kali diadakan KOMPAS dengan tujuan 
menghasilkan ‘Generasi Hebat’, individu yang berprestasi baik 

Comvee 2018 Dibuka Meriah dengan Penampilan Tari dan Flashmob Panitia Juara Kompetisi ‘PRIDE’, Salah Satu Kompetisi yang Diadakan di Comvee 2018

Mahasiswa Ilkom UPH Persembahkan Comvee 2018

School of Information Science and Technology (SISTECH) 
UPH hadirkan acara tahunan National Programming and 
Logic Competition (PROLOG 2018) bagi siswa SMA/SMK dan 

yang sederajat pada 24-27 September 2018. Acara ini bertujuan 
untuk mengembangkan logika berpikir siswa sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan yang dibutuhkan, terutama ketika anak 
tersebut berminat melanjutkan studi di ilmu komputer. 

 Prolog 2018 terdiri dari tiga rangkaian acara, yaitu lomba 
Tag The Tag, Seminar Umum ‘Industry 4.0.’, dan Exhibiton karya 
mahasiswa. Untuk Lomba Tag The Tag sendiri merupakan lomba 
mencari jejak yang diikuti kurang lebih 100 tim siswa yang 
berasal dari Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Mereka 
mengikuti babak penyisihan online pada tanggal 7 September 2018 
dan terseleksi menjadi 30 tim yang berhak maju ke babak semifinal 
pada tanggal 27 September 2018. Lomba Tag The Tag bagi siswa 
SMA ini dimenangkan oleh Tim TITIK dari SMAN 1 Depok sebagai 
juara 1, Tim Bandeng Aiwa Bro dari Sekolah Dian Harapan Daan 
Mogot sebagai juara 2, dan Tim GS GO 2 dari SMAK Penabur Gading 
Serpong sebagai juara 3. 

Peserta Prolog 2018 saat Memecahkan Soal di 
Babak Semifinal  Lomba Tag The Tag

PROLOG 2018: Ajak Siswa Kembangkan Logika Berpikir

dari sisi akademis, maupun non akademis dan dapat memberikan 
kontribusi nyata bagi bangsa. Syarat umum mendaftar ‘Beasiswa 
Juara’ adalah tidak sedang menerima beasiswa dari pihak 
lain, bersedia mempertahankan IPK 3.0 selama semester 1 
dan 2, berpartisipasi dalam organisasi, juga berkomitmen 
menyelesaikan pendidikan di UPH.

Ada 8 program studi yang dapat dipilih untuk program 
‘Beasiswa Juara’, yaitu Manajemen, Akuntansi, Informatika, 
Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan 
Ilmu Komunikasi. Periode pendaftaran sudah dibuka sejak bulan 
Agustus-Oktober 2018 dan akan melalui serangkaian pemeriksaan 
mulai dari kelengkapan dokumen, dan tes kemampuan umum. 
Bagi yang lolos seleksi awal akan diundang ke Jakarta untuk 
interview  dengan tim beasiswa UPH pada bulan Desember 2018. 
Info selengkapnya tentang ‘Beasiswa Juara’ dapat diakses di 
website beasiswajuara.kompas.id.

https://beasiswajuara.kompas.id/
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SISTECH (School of Information Science and 
Technology) UPH Kampus Medan menyelenggarakan 
Study Program Mission Trip “Overseas Career” ke 

Singapura. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-
12 September 2018 atas inisiasi dari SISTECH bersama 
himpunan mahasiswa Program Studi (Prodi)  Sistem 
Informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses 
pembelajaran dan persiapan karir mahasiswa.

Kegiatan ini meliputi kunjungan ke dua perusahaan 
raksasa digital yakni Google dan Amazon Web Services 
(AWS). Dari kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya 
mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan para 
profesional, melainkan juga melihat langsung budaya kerja, 
peluang internship, dan karir di perusahaan multinasional 
tersebut. 

Melalui kegiatan ini juga terbuka peluang kolaborasi 
antar prodi di bawah naungan SISTECH UPH Kampus 
Medan dengan kedua perusahaan tersebut, diantaranya 
pengembangan pembelajaran cloud technology  bagi 
mahasiswa. Hal ini menjadi  langkah SISTECH UPH 
untuk terus adaptif dan melakukan pengembangan yang 
berkelanjutan. 

Mission Trip yang diikuti 50 mahasiswa dari angkatan 
2015-2017 ini diharapkan mendorong sisi kreatif dari 
mahasiswa melalui pengalaman yang dirasakan, baik 
visitasi ke industri maupun kegiatan lainnya seperti visitasi 
ke destinasi menarik di Singapura, serta merasakan 
berbagai fasilitas umum di Singapura secara berkelompok. 

SISTECH UPH Adakan Trip “Overseas Career”

FH UPH Sosialisasikan Gerakan “Sadar Narkoba” 

INFO UPH MEDAN

INFO UPH SURABAYA

Salah Satu  Siswa SMA St. Louis 2 Surabaya Memberikan Pertanyaan di 
Seminar Gerakan ‘Sadar Narkoba’

Kunjungan SISTECH UPH Kampus Medan ke Google

Mahasiswa SISTECH UPH Usai Kunjungan di kantor AWS

Fenomena perkembangan kejahatan narkoba yang begitu pesat, 
menjadi salah satu landasan bagi Jurusan Hukum UPH untuk 
membangun kesadaran bahayanya narkoba dari sejak dini. Sebagai 

bentuk kepedulian ini, maka beberapa school network UPH Kampus 
Surabaya berkolaborasi untuk menyelenggarakan seminar Gerakan 
“Sadar Narkoba” yang berlangsung pada  5 Oktober 2018 di SMA St.Louis 

2 Surabaya. 
Seminar dibawakan oleh Dr. Sari Mandiana,S.H., ,M.S. 

dan Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H. Pembahasan 
seminar dimulai dengan fenomena perkembangan narkoba, 
jenis-jenis narkoba, dan dampak konsekuensi penggunaan 
narkoba bagi kesehatan fisik dan psikis. Selanjutnya seminar 
juga membahas tentang narkoba dari sisi hukum. 

 Acara ini dihadiri kurang lebih 80 peserta dari kelas 
XI IPA dan IPS. Animo peserta sangat baik dan para siswa 
banyak mengajukan pertanyan seputar realita yang terjadi di 
kehidupan sehari-hari. Dr. Sari selaku penggagas   berharap 
kegiatan ini mendorong para generasi muda untuk berpikir 
kritis dan bijak  dalam menilai suatu fenomena, serta dapat 
menyebar pengaruh positif  yang berguna untuk membangun 
bangsa dan negara.

Diharapkan lewat seminar ini akan semakin banyak 
generasi muda yang menyadari Gerakan “Sadar Narkoba” 
dan dapat menyebarkan gerakan ini di kalangan khalayak 
ramai. Sehingga akan mengurangi generasi muda yang 
terjebak dalam kecenderungan kecanduan narkoba, serta 
memahami pentingnya sadar hukum dalam kehidupan 
sehari-hari.

Selain kegiatan ini, sebelumnya FH UPH Kampus 
Surabaya juga telah melakukan penyuluhan dengan 
beragam topik di beberapa sekolah menengah seperti SMA 
IPH Surabaya mengenai UU ITE, SMA Cita Hati Surabaya 
mengenai Sex Education & Pornography, SMA Kolese Santo 
Yusuf Malang mengenai Profesi Advokat, dan SMA Vita 
Surabaya mengenai Bullying.
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dr. Vito A. Damay  saat  Peluncuran  Bukunya

Jessica Sutantyo adalah alumni Teknik Industri 
Universitas Pelita Harapan (UPH) yang melanjutkan 
bisnis keluarga di bidang confectionery bernama PT 

Gita Madu di Semarang. Melalui ilmu yang didapatkannya 
di Teknik Industri UPH, ia pun berhasil meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi perusahaannya. Beberapa di 
antaranya adalah di bidang operasional produksi yang 
menggunakan tenaga mesin, peningkatan kesejahteraan 
karyawan, serta perluasan pangsa pasar menjadi skala 
internasional.

Menurut Jessica, Teknik Industri UPH sangat 
lengkap dalam memberikan materi yang bisa 
diaplikasikan dalam semua bidang kerja. Khususnya 
bagi pemimpin perusahaan keluarga seperti dirinya, 
ada beberapa ilmu penting yang bisa diterapkan, seperti 
kemampuan berpikir logic, budgeting, cara efisiensi 
bahan baku, human resource, serta kontrol purchasing 
yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Tidak hanya itu, dari sisi non-akademis berkuliah 
di UPH juga mendapatkan keuntungan lainnya. Jessica 
merasa proses studinya di UPH mampu membentuk 
karakter melalui berbagai kegiatan dan organisasi 
kemahasiswaan. Apalagi UPH merupakan universitas 
yang menerapkan holistic education. Tidak hanya itu 
UPH juga kental dengan nilai kristiani. Inilah yang 
membuat Jessica tak menyesal sudah kuliah di UPH.

Jessica Sutantyo:
Belajar Teknik Industri, Hasilkan Solusi Produktivitas & Efisiensi Perusahaan

INSPIRASI

ALUMNI

Alumni Teknik Industri, 2004
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dr. Vito A. Damay
Kreativitas Sebagai Kunci Sukses

Sebagai dosen sekaligus dokter spesialis 
jantung dan pembuluh darah, dr. Vito 
Anggarino Damay, Sp.JP(K)., M. Kes., 

FIHA, FICA, ingin menjangkau semua kalangan 
lewat berbagai media, mulai dari menulis 
artikel di portal klikdokter.com, menjadi 
presenter acara ‘Ayo Hidup Sehat’ di TV One, 
dan yang terbaru adalah menulis dua buah buku 
bertema jantung dan kardiovaskular. Menurut 
alumni Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 
Harapan (UPH) tahun 2002 ini, sedapat mungkin 
ia ingin berdampak buat orang lain.

Semua kegiatan yang dr. Vito lakukan 
juga menunjukkan kepedulian terhadap 
pencegahan dan deteksi dini penyakit 
pada masyarakat awam. Terlebih lagi, ia 
melakukannya dalam bentuk pendekatan 
kepada masyarakat dengan cara yang 
sesuai kebutuhan tiap kalangan, misalnya 
dengan memanfaatkan teknologi digital 
bagi publik melalui Instagramnya dengan 
follower sebanyak 11.500. Buku baru yang 
cukup laris berjudul “Sebelum Anda Pergi 
ke Dokter Jantung” ini juga ia tulis dengan 
bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti 
masyarakat umum. 
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UPH memiliki akses lokasi 
yang mudah dijangkau, jadi 
kami sebagai orang tua lebih 

mudah untuk memantau aktivitas 
anak. Terlebih lagi, program studi 
Hubungan Internasional UPH sudah 
ter-akreditasi A, sehingga terjamin 
kualitas pendidikannya. Ditambah 
dengan pandangan saya mengenai 
UPH sebagai Christian Campus yang 
dimana pada jaman sekarang ini saya 
mau anak saya berada di lingkungan 
yang benar seperti UPH. Kampus 
yang mengutamakan ke-Kristenan 
bagi mahasiswanya.”

Tenowaty
PRESTASI TESTIMONI

Orang Tua Mahasiswa,
Jeanneariel Assah - HI, 2018
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Setiap kali saya mengajar filsafat 
sains kepada para mahasiswa, 
saya selalu mencoba membawa 

pelajaran tersebut menjadi sebuah 
pengalaman yang berpusat pada  
Allah  Sang  Pencipta.  Hal ini   
dilakukan dengan cara menerapkan 
pendekatan Kristiani terhadap 
topik pelajaran, mengkondisikan 
lingkungan belajar mengajar 
yang memudahkan mahasiswa 
agar dapat menikmati prosesnya 
dan mendorong mereka untuk 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang prinsipiil, serta memberikan 
pemahaman yang terbuka dalam 
mengaitkan subyek pelajaran dengan 
pengenalan akan Tuhan. Pada 
akhir semester juga akan ada sesi 
pribadi dimana mahasiswa dapat 
mengajukan pertanyaan kepada para 
Dosen UPH mengenai apapun yang 
muncul di dalam pikiran mereka.”

Matthew Malcolm
Dekan Eksekutif Fakultas Liberal Arts

Tim DARE FH UPH bersama Satrya Pangadaran 
(ketiga dari kanan)

DARE UPH Juara 1
Debat Konstitusi MPR RI 2018

Prestasi terbaru DARE (Debate and 
Research Community) FH UPH, meraih 
juara 1 sekaligus naskah terbaik 

pada kompetisi Academic Constitutional 
Drafting Majelis Permusyawaratan Rakyat  

Republik Indonesia (MPR RI) 2018 
yang berlangsung pada tanggal 25-31 
Agustus 2018 di Gedung MPR RI, Jakarta. 
Delegasi DARE FH UPH diwakili oleh 
Monica Tjahjono (2015), Jessica Penny 
(2015), Natasya Gabriela (2016), Ridwan 
Khoerudin (2016), dan Qyrana Qynasih 
Nugraha (2017) di bawah bimbingan 
Satrya Pangadaran.

DARE merupakan wadah yang 
mengakomodasi potensi mahasiswa 
dalam skill debat yang bijaksana, 
sopan, dan tanpa kekerasan. Melalui 
komunitas ini, mahasiswa diajak untuk 
menyampaikan pendapat sekaligus 
mempertahankannya dengan cara yang 
baik. Melalui berbagai kegiatan dan 
prestasi yang telah diraih, DARE FH 
UPH telah berhasil berdampak positif 
bagi para mahasiswa maupun FH UPH. 
Mahasiswa jadi menyadari arti penting 
dari berdebat, berkompetisi, bekerja 
sama, berjuang, serta  merasakan arti 
menang dan kalah. Namun yang tak 
kalah penting, semua kegiatan tersebut 
juga dapat membuka peluang karir bagi 
mereka setelah lulus nanti.

Penelitian dan Publikasi UPH: 
Suatu Peningkatan Berkesinambungan

Kinerja Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (P2M) Universitas Pelita 
Harapan (UPH) terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2010-2013, kinerja 
P2M UPH mendapatkan peringkat pada 
klaster Binaan, lalu meningkat menjadi 
klaster Madya pada tahun 2013-2016, dan 
sejak tahun 2016 meningkat lagi menjadi 
klaster Utama, sehingga UPH berhak 
menerima dan mengelola skim penelitian 
unggulan desentralisasi perguruan tinggi.

Peningkatan ini juga tercermin dari 
Pemeringkatan Perguruan Tinggi yang 
dilakukan oleh Ristekdikti. Peringkat 
Penelitian dan Publikasi UPH meningkat 
dari 92 (pada 2017) menjadi 83 (pada 2018) 
pada klaster yang sama. Kinerja publikasi 
UPH juga tercermin dari peringkat yang 
tertera pada server Sinta dari Ristekdikti. 
UPH tercatat dalam 100 besar afiliasi di 
Indonesia dengan nilai publikasi tertinggi 
bersama banyak PTN dan PTS bereputasi 

lainnya. 
Pada tahun ajaran 2017/2018 

tercatat 184 proposal P2M di LPPM UPH, 
dengan total dana dari berbagai sumber 
lebih dari Rp 1,2 Milyar. Sedangkan dana 
hibah yang diterima UPH dari Ristekdikti 
pada tahun 2018 berjumlah lebih dari Rp 
2 Milyar (23 proposal hibah), meningkat 
sekitar 15% dari pendanaan tahun 2017 
yang berkisar sekitar Rp 1,7 Milyar (28 
proposal hibah).

Fakultas yang banyak melakukan 
aktivitas penelitian dan publikasi 
di UPH adalah Fakultas Sains dan 
Teknologi (FaST), School of Information 
Science and Technology (SISTECH), 
dan Business School. UPH berharap 
kegiatan penelitian dan publikasi baik 
nasional maupun internasional terus 
meningkat, yang pada akhirnya akan 
tercermin pada kualitas pendidikan 
yang disediakan di UPH.

Ruang Kantor LPPM



ICS (International Community for Students) Pelita Harapan 
University (UPH) as a regular student organization that 
accommodates international students during their studies at 

UPH has an annual event, Cultural Week. Cultural Week 2018 
is an important event considering the quite large number of 
international students at UPH, which is around 300 students from 
around 20 countries.

This year, Cultural Week raised the theme ‘Excellence in Asia’, 
which was held on September 24-29 2018 at UPH Lippo Village 
campus. The various events that were on the event’s agenda 
were the flag parade, dance performances from Philippines, 
China, Nepal and Africa, speeches in various languages, singing 
competition, makeup, and ceramic painting workshops, as well as 

(Second from left) Senior Assitant to Rector Budhi T. Yuwono with The 
International Student from Various Country

Cultural Week 2018 Introduced Asian Students’ Culture 
INTERNATIONAL CORNER

culture and food exhibition of several countries. 
The event was officially opened by the Senior Assistant to 

Rector of Universitas Pelita Harapan (UPH), Budhi T. Yuwono also 
hoped that both local and international students, could get to know 
each other’s culture and take positive lessons from those cultures.

According to the President of ICS UPH 2017/2018 - Ronald 
Joshua Roren, this year’s theme aims to introduce various cultures 
that exist in the Asia Continent. The reason is that UPH itself 
is located in Asia and there are quite a number of international 
students at UPH who come from Asian countries, such as Malaysia, 
Myanmar, Philippines, South Korea, Japan, China, Cambodia, and 
others. With this event, a variety of cultural uniqueness, as well as 
the excellence of each country in Asia can be displayed.


