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Menko Maritim Luhut B. Panjaitan Usai Memberikan Paparan di DGS Seminar

FOKUS

Menko Maritim Luhut B. Panjaitan dan Ketua PSI
Grace Natalie Semangati Mahasiswa Baru di UPH

M

enko Bidang Kemaritiman Indonesia Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, M.P.A. dan Ketum Partai Solidaritas Indonesia,
Grace Natalie, menyemangati sekitar 3.000 mahasiswa baru Universitas Pelita Harapan (UPH) di acara Distinguished Guest Speaker (DGS)
UPH Festival 2019 di Kampus Lippo Village, pada 14 Agustus 2019

Jenderal Luhut dan Grace mengajak
generasi muda, mahasiswa UPH, peduli
dengan perkembangan yang terjadi di sekitar
dan terlibat dalam memajukan negara
Indonesia.
“15 atau 20 tahun ke depan, kalian
akan memainkan peranan yang penting di
negara ini. Karena kalian adalah bagian dari
pembangunan negara ini. Di kantor saya, ada
17 anak muda yang bekerja dengan saya,”
kata Jenderal Luhut sambil memperkenalkan
stafnya yang masih belia.
“Sekarang, kita tidak bisa menghadapi
ekonomi dengan cara konvensional. Karena
anak-anak muda yang bekerja dengan saya
inilah kita dapat berubah mengikuti zaman.
Kita berhasil menghemat biaya pembangunan

Light Rapid Transit (LRT) sebanyak 13
triliun. Ini yang terjadi ketika generasi muda
memiliki pola pikir ingin berkontribusi pada
pemerintahan negara,” tambahnya.
Pesan yang senada disampaikan Grace
Natalie. Ketua Umum Partai Politik termuda
di Indonesia ini memberi sejumlah alasan
mengapa anak-anak muda harus berani
berkecimpung di public sector.
“Semua
kebijakan
yang
diambil
pemerintah adalah hasil diskusi DPR.
Kebijakan-kebijakan yang kalian setujui
maupun tidak, semua adalah keputusan
DPR. Sekarang, jika kalian generasi muda
tidak mau terjun dan melakukan sesuatu di
pemerintahan, apa yang akan terjadi dengan
negara kita?” katanya.

“Jangan hanya berpikir, ‘ah itu urusan
pemerintah’. Kalian harus juga mengikuti
perkembangan isu sosial. Sejahterakanlah
Indonesia dan berdoalah untuk Indonesia,
karena kesejahteraan Indonesia adalah
kesejahteraanmu.
Berdampaklah
bagi
Indonesia, karena yang akan merasakan
dampak tersebut adalah kalian juga,” ajak
Grace kepada para mahasiswa.
Grace Natalie juga mengapresiasi UPH
yang menunjukkan kepedulian terhadap pola
pikir nasionalisme mahasiswa.
“Saya salut dengan UPH. Semoga dari
sini, akan lahir banyak mahasiswa yang
kreatif dan inovatif, dengan kepedulian bahwa
semua yang mereka lakukan adalah untuk
Indonesia,” tutupnya.
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S

elamat memasuki Tahun Akademik
2019/2020. Mari ambil peran untuk
memajukan negara Indonesia.
“Anak-anak muda, terlebih mahasiswa,
harus mau peduli dengan perkembangan
yang terjadi di sekitar dan terlibat dalam
memajukan negara Indonesia. Anak muda
harus berani mengubah pola pikir untuk
bisa berkontribusi pada pemerintahan
negara.” Pernyataan itu disampaikan
Jendral Luhut Binsar Panjaitan, Menko
Kemaritiman, kepada ribuan mahasiswa
baru di UPH Festival, 14 Agustus 2019.
Seruan ini penting untuk dicermati,
khususnya terkait kontribusi kepada
negara. Pendidikan yang berhasil tidak
hanya
menghasilkan
lulusan
yang
pintar, tetapi mempunyai hati yang dapat
berkontribusi bagi negara. Pesan ini
kiranya memotivasi mahasiswa baru
UPH, untuk bertekad menjalani masa
studi dengan sungguh-sunguh dengan
terus menggali dan mengasah potensi
serta talenta yang dimiliki, agar dapat
menjadi generasi muda bangsa yang
berkualitas dan memiliki integritas tinggi
sesuai dengan visi dari Universitas Pelita
Harapan: True Knowledge, Faith in Christ,
dan Godly Character.
Selamat membaca!

: Jonathan L. Parapak
EDITOR IN CHIEF : Silvy Santoso
EDITOR		 : Rosse Mince Hutapea
ADVISOR
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Selamat Datang
Mahasiswa Baru UPH 2019/2020
Oleh: Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

A

tas anugerah Tuhan saya menyambut
dengan
sukacita
bergabungnya
mahasiswa
baru
UPH
tahun
akademik 2019/2020, dan sudah mengikuti
serangkaian program orientasi kampus
melalui UPH Festival dengan tema ‘Grace
upon Grace’ yang diambil dari Yohanes 1:16.
Tahun ini juga UPH merayakan diesnatalis
25th, oleh kasih anugerah Tuhan UPH
telah menjadi satu institusi yang dipakai
Tuhan untuk memberkati banyak orang dan
bangasa Indonesia. Grace upon Grace!
Saya mendorong seluruh mahasiswa
untuk
berfikir,
merefleksikan,
dan
merespon anugerah Tuhan, sehingga
dapat menemukan talenta terbesar yang
Tuhan berikan. Melalui pendidikan di
UPH, mahasiswa dapat mengembangkan
talentanya dan diperlengkapi secara
maksimal untuk mampu melayani sebagai

profesional maupun sebagai pemimpin di
berbagai bidang.
Tahun lalu menjadi tonggak bersejarah
bagi UPH atas digabungnya 4 institusi
kedalam ‘One UPH’. Semua hanya oleh
kasih anugerahNya dan atas seijin Tuhan,
One UPH akan menjadi kampus global
dengan kualitas internasional. Ijinkan saya
mengingatkan kembali visi UPH untuk
menjadi universitas yang berpusat pada
Kristus, dibangun dan dikembangkan atas
dasar pengetahuan sejati, iman dalam
Kristus dan karakter Ilahi.
Saya
doakan
kiranya
seluruh
mahasiswa, selama menempuh studi di
UPH, dapat mengalami transformasi dan
terus memiliki serta menginternalisasi visi
ini, sehingga anda siap diutus untuk menjadi
agen perubahan dan memuliakan Tuhan. To
God be the glory!

KEMAHASISWAAN

SLC UPH Serahkan Donasi
9.000 Buku

: Meishiana Tirtana

KRITIK & SARAN
e-mail: rosse.hutapea@uph.edu

AGENDA EVENT
15 September 2019
UPH Meets You in Semarang
21 September 2019
UPH Meets You in Surabaya
21 September 2019
Meet and Greet:
Creative Industries Cluster
28 September 2019
Meet and Greet:
Solution Technology Cluster
15 November 2019
Faith & Learning Festival
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Penyerahan Buku dari Tim SLC kepada Salah Satu Perwakilan Yayasan Sosial (kiri) 17
Agustus 2019, Didampingi Andry M. Panjaitan - Direktur Student Life (kedua dari kanan)

U

niversitas Pelita Harapan (UPH)
melalui Service Learning Community
(SLC) menyerahkan
9.000 buku
bacaan kepada 80 institusi dan yayasan
sosial, seperti sekolah, rumah belajar, panti
asuhan, dan yayasan-yayasan sosial yang
ada di provinsi Banten dan berbagai daerah
di Indonesia.
Penyerahan donasi buku secara simbolis
kepada lima perwakilan mitra SLC yang ada
di Tangerang, di antaranya PAUD Remnant,
TK Tiara Veritas Harapan Kita, SD Persatuan
Binong, Sekolah Lentera Harapan Curug, dan
satu perwakilan pengurus Taman Bacaan
mewakili taman bacaan yang tersebar di
pelosok Indonesia. Acara ini dilangsungkan
di kampus UPH, Lippo Village, Karawaci

Tangerang, bertepatan dengan penutupan
UPH Festival, pada 17 Agustus 2019.
SLC merupakan unit layanan mahasiswa
di UPH yang bertujuan untuk memperlengkapi
mahasiswa dengan soft skill maupun hard
skill yang dapat membantu mereka terjun dan
melayani warga di sekitarnya. SLC sendiri
dikhususkan untuk melakukan kegiatan
pelayanan masyarakat kepada warga yang
membutuhkan. Donasi buku, salah satu
fokus pelayanan SLC untuk mengatasi
permasalahan literasi di Indonesia. Dengan
sumbangan ini, diharapkan setiap anak
ataupun orang dewasa, dari Sabang sampai
Merauke, bisa mempunyai kesempatan untuk
membaca, merenungkan dan memperluas
pengetahuan mereka.

INFO AKADEMIK

POJOK MARKETING

UPH ‘SPARKLABS Bisnis Incubation’

Program Special
Admission di UPH
Festival 2019

Siap Memfasilitasi Mahasiswa Menjadi
Entrepreneur Handal

Para Siswa Sekolah Menengah Hadir di UPH dan
Mengikuti Serangkaian Acara Seru

S
(ka-ki) Prof. Gracia Shinta S. Ugut, M.B.A., Ph.D., Dekan Business School UPH, Radityo
Fajar Arianto, S.E., M.B.A., Direktur UPH SPARKLABS, Hana Herawati Wakil Rektor
Bidang Keuangan dan Administrasi UPH, Dr.Lusiana Idawati Pembantu Wakil Rektor
Bid. Akademik UPH Melakukan Gunting Pita Simbolisasi Peresmian UPH Sparklabs

U

niversitas Pelita Harapan (UPH)
meresmikan
UPH
SPARKLABS
untuk menampung ide-ide bisnis
dari mahasiswa dan alumni UPH agar
dapat direalisasikan menjadi bisnis yang
benar-benar mampu bersaing secara
berkelanjutan. Peresmian secara simbolis
dengan penggutingan pita oleh, Gracia
Shinta S. Ugut, M.B.A., Ph.D., Dekan
Business School UPH, disaksikan para
dekan fakultas, dan partner industri yang
tergabung dalam program Executive in
Residence di Inkubator Bisnis UPH, di
kampus UPH Lippo Village, pada 23 Agustus
2019.
“Kami menyadari bahwa perekonomian
Indonesia
dapat
berkembang
salah
satunya dengan menciptakan perusahaan.
UPH SPARKLABS hadir sebagai inisiatif
Business School UPH yang menggunakan
teknologi untuk menciptakan perusahaan.
Harapannya perusahaan yang lahir tidak
hanya menyerap tenaga kerja, tetapi
juga memberikan dampak positif bagi
masyarakat,” jelas Gracia Ugut.
Acara diawali talk show bertajuk, Dare
to Take A Risk dengan keynote speaker,
Dimas Surya Yaputra, Founder tiket.com
sekaligus Alumni Business School UPH,
dan Peter Shearer founder Wahyoo.com,
yang dihadiri hampir 500 mahasiswa tingkat
akhir Business School UPH dan program
studi lainnya.
“Melalui UPH SPARKLABS mahasiswa
akan mendapatkan pembekalan
atau
mentorship yang diberikan langsung oleh
para profesional dari berbagai perusahaan.
Bahkan beberapa diantaranya langsung
dari pemimpin perusahaan yang mumpuni
di bidangnya. Para mentor ini tergabung

dalam program Executive in Residence
di Inkubator Bisnis UPH,” jelas Radityo
Fajar Arianto, S.E., M.B.A., Direktur UPH
SPARKLABS.
Secara regular para mahasiswa juga
mendapatkan coaching dari para dosen
yang memiliki keahlian dalam berbagai
bidang dari beberapa fakultas di UPH, dan
memfasilitasi untuk membangun jaringan
yang memungkinkan berkolaborasi baik
secara internal maupun eksternal.
UPH SPARKLABS bekerja sama dengan
berbagai institusi yang dapat membantu
pendanaan seperti seed capital, angel
investor maupun venture capital. Beberapa
agenda kegiatan sudah disiapkan hingga
tahun 2020, dimulai dengan Startups
Competition di bulan November 2019.
Para pemenang akan mengikuti program
Mentoring dan Coaching pada Januari
– April 2020 dari para CEO perusahan.
Pada bulan Mei – Juni 2020 akan diadakan
Pitching Day untuk mahasiswa atau alumni
mempersentasikan
bisnisnya
untuk
mendapatkan pendanaan bagi realisasi dan
pengembangan di masa mendatang.

elama UPH Festival, tanggal 1417
Agustus 2019, Departemen
Marketing and Admission UPH,
menggelar program khusus untuk siswa/i
SMA yang datang ke kampus UPH Lippo
Village, Karawaci. Setiap harinya kurang
lebih 1.500 siswa datang mengikuti Open
Day. Para siswa/i diperkenalkan pada
setiap program studi yang ada di UPH
melalui beragam aktivitas di Academic
Showcase yang sudah dipersiapkan
mahasiswa. Di booth ini siswa juga dapat
bertanya kepada dosen dan mahasiswa
secara mendalam seputar program
studi yang diminati. Ada juga souvenir
yang bisa dibawa pulang sebagai hadiah
penyambutan.
Tentunya bagi siswa/i yang mengikuti
Open Day dan mau mendaftar akan
mendapatkan
keuntungan
melalui
program Early Bird. Program ini
terbatas untuk pendaftar pertama setiap
harinya. Selain itu selama UPH Festival
berlangsung terdapat juga penawaran
khusus seperti potongan harga formulir
sebesar 50%.
Dengan keseluruhan pengalaman
melihat langsung lingkungan kampus
UPH dan keunikan setiap program studi,
serta merasakan kemeriahan UPH
Festival 2019, tentunya diharapkan siswa/i
yang berkunjung mendapatkan informasi
yang dibutuhkan secara jelas pada saat
memutuskan bergabung dengan UPH.

Melihat Academic Showcase, Salah Satu Kegiatan
yang Diikuti Siswa SMA

Pendaftaran Program Sarjana
Tahun Akademik 2020/2021 EA4
Penandatanganan MoU Dilakukan oleh
(ki-ka) Idra Pramana - CEO PT Navanti Indonesia
Investama, Gracia Shinta S. Ugut, M.B.A., Ph.D.,
Ryan Maneka - Vice Chairman Ikatan Alumni UPH,
dan Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.
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Rektor Ajak Civitas Akademika UPH, Tingkatkan Inovasi
dan Kreativitas Dalam Momen Kemerdekaan RI ke-74

Pengibaran Bendera Merah Putih di UPH Kampus Lippo Village dalam Upacara,
Dipimpin oleh Rektor UPH Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng. Sc. Sebagai Pembina Upacara

M

emperingati Kemerdekaan yang ke-74 Republik Indonesa
(RI), Universitas Pelita Harapan (UPH) melaksanakan
Upacara Kemerdekaan di Lapangan Basket UPH Kampus
Lippo Village, 17 Agustus 2019. Upacara yang berlangsung khidmat
ini diikuti 3.500 civitas akademika, terdiri dari mahasiswa baru,
mahasiswa senior, staf, dosen, serta pimpinan UPH.
Rektor UPH, Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. selaku
Pembina Upacara pada kesempatan ini menyampaikan pidato
Menristekdikti Mohamad Nasir bertajuk “SDM Unggul, Indonesia
Maju”.
Dalam pidatonya, Rektor mengajak sivitas akademika UPH
untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam perguruan
tinggi, guna mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di
bidangnya dan kompetitif di masa mendatang. SDM harus mampu
beradaptasi untuk mencapai keberhasilan dalam membangun

bangsa, bahkan mampu bersaing secara global, terlebih di era
industri 4.0 yang sarat dengan kemajuan teknologi.
Lebih lanjut lagi di HUT ke-74 RI ini diharapkan perguruan
tinggi harus mengambil peran dalam meningkatkan kemampuan
beradaptasi dan kualitas pendidikan. Perguruan tinggi harus
menjadi agen perubahan dalam menjawab segala tantangan yang
dihadapi Negara Indonesia. Tidak hanya itu, perguruan tinggi
tidak bisa cepat puas dengan capaian yang dimiliki dan terlena
dengan zona nyaman. Harapannya, ketika perguruan tinggi
senantiasi memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan,
maka perguruan tinggi dapat berperan hasilkan SDM yang bisa
membangun bangsa.
UPH berharap dapat menjadi institusi pendidikan yang
senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan
SDM unggul yang dapat berkontribusi bagi negara.

Comprehensive Physical Assessment Kunci Pelayanan
Maksimal Perawat

C

Christine L. Sommers - Dekan Faculty of Nursing UPH

hristine L. Sommers, Ph.D., RN, CNE, CCRN Emeritus,
Executive Dean of UPH Faculty of Nursing (FoN) UPH
menekankan pentingnya Physical Assessment sebagai kunci
penentu tindakan perawat selanjutnya dan menjadi dasar perawat
untuk memberi pelayanan maaksimal. Hal tersebut disampaikan

dalam kuliah umum di acara Neuroscience Nursing Seminar yang
diadakan Siloam Hospitals Lippo Village, 24 Agustus 2019, di Gedung
Baru Fakultas Kedokteran UPH, Karawaci.
Dalam ceramah berjudul Acute and Critical Care in Nursing and
Management of Client in ICU, Sommers menekankan pentingnya
proses pengujian fisik (physical assessment) yang benar yang harus
dilakukan pada pasien yang dirawat di Intensive Care Unit atau yang
dalam kondisi kritis.
“Topik ini menjadi penting karena pengujian fisik merupakan hal
mendasar yang sangat penting untuk dipahami para perawat. Dan
hanya satu cara untuk menjadi perawat yang mampu memberikan
pelayanan extraordinary, yaitu dimulai dengan memahami
langkah-langkah pengujian fisik dengan tepat. Dengan melakukan
pengujian fisik yang tepat maka seorang perawat mampu memberi
penanganan tepat kepada pasien. Pengujian fisik yang dimaksud
meliputi pengujian sistem pernafasan, sistem peredaran darah,
organ vital, neurologi, dan sistem otak,” papar Sommers.
Sebanyak kurang lebih 800 peserta hadir dalam seminar ini
berasal dari beragam latar belakang seperti mahasiswa FoN UPH,
para perawat dari Siloam Hospitals di Jabodetabek, serta para
profesional dan akademisi di bidang Healthcare dari beberapa
negara sekitar Asia.
Lebih lanjut, Sommers juga menekankan prinsip Reassess,
Reassess, Reassess – jangan berhenti memantau kondisi vital
pasien, karena kondisi pasien dapat berubah setiap saat.
Melalui seminar ini diharapkan mampu memperluas wawasan
mahasiswa FoN UPH dan peserta lainnya dengan pengalaman dari
para narasumber ahli berskala internasional; guna mempersiapkan
diri menghadapi kondisi lapangan yang berbeda-beda nantinya.
September - Oktober 2019 I
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UPH Resmikan ProActive Zone Co-op Education

Peresmian ProACTIVE Zone Co-Op Education dilakukan dengan pemotongan Pita yang Dilakukan (tengah) Stephanie Riady
- Vice President for Marketing dan External Cooperation & Business Development UPH Didampingi (tengah ki-ka) William J.
Dugaan - READI Project Field Director Indonesia dan Eric Jobiliong, Ph.D.-Dekan FaST bersama Pimpinan UPH Lainnya

K

eterampilan kerja sejak di bangku kuliah menjadi bagian
dari kurikulum perkuliahan di UPH. Metode pembelajaran ini
didukung dengan kehadiran fasilitas ProActive Zone Co-op
Education yang diresmikan pada, Rabu, 28 Agustus 2019. Sebelum
peresmian, diadakan acara sosialisasi program Co-op Education,
Seminar, Talk Show, dan Company Gathering.
Fasiltas yang berlokasi di lantai 4 gedung C kampus UPH Lippo
Village, Karawaci, Tangerang ini, menyediakan fasilitas ruang
private untuk interview bagi perusahaan yang ingin melakukan on
campus recruitment, ruang meeting untuk perusahaan melakukan
group recruitment atau memberikan presentasi company profile,
co-working space bagi perusahaan yang sedang berkunjung ke
UPH, serta perangkat software yang menyediakan platform digital
untuk mempertemukan mahasiswa peserta program Co-op dengan
perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra UPH.
Sesuai namanya, ProActive Zone, Professional and Academic
Cooperation to build an innovative and valueable learning
experience, dirancang sebagai jembatan antara dunia kampus
dengan industri untuk memfasilitasi mahasiswa mendapat exposure
yang matang tentang dunia kerja selagi kuliah. Melalui program ini,
mahasiswa juga mendapat kesempatan untuk memperluas relasi
dan networking dengan para profesional dan pimpinan perusahaan.

Di UPH, mahasiswa yang mengambil program ini dapat
dijalankan berselingan dengan periode kuliah. Mahasiswa dapat
bekerja di tiga perusahaan atau tiga bidang yang berbeda, sehingga
mereka lebih mengenal passion mereka dan memperluas relasi
bisnis.
Mahasiswa yang akan mengambil program Co-op Education
harus memenuhi kualifikasi akademik dan karakter yang baik, untuk
menjamin kesiapan dalam melakukan pekerjaan secara profesional,
sambil tetap mempertahankan kedisiplinan dan prestasi di bidang
akademik. Seluruh mahasiswa program studi Actuarial and Applied
Mathematic UPH yang pernah mendapatkan pengalaman program
Co-op terbukti lebih diminati perusahaan-perusahaan dan langsung
mendapatkan peluang bekerja di perusahaan besar dan ternama.
Dalam mendukung program Co-op Education ini UPH juga telah
bekerja sama dengan beragam perusahaan. Untuk itu diakhir acara
dilakukan penandatanganan MoU antara UPH dengan perusahaanperusahaan yang hadir yaitu PT Indonesian Acid Industry, Kelly
Service Indonesia. PT Softex Indonesia, PT Pharos Indonesia, PT
Nutrifood Indonesia, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya. Selain
perusahaan tersebut, UPH juga telah mengukuhkan dengan
perusahaan lainnya seperti PT Tokopedia, Bank Central Asia, dan
lainnya

Berikut Penandatanganan MoU antara UPH yang Dilakukan oleh (tengah) Ir. Budhi T. Yuwono, M.M., M.Pd. - Senior
Assistant to Rector UPH dengan Para Perwakilan Perusahaan yang hadir.

MoU dengan (ki-ka) PT Softex Indonesia oleh Djali
Halim - Direktur dan PT Pharos Indonesia Marjuky General Manager Technology Development

MoU dengan (ki-ka) PT Indonesia Acid Industry oleh
Michael Susanto Pardi - Direktur dan Kelly Service
Indonesia oleh Sony Subhan - Direktur

MoU dengan (ki-ka) PT Nutrifood Indonesia oleh
Dian Mariani - HR Manager dan PT Asuransi Jiwa
Central Asia Raya oleh Priscilla Maria - Head Dept.
Compensation and Benefit

September - Oktober 2019 I
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Sumber foto: Tim Dokumentasi UPH Festival 2019 & PHPC

Sumber foto: Tim Dokumentasi UPH Festival 2019 & PHPC

Keseruan Mahasiswa Baru
Sebelum Penutupan UPH Festival 2019

Convocation, Simbolis Pelantikan Mahasiswa Baru

Grace Natalie Louisa, Ketua Umum PSI bersama Rektor UPH Dr.
(Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. Usai DGS Seminar

Pengibaran Sang Saka Merah Putih
dalam Upacara Kemerdekaan di UPH

UPH Eagles Melawan Tim Tigers St. Thomas
Filipina dalam Basketball Exhibition

September - Oktober 2019 I
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Sumber
Sumber foto:
foto: Tim
Tim Dokumentasi
Dokumentasi UPH
UPH Festival
Festival 2019
2019 &
& PHPC
PHPC

Tarian Daerah Mewakili Setiap Pulau di Indonesia
Menjadi Puncak Penutupan UPH Festival 2019

Fireworks Melengkapi Kemeriahan Penutupan UPH Festival 2019
Ditemani dengan Music Performance dari Conservatory of Music UPH

(ki-ka) Rektor UPH Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc bersama Direktur Sport
Department UPH Stephen Metcalfe Memimpin Di Garis Start 5K Run UPH Festival

Lima Tema Batik Menjadi Salah Satu dari 13 Formasi
Human Configuration dalam Penutupan UPH Festival 2019

Mahasiswa Baru Mengikuti 5K Run UPH Kampus Medan

Hut Ke-74 RI Menjadi Penutup Formasi Human
Configuration UPH Festival 2019

Nuansa Kebhinekaan Nusantara Turut Mewarnai
UPH Festival Kampus Surabaya

September - Oktober 2019 I

7

INFO TERKINI

UPH Ajak Guru Kenali Fenomena Cyberbullying pada
Remaja melalui Teacher Seminar

D

i era milenial ini, UPH menyadari fenomena cyberbullying
rentan terjadi di kalangan remaja. Bahkan dengan kemajuan
pesat teknologi, remaja tidak lepas dari ponsel pintar mereka;
yang menjadikan bullying tidak lagi hanya terjadi secara langsung
melalui verbal atau fisik, namun melalui media digital seperti media
sosial. Melihat fenomena ini, UPH merasa perlu mengajak para guru
untuk memahami fenomena Cyberbullying melalui Teacher Seminar
bertemakan “Bagaimana Mengenal Cyberbullying?” yang berlangsung
pada 14 Agustus 2019 di B326 UPH kampus Lippo Village.
Sebanyak 71 guru dari beragam sekolah mendapat paparan yang
dibawakan oleh Himawan Hadiraharja, Direktur Eksekutif di Family
First Indonesia.
“Sebuah penelitian di Indonesia menyatakan bahwa 58% responden
tidak paham akan masalah cyberbullying dan 39% tidak memahami
kemanan berinternet. Berbeda dengan jaman kita yang mendapat

Himawan Hadiraharja, Direktur Eksekutif di Family First Indonesia Memberikan
Paparan Seputar Cyberbullying kepada 71 Guru Sekolah Menengah

teman dari lingkungan sekitar, remaja saat ini lebih mudah menjalin
pertemanan lewat dunia maya. Ini mengakibatkan remaja rentan
menjadi korban dan atau pelaku cyberbullying,” ungkap Himawan.
Lebih lanjut Himawan menjelaskan beragam macam
Cyberbullying, antara lain frapping, outing, dan trolling. Frapping
yaitu ketika seseorang menggunakan nama orang lain untuk akun
media sosialnya dan memposting hal tidak senonoh atas nama orang
tersebut. Outing – tindakan menyebar data orang lain yang bersifat
personal. Sedangkan trolling adalah memposting komentar negatif di
forum publik.
Melalui paparannya, tentu Himawan berharap para guru yang
hadir semakin aware dengan keadaan siswa mereka. Sangat penting
untuk menanamkan pemahaman kepada para siswa, bahwa harga diri
mereka tidak dibangun apa kata orang, namun bagaimana mereka
mampu mengenal pribadi mereka masing-masing.

Parents Gathering UPH Festival 2019

Libatkan Orang Tua dalam Proses Pembelajaran
konsep baru yang menghasilkan produk baru. Communication—
melatih cara berkomunikasi yang efektif. Serta collaboration yaitu
bagaimana bekerja sama secara produktif dengan menghargai
perspektif berbeda.
“Dengan 4C ini, kami harap ke depannya mahasiswa mampu
berpikir kritis, melatih kreativitas, memiliki kompetensi
berkomunikasi dan menjadi pribadi yang berintegritas. UPH berupaya
mempersiapkan pembelajaran yang tidak hanya mendorong
kemampuan akademik namun juga pertumbuhan spiritual dengan
Pendidikan yang holistis dan transformatif.” Lanjut Rektor.
Melalui acara ini, para orang tua diharapkan bersedia untuk
bersinergi dengan UPH dalam proses pendidikan yang dijalani
mahasiswa baru selama 4 tahun kedepan.
Rektor UPH Menjelaskan 4C sebagai Poin Penting dalam Aktivitas
Mahasiswa dan Juga Menjawab Beragam Pertanyaan dari Orangtua

U

PH Festival 2019 tidak hanya menjadi ajang untuk menyambut
mahasiswa baru, tetapi juga mengajak orangtua untuk ikut
aktif dalam proses pembelajaran melalui komunikasi dan
interaksi dengan putra putrinya. Hal ini disampaikan dalam Parents
Gathering, pada 17 Agustus 2019, di Kampus UPH Lippo Village.
Rektor UPH, Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc, hadir
untuk menjelaskan 4C sebagai poin penting dalam setiap aktivitas
kemahasiswaan di UPH. Poin tersebut antara lain Critical Thinking,
Creativity, Communication, dan Collaboration.
Critical thinking merupakan kemampuan menemukan solusi
dan menyelesaikan masalah dengan nalar yang kritis. Lain halnya
dengan creativity berarti kemampuan mengembangkan ide dan
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Berikut Testimoni Orangtua:

Patrico Wijayanto - Ayah Kinara Verga (Ilmu Komunikasi 2019)
“Saya percayakan anak saya kuliah disini karena bagi saya UPH
adalah salah satu universitas swasta paling bagus apalagi dalam
hal sarana dan prasarananya. Ternyata tidak hanya kualitas fisiknya
saja yang bagus, tenaga pengajarnya pun memiliki track record yang
sudah teruji.”
Ong Su Sie - Ibu Louis Alexander (Desain Komunikasi Visual, 2019)
“Saya mempercayakan anak saya melanjutkan studi di tempat ini
karena mengetahui kualitas pengajar di tempat ini. Parents gathering
ini juga membuka kesempatan untuk saya mengetahui lebih banyak
tentang UPH dan semakin yakin dengan pilihan saya ini.”
September - Oktober 2019 I

INFO UPH SURABAYA

Youtubers Han Yoo Ra dan Edho Zell Menginspirasi
Mahasiswa Baru di UPH Festival

Edho Zell Inspirasi Mahasiswa Baru di UPH Festival Kampus Surabaya

U

PH Festival di Kampus Surabaya berlangsung meriah
dengan serangkaian program orientasi yang kreatif. UPH
Festival kampus Surabaya juga menjadi ajang untuk berbagi
kegembiraan dengan masyarakat luas, khususnya kawula muda,
melalui art performance dengan tema “Budaya Nusantara”

menampilkan berbagai budaya tradisional, pada penutupan
UPH Festival diadakan tanggal 17 Agustus 2019, di Atrium City of
Tomorrow (CITO) Mall Surabaya.
Kemeriahan UPH Festival kampus Surabaya semakin
bertambah dengan dengan kehadiran dua bintang tamu, yaitu Han
Yoo Ra dan Edho Zell, di acara Talk Show. Keduanya merupakan
YouTubers sukses yang mengunggah banyak video dengan konten
positif yang diminati jutaan anak muda, masing-masing dengan
tema dan keunikannya sendiri. Keduanya hadir untuk membagikan
pengalaman sukses merintis bisnis kreatif sekaligus menginspirasi
mahasiswa baru UPH.
Kepada mahasiswa baru UPH, Edho, seperti dilansir
pressreader.com, membagi pengalaman merintis bisnis kreatif.
ia menghimbau anak muda yang punya ide bisnis untuk berani
memulai. “Ga harus sebuah karya atau bisnis itu jadi sempurna
dulu baru launching,” kata Edho sambil mengingtkan karakteristik
milenial yang yang suka menunda untuk memulai, kemudian
banyak yang urung diwujudkan. “Yang penting start dulu, terus
diberitahukan ke masyarakat soal bisnis tersebut, ”tambahnya.
Dengan begitu saat orang tau eksistensi bisnis itu, pasti ada yang
mencoba bergabung atau bertanya-tanya.
Edo berpesan bahwa orang sukses bukan yang pintar semata,
tetapi lebih kepada orang yang dapat memberikan solusi.
Melalui sharing dan tanya jawab bersama mahasiswa,
diharapkan keduanya dapat memberikan inspirasi dan pengaruh
positif untuk anak muda, khususnya mahasiswa baru UPH Kampus
Surabaya.

INFO UPH MEDAN

Ridzki Kramadibrata, President Grab Indonesia
Bagikan Tren Bisnis Masa Depan di UPH Festival

M

eningkatnya penggunaan dan perkembangan teknologi
era ini, tidak dapat dihindari menjadi keharusan bagi
para pebisnis masa depan untuk mampu mengadopsi dan
menerapkan teknologi dalam bisnis mereka untuk tetap terdepan
dalam persaingan. Kunci untuk menghadapi tren bisnis masa depan
dibagikan oleh Ridzki Kramadibrata, President Grab Indonesia,
kepada mahasiswa baru UPH Kampus Medan, di acara UPH Festival,
24 Agustus 2019.
Sharing pengalaman ini menjadi salah satu sesi khusus, untuk
menginspirasi mahasiswa baru UPH Kampus Medan agar lebih
semangat memulai perkuliahannya. Mahasiswa juga dipersiapkan
secara rohani untuk menjalani masa studi dengan mengenal
panggilan Tuhan, melalui sesi yang dibawakan oleh Andry M.
Panjaitan, M.T., Director of UPH Student Life.

(ki-ka) Rektor UPH Menyerahkan Plaket Tanda Apresiasi kepada Ridzki Kramadibrata

Keseruan juga dirasakan mahasiswa dalam Fun Run yang tidak
hanya diikuti mahasiswa baru saja, namun juga seluruh sivitas
akademik UPH Kampus Medan serta publik kota Medan. Total
keseluruhan yang mengikuti UPH Fun Run 2019 sebanyak 1.000
orang. Tak lupa orang tua juga hadir di acara UPH Festival kampus
Medan, di acara Parents Gathering Dinner. Di acara ini para orangtua
mahasiswa baru dapat bertanya banyak hal mengenai kehidupan
kampus langsung kepada Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.,
Rektor UPH.
Keseluruhan rangkaian acara UPH Festival 2019 Kampus Medan
berjalan dengan lancar dan meriah, serta terbangun bonding yang
mempersatukan seluruh keluarga besar UPH kampus Medan, untuk
bersama mendukung proses pendidikan holistis bagi mahasiswa
yang baru bergabung.
September - Oktober 2019 I
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INSPIRASI

Timothy Inkiriwang
Senior Associate Hanafiah
Ponggawa & Partners (HPP)

B

agi saya pembentukan value pribadi
selama di UPH menjadi hal yang sangat
penting dan sesuatu yang jarang bisa
didapatkan di tempat-tempat lainnya. Apa
yang saya dapatkan dalam karier hingga
saat ini, banyak dipengaruhi oleh pelajaran
yang harus dihadapi selama berkuliah. UPH
berperan dalam membentuk karakter dan
mental saya melalui seluruh proses yang
saya alami selama berkuliah. Salah satunya
ketika saya bergabung menjadi Student
Athlete di UPH Eagles, pelatih saya Stephen
Metcalfe selalu mengingatkan saya untuk
do everything in excellence. Mengerjakan
segala sesuatu itu fokusnya bukan untuk
dapat uang atau benefit lainnya. Ini prinsip
yang saya pegang juga dalam berkarier.”

Alumni Fakultas Hukum UPH, 2002

CAREER CENTER

Career Center UPH Dukung Program Co-op Education

M

Company Gathering Menghadirkan (ki-ka) Guru Besar UPH Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, S.T., M.T., HR Manager PT Nutrifood
Indonesia Dian Mariani, Engineering Development Head CIMB Niaga Yonathan Lesmana, CEO - President Director Adira Insurance Julian
Noor, dan dimoderatori oleh Dr. Helena Margaretha, koordinator Peminatan Aktuaria dan Matematika Bisnis UPH

enjawab perkembangan zaman yang sangat cepat, persaingan
ketat di dunia kerja, UPH Career Center menjadi salah satu
wadah yang menjembatani para mahasiswa dengan dunia kerja
melalui program pengembangan mahasiswa yang holistis untuk siap
memasuki dunia kerja serta jaringan kolaborasi dengan berbagai
perusahaan dan alunni.
Saat ini UPH Career Center menyediakan program career
workshop, campus recruitment dan career expo, serta telah
bekerjasama dengan perusahaan nasional dan multinasional.
Baru-baru ini Career Center UPH mengajak perusahaanperusahaan yang tergabung dalam kemitraan dengan UPH untuk
mendukung program ProActive Co-Operative Education melalui
signing MoU pada 28 Agustus 2019, di Gedung C Lantai 4 Kampus
UPH Lippo Village, Karwaci. Ruang lingkup kerja sama mencakup

kesempatan magang kepada mahasiswa yang mengambil program
Co-Operative Education, pembekalan karir, on campus recruitment
dan career expo.
Selain signing MoU, di kesempatan ini para partner juga hadir untuk
mengikuti Company Gathering bertemakan “Empowering Millenials
Through Academic Professional Excellence”. Acara ini bertujuan
untuk meningkatkan relasi dan mendapatkan insight dari perusahaanperusahaan yang hadir.
Beberapa perusahaan yang hadir dalam acara ini diantaranya,
PT Asuransi Adira Dinamika, PT Nutrifood dan CIMB Niaga, PT
Tokopedia, PT Indonesian Acid Industry (PT Lautan Luas Grup), PT
Pharos Indonesia, PT Softex Indonesia, Kelly Services Indonesia, AJ
Central Asia Raya, dan beberapa perusahaan lainnya yang telah siap
bergabung.
September - Oktober 2019 I
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TESTIMONI

PRESTASI

Geraldo

Peserta Open House UPH Festival 2019
Siswa Kelas 10 SMA Tiara Kasih

Tim Basket
Putri UPH
Eagles Juara
Nasional Liga
Mahasiswa
(LIMA)
Nasional
Tim Basket Putri UPH Eagles Berhasil Meraih Juara Liga Mahasiswa (LIMA) Basketball Nationals Pertama
Kalinya, 12 Agustus 2019 dengan Mengalahkan Universitas Esa Unggul

Tim Basket
Putra UPH
Eagles Juara 2
Nasional Liga
Mahasiswa
(LIMA)

S

ebelumnya saya sudah tahu UPH
dari orangtua karena mereka
menjadikan
UPH
sebagai
rekomendasi kampus pilihan untuk
saya. Saya merasa sangat terkesan
dengan Academic Showcase
yang
ada di UPH khususnya dari Prodi
Ilmu Komunikasi karena kakakkakak senior menjelaskannya dengan
sangat detail dan jelas. Melalui demo
di lab TV, saya bisa melihat langsung
bagaimana cara memegang kamera
untuk broadcast news seperti para
reporter TV. Seru dan hal baru untuk
saya.”

Albert Bordeos

Tim Basket Tiger - St.Thomas Filipina

Tim Basket Putra UPH Eagles Berhasil Meraih Juara Kedua
Liga Mahasiswa (LIMA) Basketball Nationals, 12 Agustus 2019

UPH Raih
Peringkat 23
Nasional Di
Ranking UI
GreenMetric
2018

K

Suasana Taman Hijau dan Rindang dari Kampus UPH

ami
bangga
mendapat
kesempatan bertanding dengan
Tim Eagles UPH di acara
International Basketball Exhibition
UPH Festival 2019. Ini merupakan
kesempatan yang sangat baik bagi
kami, tim Tigers, karena mendapat
pengalaman baru yang berharga.
Saya pribadi sangat senang karena ini
pertama kali Universitas St.Thomas
mendapat kesempatan bertanding
dengan tim Eagles UPH, sekaligus
untuk memperlihatkan talenta kami
dan menghibur penonton di UPH.”

September - Oktober 2019 I
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INTERNATIONAL CORNER

UPH Grants Educational Aid for 6 Afghanistan Refugees

Founder of UPH Dr. (HC) James Riady is Welcoming 6 Afghanistan Refugees

O

n August 15, 2019, UPH welcomed 6 Afghanistan refugees
who are granted the opportunity of studying at UPH’s EPP
(English Pathway Program), a one-year english learning
program held by UPH.
The ceremony was attended by the United Nation High
Commissioner for Refugees/UNHCR, represented by the Senior
Protection Officer, Julia Zaykowski, and YPPH Founder, James
T. Riady, at UPH’s HOPE Building. This aid gives the refugees a
chance for education while waiting to return to their home country.
UPH provides academic services, housing, and meals. In
the student dormitory, each student will have a mentor, who are

dedicated to help them adapt in their new residence.
Stephen Metcalfe, MA., Executive Director of UPH MYC
Residence Life, stated that during this one year, the students
will not merely study English – they will be encouraged to thrive
in many aspects: they will grow in confidence and expand their
horizons by getting to know various kinds of people, all coming
from different backgrounds.
“UNHCR is grateful for UPH’s support for our work in the
education sector. This program will be really beneficial for the
six young people and will also spark a new hope for the refugee
community,” Zaykowski said.

