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Karakter Universitas Esa Unggul yang harus dipedomani dan menjadi ciri 
dariseluruh sivitas akademikanya, terutama para lulusannya

VISIONER
Berwawasan jauh ke masa depan.

ETIS
Bermartabat, bersikap dan berperilaku terhormat, sopan, bersusila,

menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, keadilan,
demokrasi, sikap ilmiah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan
tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta

dalam menjawab permasalahan permasalahn sosial, moral maupun
akademik.

MOTIVATOR
Berkemampuan untuk memotivasi diri (berinisiatif ) dan memotivasi orang

lain (berjiwa kepemimpinan).

ADIL
Berlaku adil dan fair kepada siapa saja disetiap waktu.

SEMANGAT
Bekerja dengan motivasi dan komitmen tinggi, serta antusias.

KERJASAMA
Berkemampuan dan berkemauan untuk bekerjasama dengan orang lain.

UNGGUL
Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam setiap aktifitasnya,

dengan mengacu kepada standar internasional tertinggi.
Karakter Universitas Esa Unggul itu disingkat dalam dua kata yaitu

VISI EMASKU
Kata EMAS yang menjadi singkatan nilai tersebut, selain mempresentasi

sebutan kampus Universitas Esa Unggul yaitu Kampus Emas, juga
melambangkan sesuatu yang mulia. Karena emas adalah logam mulia. Emas
tidak berkarat, tidak rusak termakan jaman, dan selalu berharga dan relevan
dari masa ke masa. Begitupula dengan karakter dari sivitas akademika UEU.

KARAKTER ESA UNGGUL
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ahasiswa Esa Unggul kembali menorehkan 
prestasi dalam ajang bergengsi. Kali ini 

dalam perhelatan SEA GAMES 2019 di Filipina. 
tidak tanggung-tanggung, mereka berhasil 
membawa pulang beberapa medali, simak 
liputannya. 
Selain itu, Wisudawan Universitas Esa Unggul 
menghadapi persaingan di Era 4.0 dengan CINTA. 
Apa itu Cinta? Jawabannya dapat kalian temukan 
dalam edisi kali ini. Menunjang itu, kami sajikan 
pula liputan mengenai trik berinvestasi di Fintech 
bagi anak muda hingga taktik marketing baru di 
era digital.
Tidak ketinggalan, kami sajikan pula beragam 
penghargaan yang diterima kampus kita 
tercinta di bulan ini, serta kami rangkai pula 
beragam prestasi nasional hingga internasional 
mahasiswa sahabat-sahabat kita yang tentunya 
sangat membanggakan dan sangat sayang jika 
dilewatkan oleh pembaca setia sebagai komitmen 
kami untuk menyajikan informasi yang smart and 
informative dalam Esa Unggul Magazine.
-Salam Redaksi,
 Selamat membaca.

M

The Smart & Informative Magazine
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520 Siswa Ikuti Tryout 
Masuk Kampus di 

Universitas Esa Unggul
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Sebanyak 520 siswa mengikuti Tryout 
Masuk Kampus di Ballroom Aula 
Kemala, Universitas Esa Unggul, 
Kebon Jeruk, Minggu (24/11). Tryout 
ini merupakan  kerjasama antara UEU 
dengan Masukkampus. Sejak pagi hari 
para peserta telah memadati pelataran 
Ballroom Aula untuk melakukan 
prosesi registrasi Tryout SBMPTN 
yang dimulai pukul 08.00 hingga 
11.30 WIB. Pada Tryout SBMPTN 
Kali ini, para peserta menyelesaikan 
sejumlah materi dari bidang Sains 
dan Teknologi (Saintek) dan Soshum 
(Sosial dan Hukum).
Selain, mengikuti jalannya Tryout 

para peserta juga disugguhkan dengan 
Seminar Motivasi yang diberikan 
oleh Indra Sugiarto dan Finalis 
Abang None 2017, Ammar Kanzz. 
Kepala Biro Marketing Komunikasi 
Universitas Esa Unggul, Rendy Z 
Ramadhan menerangkan event ini 
digelar selain untuk memberikan 
kemudahan akses kepada para siswa 
untuk masuk ke kampus impiannya, 
event ini juga digelar untuk 
mempromosikan sejumlah program 
yang ada di Esa Unggul kepada para 
peserta Tryout.
“Event ini menjadi momentum 
bagi kami untuk memberikan 
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informasi tentang berbagai program 
menarik yang ada di Universitas Esa 
Unggul, Informasi ini tentunya akan 
memberikan pilihan kepada siswa 
yang ingin berkulaih di kampus yang 
berkualitas,” terangnya.
Rendy pun menambahkan pada event 
Tryout ini, Universitas Esa Unggul 
secara simbolis memberikan hadiah 
beasiswa 100 persen kuliah empat 
tahun kepada tiga siswa terpilih 
berdasarkan nilai tertinggi. Hal ini, 
lanjut Rendy merupakan apresiasi 
dari pihak kampus untuk menjaring 
anak-anak yang berkulitas. Dirinya 
pun berharap, acara ini mampu 
memberikan gambaran kepada para 

peserta dalam mengikuti seleksi 
masuk kampus impian mereka, dan 
tentunya bagi para siswa yang belum 
beruntung masuk PTN, Universitas 
Esa Unggul dapat menjadi salah satu 
opsi yang tepat untuk melanjutkan 
pendidikan.
“Universitas Esa Unggul merupakan 
salah satu kampus terbaik di 
Indonesia, jika kalian tidak lolos 
SPMB atau PTN, Opsi yang kalian 
bisa pilih ialah masuk ke kampus 
berkualitas, Esa Unggul merupakan 
pilihan yang tepat bagi kalian untuk 
melanjutkan pendidikan dan meraih 
masa depan cerah.” tutupnya. 
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Cermat Berinvestasi di 
Fintech Bagi Anak Muda
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Pergerakan Industri 4.0 telah masuk 
ke berbagai bidang kehidupan 
masyarakat salah satunya sektor 
Finansial. Hadirnya Financial 
Technology (Fintech) yang saat ini 
sedang berkembang membuat pilihan 
masyarakat untuk menjangkau 
akses keuangan tidak lagi bersifat 
konvesional,atau di monopoli oleh 
lembaga perbankan. Saat ini layanan 
Financial Teknologi yang berbentuk 
Startup mulai bermunculan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
terhadap jasa keuangan.
Untuk membahas hal tersebut, 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Universitas Esa Unggul menggelar 
acara seminar bertajuk FINTECH 
TALK yang berlangsung di Ballroom 
Aula Kemala, Universitas Esa Unggul, 
Kebon Jeruk, Kamis (21/11). Wakil 
Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 
Alumni, Ari Pambudi mengatakan 
acara ini sangat tepat digelar untuk 
memberikan literasi Finansial digital 
kepada anak muda khususnya 
mahasiswa Esa Unggul.
Karena menurutnya, digitalisasi 
apalagi dibidang keuangan saat ini 

sudah sangat besar pengaruhnya 
kepada perekonomian, sehingga 
mahasiswa seharusnya bukan hanya 
sebagai penonton lagi tapi perlu 
adanya keterlibatan untuk terjun 
langsung di Finansial teknologi atau 
bahkan menjadi pelaku Finansial 
teknologi.
“Kemunculan disrupsi digital 
terutama di sektor keuangan harus 
dijadikan peluang bagi anak muda 
terutama mahasiswa, bagaimana 
mereka mampu memberikan inovasi 
terkait Fintech yang nantinya 
dapat berimpact kepada masyarkat, 
karena mahasiswa itu adalah agen 
perubahan,” ucap Ari.
Senada dengan hal tersebut, Ketua 
BEM Universitas Esa Unggul, 
Rahmat Efendi mengungkapkan 
Anak muda saat ini memiliki 
pola pikir yang berkembang dan 
menginginkan sesuatu yang instan 
dan mudah, dengan adanya Fintech ini 
akses di Industri keuangan terutama 
layanan investasi menjadi pilihan 
bagi anak muda untuk melek dalam 
berinvestasi. Dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan mampu menambah 
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edukasi dan pengetahuan penggunaan 
fintech, khusunya yang berkaitan 
dengam investasi. Sementara itu, 
salah satu pembicara dalam seminar 
Fintech yakni Ketua Satgas Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), Togam L 
Tobing menerangkan Fintech menjadi 
salah satu alternatif bagi industri 
keuangan untuk menggaet anak 
muda untuk melek tentang sejumlah 
produk pada jasa keuangan terutama 
investasi.
Namun sayangnya, lanjut Togham, 
banyak layanan Fintech Bodong 
alias penipu yang banyak dipilih 
oleh anak muda, hal ini dikarenakan 
ketidaktahuan konsumen tentang 
produk yang dipilih olehnya, apakah 
sudah terdaftar di regulator atau belum. 
Untuk itu, Togham menyarankan anak 
muda harus cermat dalam memilih 
Fintech sebagai sarana Investasi.
“Kalian itu harus, kroscek terlebih 
dahulu, tentang layanan Fintech yang 

kalian gunakan. Jangan terjebak 
iming-iming murah atau mudah, 
karena jika Fintech tersebut belum 
terdaftar resmi di regulator terutama 
OJK maka patut di curigai layanan 
Fintech tersebut bermasalah,” 
terangnya.
Togham pun menambahkan banyak 
laporan terkait Fintech bodong yang 
saat ini telah dipakai oleh masyarakat 
salah satunya yang paling banyak 
ialah Fintech kredit. Untuk itu dirinya 
menyarankan untuk selalu mengecek 
daftar Fintech yang sudah di awasai 
oleh regulator, apakah ada jaminan 
dan aman untuk digunakan sebagai 
investasi serta layanan keuangan.
Dalam acara Fintech Talk kali ini pun 
sejumlah stand Startup Fintech dan 
enterpreneur ikut memeriahkan acara. 
Mahasiswa pun terlihat antusias 
mengikuti jalananya Seminar dan 
Talkshow ini.
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Dalam ajang Sea Games XXX 2019 di 
Filipina, Tim Indonesia diperkuat oleh 
putra-putri terbaiknya, tidak terkecuali 
mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pada 
Sea Games kali ini terhitung terdapat lima 
atlet dari cabang olah raga basket dan 
soft tennis yang merupakan mahasiswa 
Universitas Esa Unggul (UEU). Dari 
hasil kerja keras mereka, Indonesia 
berhasil memperoleh sejumlah medali 
yang tentunya membanggakan bangsa 
dan negara.
Basket menjadi salah satu cabang olah 
raga yang banyak mengambil pemain dari 
Universitas Esa Unggul. Pada Sea Games 
tahun ini, lima mahasiswa Esa Unggul 
memperkuat Timnas Basket berlaga di 
Sea Games Filipina.  Kelima mahasiswa 
Esa Unggul ini masing masing berlaga di 
Timnas Basket 3x3 Putri dan Tim Basket 
5x5 Putra dan Putri. Hasil membanggakan 
pun diraih oleh Timnas Bakset 5x5 Putri, 
tiga mahasiswi UEU yang tergabung 
dalam tim tersebut, yakni Kadek Pratita 
Citta Dewi dari Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis/ Magister Manajemen, Husna 
Aulia Latifah dari Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis/ Manajemen, dan Dora 
Lovita dari  Fakultas Ilmu Komunikasi/ 
Broadcasting, berhasil merebut medali 
Perunggu di Sea Games 2019. Husna 
Aulia Latifah mengatakan torehan 
prestasi yang didapatkan oleh dirinya 
dan kedua temannya tidak terlepas dari 
kerja keras dan konsistensi dalam latihan. 
“Prestasi yang kami ukir di Sea Games 
tidak terlepas dari kerja keras dan latihan 
konsisten. Kami pun harus mampu 
membagi waktu antara kuliah dan latihan, 
tidak lupa adanya support dari keluarga, 

teman-teman dan kampus menjadi 
tambahan energi untuk kami dalam 
berlaga di ajang Sea Games,” ujarnya. 
Mahasiswa UEU lainnya yang tergabung 
dalam Timnas Basket 5X5 Putra yakni 
Abraham Damar Grahita dari Alumni 
Fakultas Teknik/Teknik Industri berhasil 
membawa Timnas Basket Indonesia ke 
Semifinal Sea Games. Sementara itu, 
Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi 
dari Fakultas Ilmu-ilmu Keseahatan/
Kesehatan Masyarakat berhasil terpilih 
memperkuat Timnas Basket 3X3 Putri.
Prestasi membanggakan tersebut diraih 
oleh Anadelyda Kawengian, mahasiswa 
Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Public 
Relation meraih medali Perak Individual 
Singles (Single Putri Perak) di cabang olah 
raga Soft Tennis. Anadelyda mengatakan 
prestasi yang didapatkan oleh dirinya 
tersebut tidak terlepas dari hasil latihan 
rutin dan kerja keras sebelum ajang SEA 
Games. Meskipun harus berkutat dengan 
jadwal kuliah yang masih banyak, tetapi 
dirinya harus mampu membagi waktu 
antara kuliah dan latihan. “Intinya jika 
ingin meraih prestasi setinggi-tingginya 
kita harus mampu konsisten dalam 
latihan, jangan pernah mengeluh untuk 
mendapatkan hasil yang terbaik. Karena 
usaha seseorang tidak akan mengkhianati 
hasil,” ucapnya. Dirinya pun berharap 
dari hasil yang didapatkan olehnya ini, ke 
depannya mampu memberikan prestasi 
yang membanggakan di sejumlah ajang 
baik nasional dan Internasional.  “Mudah-
mudahan prestasi yang saya dapatkan 
menjadi momentum untuk kembali 
berprestasi di sejumlah ajang baik skala 
nasional maupun internasional,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dari Esa Unggul untuk Indonesia", https://biz.
kompas.com/read/2019/12/13/180823028/dari-esa-unggul-untuk-indonesia.
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Anadelyda Kawengian Raih Medali 
Perak di Ajang Sea Games 2019

Anadelyda Kawengian, mahasiswa Fakultas 
Ilmu Komunikasi Jurusan Public Relation 
( 20190502091) meraih medali Perak 
Individual Singles (Single Putri Perak) di 
Cabang olahraga Soft Tenis. Anadelyda 
mengatakan prestasi yang didapatkan oleh 
dirinya tersebut tidak terlepas dari hasil 
latihan rutin dan kerja keras sebelum ajang 
SEA Games. Meskipun harus berkutat 
dengan jadwal kuliah yang masih banyak, 
namun dirinya harus mampu membagi 
waktu antara kuliah dan latihan.
“Intinya jika ingin meraih prestasi setinggi-
tingginya kita harus mampu konsisten 
dalam latihan, jangan pernah mengeluh 
untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 
Karena usaha seseorang tidak akan 
mengkhianati hasil,” ucapnya.
Dirinya pun berharap dari hasil yang 
didapatkan olehnya ini, kedepannya mampu 
memberikan prestasi yang membanggakan 
di sejumlah ajang baik nasional dan 
Internasional. ” Mudah-mudahan prestasi 
yang saya dapatkan menjadi momentum 
untuk kembali berprestasi di sejumlah ajang 
baik skala nasional maupun internasional,” 
tutupnya.
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Perkuat Timnas Basket di Sea 
Games 2019 Filipina, Tiga 

Mahasiswi Esa Unggul Raih Medali 
Perunggu

Tiga mahasiswi Esa Unggul yang 
memperkuat Timnas Basket Putri Indonesia 
5X5 pada SEA GAMES XXX 2019, 
Filipina, berhasil meraih medali perunggu.
Salah satu Mahasiswi Esa Unggul yang 
ikut memperkuat Timnas Basket, Husna 
Aulia Latifah mengatakan torehan prestasi 
yang didapatkan oleh dirinya dan kedua 
temannya tidak terlepas dari kerja keras dan 
konsistensi dalam latihan.
“Prestasi yang kami ukir di Sea Games 
tidak terlepas dari kerja keras dan latihan 
konsisten, kami pun harus mampu membagi 
waktu antara kuliah dan latihan, tidak lupa 
adanya support dari keluarga, teman-teman 

dan kampus menjadi tambahan energi untuk 
kami dalam berlaga di ajang Sea Games,” 
ujarnya.
Dirinya berharap capaian yang didapatkan 
oleh dirinya dan kedua temannya mampu 
berlanjut kembali disejumlah ajang 
baik nasional maupun internasional. 
“Mudah-mudahan prestasi ini menjadi 
semacam momentum bagi kami untuk 
kembali berlaga di sejumlah ajang , dan 
menyumbangkan prestasi sehingga mampu 
mengharumkan nama bangsa dan negara,” 
tutupnya.
Berikut nama tiga mahasiswi Esa Unggul:
1.Kadek Pratita Citta Dewi ( Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis / Magister Manajemen)
2.Husna Aulia Latifah ( Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis/ Manajemen)
3.Dora Lovita ( Fakultas Ilmu Komunikasi/ 
Broadcasting)
Selamat kepada kakak-kakak yang telah 
mengukir prestasi di ajang Sea Games dan 
mudah-mudahan kedepanya mahasiswa 
Esa Unggul dapat kembali meraih prestasi 
di sejumlah ajang baik nasional maupun 
internasional.
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Universitas Esa Unggul 
Wisuda Lulusan 

Berkarakter Bersaing di 
Era 4.0 dengan CINTA
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Universitas Esa Unggul kembali 
menggelar acara Wisuda, di Hotel 
Pullman, Jakarta Barat, Selasa (10/12). 
Pada Wisuda kali ini, sebanyak 585 
Wisudawan dikukuhkan sebagai Sarjana 
yang terdiri dari jenjang D3,Profesi, S1 
hingga Pasca Sarjana.
Salah satu pembicara yang menyampaikan 
sambutannya dalam Wisuda kali ini ialah 
Pelaksana LLDIKTI Wilayah III, Dr. M. 
Samsuri, S.Pd., M.T, mengingatkan agar 
para sarjana Universitas Esa Unggul untuk 
selalu membekali dirinya dengan CINTA. 
Adapun CINTA yang dimaksud oleh 
Samsuri ialah Collabortion, Inovation, 
Norma, Transformation dan Amanah.
“Bekal anda setelah diwisuda ialah 
CINTA, C pertama ialah Kolaborasi 
(Collaboration) bagaimana anda setelah 
diwisuda nanti masuk ke dunia kerja atau 
di lingkungan masyarakat salah satu yang 
menentukan kesuksesan ialah kemampuan 

anda untuk dapat berkolaborasi 
membangun networking serta bersinergi 
dengan sesama,” terangnya.
Samsuri melanjutkan, I dalam CINTA 
ialah Inovation, menurutnya saat ini yang 
dibutuhkan dan akan berkembang sangat 
cepat ialah inovasi, Inovasi ini tentunya 
harus dilandaskan dengan ide-ide yang 
Implementatif dan dapat dirasakan. 
Kata yang ketiga dalam CINTA ialah N 
yakni Norma, Norma di sini harus diikuti 
oleh para lulusan yang nantinya akan 
berkecimpung di lingkungan kerja, jangan 
melanggar norma-norma yang berlaku di 
dunia kerja.
“Kata T dalam CINTA, merupakan 
Transformation (Transformasi), 
dalam artian para lulusan harus 
mentransformasikan diri mereka ke 
dalam lingkungan masyarakat maupun 
dunia kerja untuk mengarahkan kepada 
perubahan yang positif, kata terakhir 
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yakni A, Amanah, Amanah ini sangat 
penting menjadi bekal kalian karena 
dengan memegang Amanah kalin tidak 
akan lari dari tanggung jawab dan 
mampu menyelesaikan apa yang menjadi 
tanggung jawab kalian,” terangnya.
Senada dengan Samsuri, Rektor 
Universitas Esa Unggul, Dr.Ir. Arief 
Kusuma, MBA, mengatakan para 
wisudawan Esa Unggul merupakan 
generasi yang telah siap dengan segala 
kemungkinan yang terjadi di masa depan, 
hal ini dikarenakan mereka telah diberikan 
keterampilan baik Softskill maupun 
Hardskill selama menempuh pendidikan 
di kampus Emas.
Selain itu, lanjut Arief, para sarjana Esa 
Unggul juga telah dididik untuk menjadi 
sarjana yang berkarakter serta mampu 
adaptif terhadap perkembangan zaman. 
Para Lulusan Esa Unggul ini telah dibekali 
dengan tiga komponen Literasi yang 

dibutuhkan untuk bersaing di era digital, 
diantara tiga komponen Literasi tersebut 
ialah Literasi Data, Literasi Teknologi 
dan Literasi Manusia.
“Universitas Esa Unggul membekali 
para lulusannya dengan tiga literasi baru 
yang saat ini dibutuhkan untuk bersaing 
di era 4.0., yang pertama Literasi Data, 
para lulusan akan mampu membaca 
dan menganalisis dengan menggunakan 
Informasi dari Big Data untuk mengambil 
keputusan, dengan literasi Teknologi para 
lulusan akan mampu memahami cara 
kerja mesin seperti Coding, Artificial 
Intelegence dan Engineering Principle,” 
terangnya.
Literasi ketiga yang menjadi bekal para 
lulusan Universitas Esa Unggul yakni 
Literasi Manusia, Arief meneruskan para 
lulusan akan mampu untuk memimpin 
dengan baik bekerja sama dengan tim 
dan mampu bekerja di lingkungan 
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budaya berbeda serta memiliki jiwa 
kewirausahaan.
Sementara itu, Orasi Ilmiah pada wisuda 
kali ini langsung disampaikan oleh Dirjen 
IPTEK DIKTI , Dr. Ir. Patdono Suwignjo, 
M.Eng.sc. Dalam Orasi Ilmiahnya, 
Patdono mengajak Sarjana lulusan 
Universitas Esa Unggul agar mampu 
menghasilkan kreativitas baik dalam 
hal karya maupun dalam sumbangsih 
pemikiran di masyarakat.
Dirinya pun berharap agar Sarjana UEU 

dapat menjalakan misi kampus yakni 
mencetak para Enterpreneur muda 
yang sukses. “Saya melihat Esa Unggul 
memiliki potensi yang sangat besar 
untuk menelurkan para lulusan yang 
berjiwa enterprenur, apalagi saat ini di 
era industri 4.0., tentunya kemudahan 
dalam berenterprenur dapat dijangkau 
oleh sejumlah pihak termasuk para 
sarjana, saya harap di kampus ini muncul 
Digitalpreneur yang berkualitas untuk 
kemajuan bangsa dan negara,” tutupnya.
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Kampus Internasional 
Gading Serpong Esa 

Unggul Gelar Workshop 
Kepenulisan E-Book
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Kampus Internasional Gading Serpong 
Esa Unggul menggelar Workshop 
terkait Kepenulisan dan penerbitaan 
E-Book yang dilaksanakan pada kamis, 
21 November 2019. Sebanyak 118 
peserta yang hadir ialah Siswa SMA 
di wilayah Tangerang, pembicara yang 
memberikan materi Workshop ini ialah 
Business Development Professional dan 
Innovation Influencer, AC Manhendra.
AC Mahendra membagikan sejumlah 
rahasia kepada seluruh peserta Panduan 
untuk menulis E-Book dengan benar 
berdasarkan tulisan yang telah disiapkan. 
Menurutnya, hal pertama yang harus 
dilakukan dalam menulis apapun ialah 
ide, ide ini merupakan kunci dari 
seorang penulis untuk mengembangkan 

tulisannya, ide kepenulisan biasanya 
diawali dengan membuat kerangka 
penulisan.
“Kerangka Penulisan biasanya 
merupakan gambaran ide dari penulis, 
kerangka ini dimaksudkan agar 
memperjelas plot tulisan yang dikuasai 
apakah akan menulis Fiksi atau non-
fiksi. Membuat ide kepenulisan ini 
tentunya harus mengikuti topik yang 
anda kuasai,” terangnya.
Selanjutnya jika kalian ingin menulis, 
Mahendra melanjutkan seorang penulis 
harus mencari data untuk melengkapi 
sebuah tulisan. Terdapat dua data yang 
bisa seorang penulis dapatkan, yakni dari 
data premier dan data sekunder. Data 
premier didapatkan dari narasumber 
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dan observasi sementara data sekunder 
didapatkan dari litaratur buku, jurnal 
online maupun media daring.
Dirinya pun menambahkan E-Book 
menjadi salah satu platform yang tepat 
untuk para penulis dalam memasarkan 
karyanya secara lebih luas. Selain itu, 
Mahendra melanjutkan efektifitas dan 
efesiensi dari E-Book bagi para penulis 
untuk menjangkau para pembica lebiih 
mudah dengan berkembangnya era 
digital 4.0 ini.
Mahendra pun berharap acara ini 
mampu memberikan gambaran serta 
pengetahuan kepada para peserta 
yang merupakan Siswa SMA untuk 

mempraktekan skill mereka dalam 
menulis E-Book. “Mudah-mudahan 
panduan yang saya berikan kepada 
para siswa mampu memberikan insight 
kepada mereka tentang menulis, dan 
jangan lupa untuk selalu mencoba dan 
mempraktekan,” tutupnya.
Dalam acara Seminar dan Workshop 
E-Book ini juga dihadiri oleh Direktur 
Kampus Internasional Gading 
Serpong, Dr. Fransiskus Adikara, S. 
Kom, M.MSi, Kepala Biro Pemasaran 
Kampus International Gading Serpong 
(KIGS), Arityaningrum Widayati,S.Sos, 
sejumlah dosen dan Mahasiswa BEM 
KIGS.
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Universitas Esa Unggul 
menerima penghargaan 

Pemeringkatan Perguruan 
Tinggi Berbasis Kinerja 

Penelitian 2019 dari 
LLDIKTI Wilayah III
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Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
Wilayah III memberikan Penghargaan 
kepada Universitas Esa Unggul dalam 
hal Pemeringkatan Perguruan Tinggi 
Berbasis Kinerja Penelitian 2019. Acara 
penyerahaan penghargaan tersebut 
digelar di Hotel Bidakara, Menteng, 
Jakarta Selatan, Senin (2/12).
Rektor Universitas Esa Unggul, Dr.Ir. 
Arief Kusuma, MBA, menerima secara 
langsung penghargaan tersebut. Arief 
mengatakan penghargaan ini merupakan 
momentum bagi Universitas Esa Unggul 
untuk meningkatkan kualitas penelitian 
melalui para dosen dan Sivitas Esa 
Unggul.
“Saya berharap penghargaan ini 

mampu memberikan peningkatan bagi 
Universitas Esa Unggul khususnya 
dalam bidang penelitian, saya pun 
mengucapkan terima kasih kepada 
rekan-rekan dosen dan Sivitas UEU, 
KARENA penghargaan ini tidak akan  
didapatkan tanpa adanya kerja keras dari 
dosen dan seluruh Sivitas Esa Unggul, ” 
tutupnya.
Dalam penghargaan ini Universitas Esa 
Unggul masuk ke dalam kluster Utama 
Penelitian di LLDIKTI Wilayah III. 
Mudah-mudahan prestasi ini mampu 
meningkatkan Universitas Esa Unggul 
menjadi kampus terbaik dalam segala 
bidang. 
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Universitas Esa Unggul 
Raih Penghargaan Dari 
BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan penghargaan 
kepada Universitas Esa Unggul perihal ketepatan pembayaraan IBB (Iuran Bulan Berjalan) 
se-Jakarta Barat tahun 2019. Penghargaan ini langsung diberikan oleh kepada pihak yayasan 
Universitas Esa Unggul.
Diharapkan dengan penghargaan ini Universitas Esa Unggul dapat berkontribusi positif dalam 
program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh Sivitas Esa Unggul.
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Jimly Asshidiqie 
Sosialisasikan 4 

Pilar Kebangsaan ke 
Mahasiswa Esa Unggul

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Hukum UEU menggelar acara 
Kuliah tamu yang mengangkat tema 
“Sosialisasi pilar-pilar kebangsaan”, di 
ruang 811, Senin (25/11). Pada seminar 
tersebut pembicara yang dihadirkan yakni 
Anggota DPD/MPR Dewan Perwakilan 
Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) asal Jakarta, Jimly Asshiddiqie.

Dalam pemaparannya Jimly menekankan 
agar generasi muda (Milenial) terutama 
mahasiswa Esa Unggul untuk mengetahui, 
memahami dan mengamalkan 4 pilar 
MPR dalam kehidupan sehari hari mereka.
“Saya ingin mahasiswa sekalian, 
untuk melihat 4 pilar ini sebagai 
suatu hal yang akrab bagi kehidupan 
di kampus. Nilai-nilai yang menjadi 
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pedoman dalam berkehidupan 
berbangsa dan bernegara,” kata Jimly.
Ketua Umum Cendikiawan Muslim 
Se-Indonesia (ICMI) ini pun meminta 
seluruh civitas kampus yang hadir di 
acara sosialisasi untuk memiliki tekad dan 
semangat untuk melaksanakan ideologi 
Pancasila, agar tidak boleh kendur dan 
tetap semangat memelihara persatuan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum 
UEU, Dr. Wasis Susetio, SH.,MH, 
mengatakan dalam sambutannya acara 
ini sangat tepat diberikan kepada para 
mahasiswa Fakultas Hukum untuk 
meningkatkan wawasan mereka terkait 
pilar kebangsaan yang sudah diatur 
secara undang-undang yang tentunya 

terkait bidang keilmuaan mereka.
Dirinya berharap anak muda terutama 
mahasiswa Fakultas Hukum UEU mampu 
mengamalkan empat pilar kebangsaan 
agar keutuhan bangsa dapat terjaga 
yang dimulai oleh para generasi muda.
“Majelis Permusyawaraatn Rakyat adalah 
salah satu rumah untuk mengamankan 
ideologi Pancasila, melaksanakan 
Konstitusi, Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia serta mengawal tegaknya 
kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal 
Ika, namun, keterlibatan kalangan milenial 
sebagai aktor pengamanan juga penting 
sebagai agent of social change,” tutupnya.
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Taktik Marketing Baru di 
Era Digital, Seperti Apa 

sih?
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Disrupsi Digital saat ini sedang berkembang 
dan menjalar ke semua lini kehidupan, 
tidak terkecuali dalam hal marketing. Untuk 
membahas hal tersebut, Universitas Esa 
Unggul menggelar Bedah Buku berjudul ” 
#Mo: Sebuah Dunia Baru yang Membuat 
Banyak Orang Gagal Paham”, di Cafe 
Surabi Teras, Universitas Esa Unggul, 
Kebon Jeruk, Kamis (28/11). Dua pembicara 
pun dihadirkan dalam Bedah Buku 
karya Rhenald Kasali ini yakni Maryoto 
Andreas dan AC Mahendra K Datu. Dalam 
pemaparanya, salah satu pembicara yakni 
Maryoto Andreas mengatakan saat ini 
perkembangan teknologi telah membawa 
perubahan masyarakat kepada digitalisasi 
kehidupan. Digitalisasi kehidupan membuat 
perubahan dalam daya konsumsi, kegiatan 
ekonomi produktif, menyebarkan infomasi 
dan menjalani kehidupan itu sendiri.

Dalam Buku setebal 422 halaman ini, 
Maryoto melanjutkan kita dibawa untuk 
mengenal bagimana cara mendapatkan 
perhatiaan konsumen dengan menggunakan 
cara “mobilisasi dan berorkestrasi” di dunia 
yang hyperconnected society ini. Salah satu 
yang dibahas dalam buku tersebut, lanjut 
Maryoto sejumlah isu tentang sejumlah 
produk, perusahaan ataupun individu dapat 
dimobilisiasi dengan mudah lewat akun 
media sosial dengan menggunakan tagar.
“Ajaibnya saat ini hal-hal sepele yang 
dulunya mungkin tidak dikenal oleh 
orang banyak saat ini orang dengan begitu 
mudahnya dapat mengakses informasi 
tersebut, padahal sejumlah hal yang viral 
tersebut merupakan hal sepele atau sudah 
terlupa, kemudian membesar hingga 
menciptakan suatu gerakan yang banyak 
ditiru oleh Netizen,” terangnya.



30 |  ESA UNGGUL   |  Edisi ke-31 Tahun 2019

ESA UNGGUL MAGAZINE

Dirinya pun mencontohkan seperti fenomena 
kembali viralnya penyanyi Lawas Dedi 
Kempot, akibat kekuatan sosial media dan 
komunitas, hal ini membuat lagu-lagu serta 
penyanyi asal Solo itu naik daun bahkan 
di gandrungi oleh banyak anak muda. 
Contoh lainnya, mantan Editor Kompas ini 
melanjutkan seperti yang terjadi saat Desain 
Kompas masih berbentuk dummy yang 
secara tak sengaja telah tayang dan dicetak 
secara nasional.
“Orketrasi pun pernah dilakuakan oleh 
sejumlah media seperti Kompas yang pernah 
memuat Desain mentah yang tayang secara 
nasional, namun redaksi tidak kehilangan 
akal, mereka membuat sebuah orkestrasi 
yang pada akhirnya mampu membuat 
konsumen balik terhibur padahal itu 
merupakan salah cetak,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Marketing 

Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Rendy 
Z Ramadhan mengatakan acara ini sangat 
tepat diberikan kepada Sivitas Esa Unggul 
agar mereka dapat mengetahui tantangan apa 
yang akan dihadapi kedapannya di zaman 
digitalisasi dan otomatisasi ini.
“Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan 
membuka mata kita bahwasanya tantangan 
kedepannya semakin beragam, dan kita 
sebagai institusi pendidikan harus peka akan 
hal tersebut, bagaimana kita memahami 
#MO, agar kita menjadi insan yang tidak 
gagal paham,” tutupnya.
Acara ini dihadiri oleh 30 peserta yang 
berasal dari Sivitas Esa Unggul maupun dari 
luar kampus. Para peserta yang datang pun 
terlihat antusias hal ini terlihat dari sejumlah 
pertanyaan yang diajukan oleh para peserta 
seminar.
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Kunjungan TIM FIKOM 
ke Negeri Gajah Putih
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Tim FIKOM  Universitas Esa Unggul 
melaksanakan kunjungan ke Kedutaan Besar 
Republik Indonesia(KBRI), Chulalongkorn 
University & Rangsit University, Bangkok, 
Thailand pada 16 – 18 Oktober 2019.
Tim sendiri diterima langsung oleh  Atase 
Pendidikan Prof. Dr. Mustari di KBRI 
Bangkok, dari Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Esa Unggul tim di pimpin 
oleh Wakil Dekan Fikom Euis Nurul 
Bahriyah,SE, M.Si berserta dosen dan staf.
Selain kunjungan ke KBRI, tim juga 
melakukan kunjungan ke Rangsit University 
dan di terima oleh Prof. Duangtip 
Chareonrook Dekan for Internationalization 

college of Communication Arts.
Dalam kunjungannya di Rangsit University 
Tim Fikom UEU meninjau juga studio 
rekaman di Rangsit University. Selanjutnya 
Tim berkesempatan juga memperluas 
kerjasama antar Fakultas khususnya Tim 
bertemu dengan Prof. Sukanya Sompiboon 
Dekan of Communication Arts Faculty 
di Chulalongkorn University. Dalam 
rangkaiannya tim juga menutup kunjungan 
ke Wan Arum Ratchavararam Temple, serta 
Wan Arum Ratchavararam Temple. Semoga 
agenda kunjungan ke Negeri gajah putih 
dapat membawa manfaat bagi kerjasama 
pendidikan di kedua Fakultas di Thailand.
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Fakultas Hukum 
Esa Unggul Gelar 

Kunjungan ke Perguruan 
Tinggi Malaysia, 

Bahas Penguatan dan 
Harmonisasi “ASEAN 

Law Education”
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Sebagai upaya untuk meningkatkan 
pembahasan terkait Ilmu Hukum secara 
regional maupun Internasional, Fakultas 
Hukum Universitas Esa Unggul menggelar 
kunjungan ke Perguruan Tinggi Malaysia. 
Dalam kunjungan yang mengangkat tema 
“Strengthen and Harmonizing Asean Law 
Education,” Sivitas Fakultas Hukum UEU 
mengunjungi Fakultas Hukum Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor, 17-
19 November 2019.
Kepala Program Studi Ilmu Hukum UEU, 
Nurhayani, SH.MH menerangkan dalam 
kunjungan ini sejumlah kegiatan dilakukan 
diantaranya mengikuti kuliah bersama yang 
diberikan oleh Universitas Kebangsaan 
Malaysia kepada delegasi Fakultas Hukum 
UEU dan mengunjungi tempat-tempat 
pemerintahan di Malaysia.
“Jadi kunjungan ini fokus untuk saling 
bertukar informasi antara dua Institusi 
terutama di bidang Hukum, selain itu baik 
mahasiswa maupun dosen dapat mempelajari 

tentang sejumlah sistem Hukum yang ada di 
Malaysia,” tuturnya.
Dirinya berharap kunjungan ini mampu 
memberikan pengalaman dan meningkatkan 
pengetahuan kepada Sivitas Fakultas Hukum 
UEU agar nantinya sumber keilmuan 
terkait Hukum tidak terbatas didapatkan 
secara nasional saja, namun lebih luas lagi 
mencakup regional maupun Internasional.
“Nantinya sejumlah materi maupun 
pengalaman yang diberikan selama 
kunjungan di Malaysia dapat menambah 
pengetahuan terkait luasnya cakupan 
Ilmu Hukum, yang tidak terbatas negara,” 
tutupnya.
Kunjungan ini diikuti oleh 40 Sivitas Esa 
Unggul yang diikuti oleh Dekan Fakultas 
Hukum UEU, Dr. Wasis Susetio, SH.,MH, 
Wakil Dekan, Zulfikar, SH, M.Kn, 
Kepala Program Studi, Jajaran Dosen 
dan Mahasiswa Fakultas Hukum dari tiga 
Kampus UEU, Citra Raya, Harapan Indah 
dan Kebon Jeruk.
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Prodi Pendidikan Bahasa 
Inggris Gelar Kunjungan 

ke The Jakarta Post
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Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Esa Unggul mengunjungi kantor 
The Jakarta Post pada Senin, 9/12/2019 lalu. 
Peserta yang mengikuti kunjungan ke The 
Jakarta Post terdiri dari mahasiswa angkatan 
2017 dan 2018 beserta satu orang dosen. 
Setibanya di sana mahasiswa diberikan 
pembekalan materi mengenai sejarah dan 
bagaimana cara untuk menjadi bagian dari 
The Jakarta Post. The Jakarta Post didirikan 
pada 25 April 1983. Jumlah total halaman 
The Jakarta Post saat itu adalah 24 halaman, 
namun sekarang The Jakarta Post hanya 
terdiri dari 16 halaman.
The Jakarta Post adalah koran yang 
menyajikan berita dalam negeri dengan 
menggunakan bahasa Inggris, sehingga 
memudahkan seluruh penjuru dunia 
mengetahui apa saja isu yang terjadi di 
Indonesia. The Jakarta Post sendiri berfokus 
pada isu seperti human rights, democracy, 
diversity, dan lain-lain. Koran The Jakarta 
Post mudah dijumpai di bandara, hotel, 
kedutaan, dan perusahaan-perusaan. Tidak 
hanya menerbitkan berita melalui koran, 
mereka juga mempuyai website untuk 

menerbitkan berita secara daring dan 
platform ini terus berkembang. The Jakarta 
Post juga menjadi member Asia News 
Network (ANN) yang memudahkan mereka 
bekerjasama dengan negara-negara lain.
Setelah diberikan pembekalan materi, 
seluruh mahasiswa diajak berkeliling 
kantor The Jakarta Post. Di lantai tiga 
terdapat ruangan bernama The Jakarta Post 
Digital, di sana mahasiswa melihat studio 
rekaman pembuatan video yang biasanya 
akan diterbitakan di akun sosial media dan 
youtube mereka. Para mahasiswa diajarkan 
cara mengedit green screen dan membuat 
teks untuk pembaca berita. Turun ke lantai 
dua, mahasiswa melihat ruang The Jakarta 
Post Editorial. Meja-meja tempat staf 
bekerja diatur berdasarkan divisi masing-
masing. Di sana juga terdapat ruang rapat, 
desk foto, dan serkretariat. Di lantai dasar, 
mahasiswa masuk ke dalam ruangan 
promosi. Di dalamnya terdapat arsip-arsip 
penting seperti koran cetakan pertama, 
hasil foto para wartawan, kaset-kaset lama, 
dan perpustakaan sebagai referensi untuk 
menulis berita.
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Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
Kunjungi Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa
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Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
mengunjungi Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, Selasa (26/11). 
Kegiatan yang berlangsung ini dihadiri 
oleh Ibu Eko Marini dan Bapak Dr. Arie 
Andrasyah Isa sebagai narasumber. Materi 
yang dibawakan Ibu Eko Marini adalah 
terwujudnya insan berkarakter dan jati diri 
bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia. 
Selain itu Ibu Eko Marini juga memberikan 
penjelasan mengenai Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa seperti visi dan misi 
dan 9 program prioritas Badan Bahasa. 
Dilanjutkan oleh narasumber kedua Bapak 
Dr. Arie Andrasyah Isa, membawakan topik 
penerjemahan bahasa sumber ke dalam 

bahasa sasaran. Beliau  juga menjelaskan 
teori dan strategi penerjemahan, 
pengindonesiaan istilah dari bahasa asing 
dan bahasa daerah. 
Dalam kegiatan tersebut mahasiswa 
mengajukan 3 pertanyaan kepada 
narasumber seputar menjadi penerjemah, 
KKN di Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, dan UKBI.
Kemudian kegiatan seminar ini diakhiri 
dengan sesi foto bersama. Kedua 
narasumber mengingatkan bahwa 
mahasiswa dan mahasiswi harus 
UTAMAKAN BAHASA INDONESIA, 
LESTARIKAN BAHASA DAERAH, DAN 
KUASAI BAHASA ASING.
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“Tak Kenal Maka Tak Sayang” 
Grand Opening ORMAWA Esa 

Unggul Periode 2019/2020
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Organisasi Mahasiswa (Ormawa) 
Universitas Esa Unggul Menggelar 
Grand opening perkenalan Kepengurusan 
periode 2019/2020, di Ballroom Aula 
Kemala, Selasa (04/12). Grand Opening 
yang mengambil Tema “Tak Kenal Maka 
Tak Sayang” dihadiri oleh Organisasi 
Mahasiswa UEU yakni BEM Universitas, 
DPM Universitas, MPM Universitas, BEM 
Fakultas, DPM Fakultas, HMJj dan UKM. 
Sementara itu, dari pihak kampus dihadiri 
oleh Rektorat, Dekanat, Biro dan Lembaga, 
Ketua Program Studi dan Pembina UKM.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 
Alumni, Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom 
dalam sambutannya mengapresiasi acara 
Grand Opening ini, menurutnya acara ini 
sangat tepat untuk membangun sinergitas 
antara ORMAWA dan Sivitas Kampus, 
sehingga menciptakan lingkungan yang 
saling mendukung antara keduanya.
Senada dengan Wakil Rektor, Ketua Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 
Esa Unggul, Rachmat Effendi mengatakan 
acara ini merupakan momentum bagi 
Organisasi Mahasiswa UEU untuk menjalin 
Silaturhami dan memperkenalkan sejumlah 
pengurus Ormawa UEU kepada seluruh 
Sivitas Esa Unggul. “Ini merupakan langkah 
kami untuk menjalin sinergitas antara 
pengurus ORMAWA baru kepada pejabat di 
lingkungan Kampus, Kami berharap dengan 
diadakannya acara grand opening ormawa 
periode 2019/2020 ini lebih bisa mengenal 
dan saling bersinergi antara ormawa 
dengan pejabat kampus. Kemudian bisa 
berkolaborasi kedepannya antara program 
kerja ormawa dengan program kerja serta 
tujuan universitas,” terangnya.
Dalam Grand Opening ini juga, Para 
pengurus ORMAWA membagikan sejumlah 
pelakat kepada sejumlah Sivitas Esa Unggul 
yang terdiri dari Wakil Rektor, Kepala Biro, 
Dekan hingga Kaprodi. 
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Terinspirasi Dari Aksi Kamisan, 
When You Lost and Lose Raih 
Anugerah Angsa Emas UI Film 

Festival 2019

Film berjudul When You Lost and Lose, 
sebuah karya membanggakan dari tiga 
mahasiswa Universitas Esa Unggul, yakni 
Lisa Aprilia Victory (20180508048) jurusan 
Broadcasting, Ahmad Fazri (20161002035) 
Jurusan Desain Komunikasi Visual, dan 
Ibnu Hasan (201525074) Jurusan Desain 
Komunikasi Visual, berhasil meraih 
Anugerah Angsa Emas UI Film Festival 
2019.
Produser Film When You Lost and Lose, 
Lisa Aprilia Victory menerangkan Film ini 
terinspirasi dari aksi Kamisan yang selama 
ini dilakukan oleh para keluarga korban 
penghilangan paksa dan penculikan 98 di 
depan Istana. Dirinya pun sangat tertarik 

untuk menuangkan idenya terkait peristiwa 
tersebut ke dalam sebuah karya Film.
“Jadi Film ini terinspirasi dari para korban 
tragedi 98, dalam hal ini bercerita tentang 
Mawar, merindukan suaminya yang diculik 
pada tahun 1998. Selama 21 tahun, Mawar 
selalu merasa sendiri. Ia tak pernah sadar, 
sang suami selalu berada didekatnya melalui 
bentuk yang lain,” ucap Lisa Beberapa 
waktu yang lalu.
Lisa pun menambahkan Proses pembuatan 
Film ini memakan waktu dua bulan dari 
pra-produksi hingga Pasca produksi. 
Untuk Pra-Produksi, Lisa melanjutkan 
dilaksanakan sekitar satu bulan yang 
dimulai dengan pembuatan ide cerita, 
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pencarian lokasi,mencari donatur, pencarian 
alat- alat yang dibutuhkan. Untuk Pasca 
produksi, dirinya mengatakan memerlukan 
waktu 1 bulan setengah mulai dari proses 
editing offline dan online.
“Proses pembuatan film ini menghabiskan 
waktu selama dua bulan setengah dengan 
sejumlah perhitungan mulai dari Pra 
Produksi hingga Pasca Produksi, Proses 
Shootingnya sendiri dilakukan selama satu 
hari di daerah Tangerang, dan banyak sekali 
pengalaman baru yang saya dan tim rasakan 
dalam proses ini,” ucapnya.
Sejumlah kendala pun dihadapi dalam 
pembuataan Film When You Lost and Lose, 
mahasiswi semester tiga ini meneruskan 
Kendala yang hadapi oleh dirinya dan tim 
seperti lokasi Shooting Outdoor yang tidak 
memiliki kepastian terkait cuaca, kemudian 
masalah Equipment Shooting hingga 
tenggat waktu yang sangat sempit.
“Untuk mengatasi kendala di lapangan, 
Tim kami mendapatkan support dari 
BSM Entertaiment untuk masalah 
peralatan Shooting hingga kami juga 
harus memaksimalkan waktu pada proses 
shooting, selain itu dalam pengerjaan 

audio post, Tim juga bekerja sama dengan 
Worldwide Music dengan music directornya 
Budi Kristanda sehingga musik yang 
dihasilkan sungguh luar biasa keren. ” 
ucapnya.
Hasil dari kerja keras yang dirinya dan 
Tim lakukan tidak sia-sia, When You 
Lost and Lose berhasil mendapatkan 
Anugrah Angsa Emas UI Film Festival 
2019 dan mengalahkan sejumlah kandidat 
film lainnya. Dari hasil penilaian dewan 
Juri, lanjut Lisa, Filmnya secara cerdas 
memvisualkan sebuah emosi yang matang 
dan penuh perhitungan. Penceritaan 
taktis dan keterusterangannya menyentuh 
langsung problem yang melingkupi topik 
hak asasi manusia yang disoroti.
Lisa pun berharap dengan pencapian yang 
diraih dirinya dan Timnya mampu menjadi 
cambuk penyemangat untuk menghasilkan 
sejumlah karya yang luar biasa dan 
bermanfaat bagi seluruh masyarakat 
dan tentunya Film WYLAL ini mampu 
dinikamti oleh khalayal luas. “Kami 
berharap film When You Lost and Lose 
akan menemukan penontonya” tutupnya.
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Mahasiswi Keperawatan UEU 
Terpilih Ikuti Internastional 

Forum For The Advancement of 
Culture (IFAC) 2019
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Indah Nur Farida, Mahasiswi semester 
7 Ilmu Keperawatan terpilih mengikuti 
Internastional Forum For The 
Advancement of Culture (IFAC) 2019, 
yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia dan UNESCO pada tanggal 
10-13 Oktober 2019. Acara yang diikuti 
oleh 73 peserta dari seluruh Indonesia ini 
mengangkat tema “Advancement of Culture 
for the Well-Being of All”.
“Bersyukur sekali bisa mengikuti acara 
yang skalanya internasional ini, banyak 
sekali pengalaman yang saya dapatkan 
yang tentunya berguna sebagai bekal saya 
kedepannya,” ujar Indah.
Indah menceritakan keberhasilan dirinya 
terpilih mengikuti IFAC 2019 ini diawali 
dengan mengirimkan sebuah abstrak 
sebanyak kurang lebih 280 kata dengan tema 
yang diminati. Dirinya mengambil tema 
terkait budaya karakter dan program gerakan 
literasi pada anak sekolah dalam bahasa 
inggris “cultivation of a culture of character 
and school literacy movement program in 
school-age children”.
“Awal saya mendapatkan informasi 
terkait IFAC ini dari Whatsapp Group, 
kemudian saya pun mengirimkan semua 
berkas persayaratan salah satunya, Tulisan 
berbentuk abstrak dengan tema yang saya 
pilih, Alhamdulillah abstrak yang saya 
kirimkan terpilih menjadi salah satu dari 73 

peserta yang dapat mengikuti kegiatan IFAC 
ini,” ujarnya.
Dirinya berharap lewat acara IFAC ini 
menjadi pengalaman yang berharga bagi 
dirinya terutama dapat meningkatkan skill 
kepenulisan dan kedepannya, acara seperti 
ini dapat kembali diselenggarakan serta 
diikuti oleh sejumlah mahasiswa Universitas 
Esa Unggul. “
“Banyak pengalaman terkait ilmu serta 
menambah relasi pertemanan, Selama 
kegiatan IFAC kami melakukan komunikasi 
dengan menggunakan bahasa inggris, hal 
ini untuk melatih saya percaya diri dalam 
berbicara bahasa inggris walaupun masih 
dalam proses belajar,” tutupnya.
Kegiatan IFAC dibagi menjadi 3 panel 
sesi diskusi dengan narasumber baik yang 
berasal dari internasional maupun nasional, 
3 panel diskusi ini terdiri dari :
1.Sharing History, safeguarding cultural 
diversity. Bringing the people Back for 
Popular Policy Making in culture.
2. Harnessing big data, fostering cultural 
practice. Culture-based economy in the era 
of industrial revolution 4.0
3. Festival as method : a network for action. 
Well –being for all : towards a universal 
basic right to happiness.
Kegiatan IFAC ini diakhiri dengan membuat 
sebuah “Jakarta statement“yang dibuat dari 
tiap-tiap panel diskusi.
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Dua Mahasiswa UEU Raih Medali 
di Kejuaraan Nasional Senkaido 

Piala MENPORA CUP III

 Dua atlet UKM Karate Universitas Esa 
Unggul meraih 1 medali emas dan 1 
medali perunggu di Kejuraan Nasional 
SENKAIDO PIALA MENPORA CUP 
III yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 
Oktober 2019 di GOR JIS PKP Jakarta 
Timur.
Leo Reonaldo mengatakan kejuaraan 
yang diikutinya ini bertaraf nasional yang 
diselenggarakan oleh SENKAIDO dan 
MENPORA dan diikuti seluruh tim karate 
di Indonesia dengan total peserta 4000 
lebih peserta. Kategori yang dipertandingan 
terbagi dalam dua kategori Kata dan Kumite 
baik perorangan maupun beregu. Mulai dari 
usia dini sampai senior dipertandingkan 
kejuaraan ini.
“Peserta di Piala MENPORA tahun ini 
meningkat dan saya harus bertanding 
sampai 5x untuk bisa meraih juara 
1 dibandingkan tahun kemarin yang 
pesertanya tidak sebanyak ini.” Ucap Leo 
Ronaldo
Dua mahasiswa Universitas Esa Unggul 

yang meraih medali yaitu, Leo Ronaldo 
Fakultas Ilmu Komunikasi 2016 pada 
kategori Kata Beregu Senior Putra raih 
medali emas, sedangkan medali perunggu 
diraih oleh Muh Riswan Maulidhani 
Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan 2018 pada 
kategori Kumite Perorangan -84Kg Senior 
Putra.
“Peserta di Piala MENPORA tahun ini 
meningkat dan saya harus bertanding 
sampai 5x untuk bisa meraih juara 
1 dibandingkan tahun kemarin yang 
pesertanya tidak sebanyak ini.” Ucap Leo 
Ronaldo
Mahasiswa peraih medali emas 2x berturut-
turut di Piala Menpora ini menambahkan 
meskipun atlet karate Universitas Esa 
Unggul tidak menurukan Full team dalam 
kejuaraan ini namun ia dan temannya tetap 
bisa meraih prestasi yang baik untuk UKM 
Karate Universitas Esa Unggul.
“Intinya kami mempersiapkan semua 
dengan matang dengan latihan konsisten 
dan niat yang teguh, meskipun kondisi tim 
kami tidak full tim namun keyakinan kami 
untuk meraih prestasi menggelora, sehingga 
kami mampu menyumbangkan dua medali,” 
ujarnya.
Leo berharap prestasi yang didapatkan 
oleh tim karate UEU mampu menjadi 
semangat bagi tim untuk meraih prestasi 
yang membanggakan di sejumlah ajang. 
“Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi 
kami untuk meraih prestasi di sejumlah 
ajang baik inasional maupun internasional,” 
ucapnya.
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Mahasiswa UEU Raih 4 Medali di 
Ajang KL MAYOR’S CUP 2019, 

Kuala Lumpur Malaysia

Torehan prestasi kembali diraih oleh 
sejumlah mahasiswa Universitas Esa 
Unggul, kali ini Tim Karate UEU berhasil 
menyabet dua medali emas dan dua Perak 
dalam ajang 6TH INTERNATIONAL 
OPEN KARATE CHAMPIONSHIP 
“KL MAYOR’S CUP” 2019 yang 
diselenggarakan pada 29 November – 1 
Desember 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Leo Ronaldo, Mahasiswa UEU yang 
juga tergabung dalam tim Karate UEU 
mengatakan prestasi yang didapatkan 
oleh mahasiswa UEU ini merupakan hal 
yang membanggkan. Hal ini dikarenakan, 
ajang tersebut merupakan turnamen yang 
bersakala internasional dan diikuti oleh atlet 
karate dari sejumlah negara.
“Sangat bersyukur mampu memberikan 
hasil yang terbaik di ajang ini, turnamen 

ini memberikan kami banyak pengalaman 
berharga untuk terus berlatih agar mampu 
memberikan hasil maksimal di ajang karate 
berikutnya,” ucapnya.
Dirinya berharap pencapian yang 
didapatkan oleh mahasiswa UEU yang 
meraih medali ini, mampu diulangi kembali 
di sejumlah ajang internasional lainya.  
“Mudah-mudahan dengan latihan yang 
intensif dan konsisten kami mampu meraih 
prestasi yang membanggakan di ajang 
internasionalnya,” tutupnya.
Berikut nama mahasiswa Esa Unggul 
yang berhasil meraih medali di ajang 6TH 
INTERNATIONAL OPEN KARATE 
CHAMPIONSHIP “KL MAYOR’S CUP” 
2019 :
Medali Emas :
1. Kumite Individual 50 Female Senior:
– Delima Ramdani (Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis)
2. Kumite Team Male Senior:
– Endika Rachmad (Rekam Medis dan 
Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu 
Kesehatan)
– M. Naufal Raihan (Fakultas Fisioterapi)
– Muh. Riswan (Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu 
Kesehatan)
Medali Perak :
1. Kata Team Male Senior:
– Leo Ronaldo (Broadcasting, Fakultas Ilmu 
Komunikasi)
2. Kata Individual 84 kg Male Senior:
– Endika Rachmad (Rekam Medis dan 
Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu 
Kesehatan)
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Family Gathering 2019 
Universitas Esa Unggul, 
“Refresh & Recharge”

Dengan mengusung tema ” Refresh 
& Recharge” Universitas Esa Unggul 
menggelar Family Gathering ke 18, 
bertempat di Le Eminance Resort Puncak 
pada tanggal 30 November sd 1 Desember 
2019. Acara Family Gathering ini diikuti 
sekitar 900 peserta yang terdiri dari 
Karyawan ,dosen dan anggota keluarga 
sivitas Esa Unggul. Family Gathering 2019 
kali ini di motori Oleh Biro Sumber Daya 

Manusia dan di bantu Biro serta lembaga 
yang ada di lingkungan kerja Universitas 
Esa Unggul.
Di hari pertama penyelenggaraan Family 
Gathreing UEU dimeriahkan oleh berbagai 
macam Games seperti tarik tambang, lomba 
baris berbaris dengan mata tertutup, lomba 
membuat sambal dengan mata tertutup, 
lomba mewarnai serta lomba tarik tambang 
untuk para anak anak.
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Pada malam puncak Family Gathering, 
Rektor Universitas Esa Unggul Dr. Ir. Arief 
Kusuma Amongpraja, MBA membuka 
secara resmi acara Family Gathering 2019 . 
Dalam Sambutannya Arief bersyukur bahwa 
Family Gathering tahun ini menginjak 
penyelenggaran yang ke 18 kalinya.
“Sejak tahun 2001 Universitas Esa Unggul 
rutin menyelenggrakan acara Famgat, dan 
diharapkan sesuai temanya para dosen 
dan karyawan dapat Refresh & Recharge 
dan setelah acara ini berlangsung agar 
dapat kembali berkerja dengan penuh 
produktivitas, ” ucapnya.
Rektor pun berharap Setelah melewati 
proses akreditasi Internasional dan ISO 
Program 5 S, karyawan dan dosen dapat 
menikmati acara Family Gathering 2019 , 
tidak lupa, Rektor pun mengucapkan rasa 
terima kasih kepada panitia Famgat yang 
telah mempersiapkan acara dengan baik.
Senada dengan Rektor, Ketua Panitia Family 
Gathering 2019, Endah Murtiana Sari, ST., 
MM. mengatakan acara Family Gathering 
ini merupakan sebuah momentum untuk 
mengakrabkan serta mempersatukan seluruh 
elemen di Universitas Esa Unggul.
“Family Gathering ini merupakan 
momentum untuk menumbuhkan kembali 
semangat integritas, loyalitas dan persatuan 
seluruh elemen yang ada di Universitas 

Esa Unggul, hal ini dibutuhkan untuk 
menciptakan budaya kerja yang positif dan 
saling membangun,” terangnya.
Sejumlah penampilan seru pun mewarnai 
jalannya acara malam puncak Family 
Gathering seperti persembahan tarian Bali 
oleh mahasiswi FEB, sejumlah lagu yang 
dibawakan oleh para peserta dan tidak 
lupa kemeriahaan ini ditambah dengan 
pembagian doorprize dan Grandprize. 
Doorprize dan Grandprize yang dibagikan 
diantaranya alat-alat rumah tangga sampai 
dengan satu buah Motor matic yang 
disponsori sejumlah mitra perusahaan 
Universitas Esa Unggul seperti Telkomsel, 
Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, PT. 
Aras Kuliner Indonesia, serta masih banyak 
sponsor lainnya.
Acara Family Gathering ini juga dihadiri 
oleh jajaran Wakil Rektor, Kepala Biro, 
Dekan dan para pejabat di lingkungan 
Universitas dan yayasan Pendidikan Kemala 
Bangsa. Selain itu acara Famgath ini juga 
diselingi oleh penyerahan penghargaan 
terhadap beberapa karyawan dengan masa 
bakti 20 tahun, dan pemenang lomba 5 
S yang diselenggarakan di lingkungan 
Universitas.
Sampai jumpa di tahun depan semoga lebih 
meriah dan berkesan bagi karyawan dan 
Dosen Universitas Esa Unggul.
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Syukuran dan Peresmian 
Ruang ILUNI Universitas 

Esa Unggul

Universitas Esa Unggul menggelar acara 
Syukuran dan Peresmian Ruangan Ikatan 
Alumni Universitas Esa Unggul (ILUNI), 
Rabu (04/12).Acara ini dihadiri langsung 
oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 
dan Alumni, Ari Pambudi, S.Kom., 
M.Kom., Kepala Biro Konseling dan 
Alumni Devi Rulianti Latif, S.I.Kom., 
Biro Kemahasiswaan serta perwakilan dari 
Alumni Esa Unggul.
Dalam sambutannya, Warek mengharapkan 
ruangan yang diresmikan untuk ILUNI ini 
mampu dimanfaatkan dan digunakan sebaik-

baiknya sebagai sarana untuk menyatukan 
pendapat serta ide-ide para Alumni untuk 
kemajuan Universitas tercinta.
“Ruangan ini akan menjadi tempat bertukar 
pikiran serta pendapat bagi para alumni, 
mereka pun disini bisa sharing dengan adik-
adik mahasiswa yang masih aktif berkuliah 
agar mereka mendapat gambaran tentang 
dunia kerja,” terangnya.
Acara Syukuran ini pun diakhiri dengan 
potong tumpeng dan foto bersama dengan 
sejumlah anggota ILUNI UEU, Warek serta 
Biro.
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