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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



Main salju di China. siapa yang mau ikut ? Pengalaman 
menarik teman-teman kita yang mengikuti program Double 
Degree dapat diintip disini lho.. Selain keseruan itu, kami 

beritakan juga kabar baik bagi kalian para sineas muda untuk mengikuti 
kompetisi yang digelar E2C kampus kita. Tidak ketinggalan juga 
bagaimana asyiknya menolong sesama melalui program pengabdian 
masyarakat beberapa fakukltas, hayoo, kalian sudah ikutan belum ? 
jika kalian membaca majalah edisi 11 ini lebih jauh, kalian juga akan 
menemukan hasil rapat alumni kampus kita dengan bapak rektor.                                                                                                                                  
Salam, Selamat membaca.
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Esa Unggul 
MenjalinKerjasama 

dengan 
Institut Teknologi Del
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“ “Terdapat 3 bidang yang menjadi 
pembahasan kerjasama antara 
kampus Del dengan Esa Unggul 
pertama bidang Informatika terkait 
pengembangan E-Government yang 
nantinya akan bermanfaat untuk 
Pemerintah Daerah, kedua bidang 
Pertanian dan yang ketiga di bidang 
Tourism untuk mengangkat potensi 
pariwisata setempat

Universitas Esa Unggul kembali melakukan 
kerjasama dengan salah satu Institusi 
Pendidikan Tinggi dalam Negeri, kali ini 
Esa Unggul bekerjasama dengan Institut 
Teknologi Del Martuhan-Marroha-Marbisu, 
Sumetara Utara. Institut Teknologi Del 
sendiri merupakan kampus yang berada 
di wilayah Danau Toba yang berkonsep 
Boardingschool (Asrama).
Rektor Institut Teknologi Del,  
Prof.Ir. Togar  Mangihut Simatupang, 
M.tceh., Ph.D menjelaskan kerjasama yang 
diselenggarakan antara Del dengan Esa 
Unggul melingkupi tiga bidang utama 
yakni bidang Informatika, bidang pertanian 
dan bidang Pariwisata.
“Terdapat 3 bidang yang menjadi 
pembahasan kerjasama antara kampus 
Del dengan Esa Unggul pertama bidang 
Informatika terkait pengembangan 
E-Government yang nantinya akan 
bermanfaat untuk Pemerintah Daerah, 
kedua bidang Pertanian dan yang ketiga di 
bidang Tourism untuk mengangkat potensi 
pariwisata setempat,” tutur Togar 19 Januari 
2017 lalu.
Togar pun menambahkan nantinya dari 
kerjasama ini, kedua institusi akan saling 
bertukar Informasi serta mengirimkan 

Dosen dan mahasiswanya untuk 
kepentingan penelitian dan pembelajaran. 
“Kedepannya dari kerjasama ini kita akan 
memulai berbagi keilmuan dan saling 
mengunjungi antar Civitas untuk bertukar 
informasi dengan melakukan diskusi 
ilmiah,” ucapnya.
Dirinya pun mengundang para mahasiswa 
dan Dosen Esa Unggul untuk mendatangi 
kampus Del di Danau Toba, untuk 
merasakan sensasi belajar dan melakukan 
penelitian di pinggir Danau Toba 
dengan keindahan yang luar biasa. “Saya 
mengundang segenap civitas Esa Unggul 
untuk mengunjungi kampus Del dan 
melakukan penelitian di alam danau Toba,” 
Tutupnya.
Penandatangan Kerjasama antara 
Universitas Esa Unggul dan Institut 
Teknologi Del dilakukan oleh Rektor 
Universitas Esa Unggul Dr.Ir. Arief Kusuma, 
M.B.A dan Rektor Institut Teknologi Del 
di ruang Rapat Rektor Esa Unggul. Acara 
penandatangan berjalan dengan hangat 
melalui perbincangan yang mendalam 
dan diakhiri dengan acara foto bersama 
dengan segenap Civitas Esa Unggul dan 
perwakilan Universitas Del.
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Esa Unggul Wujudkan Generasi 
Berkarakter melalui Kegiatan 

Pengabdian Dosen dan Mahasiswa 
di Ponpes Al-Mansyuriyah

Universitas Esa Unggul mengadakan 
kunjungan ke Pondok Pesantren Al-
Mansyuriyah yang terletak di Kabupaten 
Tanggerang Banten. Dalam kunjungan 
ke Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, 
sejumlah Civitas Esa Unggul yang terdiri 
dari perwakilan yayasan, Rektorat, Dosen 
hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
turut menghadiri kunjungan tersebut.
Kunjungan Universitas Esa Unggul 
ke Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah 
dimaksudkan untuk berbagi pengalaman 
serta bantuan kepada segenap santri serta 
pengurus Ponpes Al-Mansyuriah baik dalam 
hal akademik maupun non-akademik. Salah 
satu perwakilan Esa Unggul Dr.Joko Widarto 
mengatakan kunjungan yang disertai 
dengan penyerahan bantuan tersebut 
merupakan langkah Esa Unggul untuk 



menjalankan Tridharma Perguruan tinggi 
salah satunya melalui pengabdian kepada 
masyarakat.
“Dalam rangka menjalankan Tridharma 
Perguruan Tinggi yakni melalui pengabdian 
kepada masyarakat, Universitas Esa Unggul 
mengadakan Kunjungan ke Ponpes Al-
Mansyuriyah, dalam kunjungan ini tema 
yang di pilih ialah Esa Unggul Goes 
To Pesantren Menuju insan pesantren 
Berkarakter,” tutur Joko Widarto. 
Dipilihnya tema “menuju insan Pesantren 
berkarakter”, joko menerangkan Esa Unggul 
sebagai institusi pendidikan berkewajiban 
untuk mencetak para generasi muda 
yang memiliki karakter agar tidak tergerus 
oleh arus moderenisasi yang semakin 
menghilangkan jati diri anak-anak muda 
Indonesia.
Untuk itu pendidikan Karakter harus dimulai 
sedari dini salah satunya dapat dimulai dari 
jenjang Pesantren. Meskipun, Pesantren 
merupakan lembaga pendidikan yang 
dikhususkan mempelajari agama namun 
karakter kebangsaan serta keindonesiaan 
tetap melekat pada instansi pondok 
Pesantren. “Untuk itu penting sekali 
Pesantren menjaga karakter para generasi 
mudanya yakni santri-santrinya agar tidak 
tergerus oleh moderenitas yang semakin 
mengkhawtirkan,” terangnya.
Dirinya pun berharap dari bantuan yang 
dilakukan oleh Universitas Esa Unggul 
melalui program pengabdian pada 
masyarakat ke Ponpes Al-Mansyuriah 
dapat memberikan manfaat terhadap 
kemajuan Pesantren untuk mendidik para 
santrinya menjadi Insan yang berkulitas dan 
berkarakter di masa depan.
“Mudah-mudahan kunjungan segenap 

Civitas Esa Unggul ke Pondok Pesantren 
Al-Mansyuriah dapat membantu Lembaga 
Pendidikan ini mengembangkan 
pendidikan karakter terhadap santri-
santrinya serta meningkatkan kemaslahatan 
dan kesejahteraan tenaga pengajar di 
Ponpes Al-Mansyuriah,” tutupnya.
Persiapan P2M (Pengabdian Pada 
Masyarakat) ini dimulai pada awal 
Desember 2017 dan baru terlaksana pada 
tanggal 20 Januari 2018. Pelaksanaan 
kegiatan ini berlangsung di tiga lokasi, 
yaitu di Aula Pesantren, Masjid, dan Kelas. 
Materi penyuluhan yang disampaikan ini 
didasarkan atas analisis situasi di Pondok 
Pesantren Al Mansyuriyah dan berdasarkan 
permintaan kebutuhan materi yang 
diinginkan oleh pihak Pondok Pesantren 
dalam rangka menuju harapan yang 
diinginkan.
Tim P2M ini diketuai oleh Ernawati, SHI, MH 
dari Fakultas Hukum didampingi oleh Dr. 
Joko Widarto sebagai wakil ketuanya dan 
didukung oleh para dosen dan perwakilan 
dari BEM. Para dosen tersebut yaitu: Henry 
Arianto, SH, MH (FH), Fitria Olivia, SH, MH (FH), 
Elok Hikmawati, SH, MH (FH), Nurhayani, SH, 
MH (FH), Rizka Amelia Aziz, SH, MH (FH), Dr. 
Fajarina, S.I.P, M.Si (Fikom), Dr. Ummanah, 
S.Sos, M.Si (Fikom), Erwan Baharudin, S.Sos, 
M.Si (Fikom), Heriyanti, ST, M.Ikom (Fikom), 
Yumeldasari, S.Sos, M.Si (Fikom), Andi 
Rina Hatta, M.Psi, Psikolog, Srifianti, M.Si, 
Psikolog, Lista Meria, S.Kom, MM (FEB), Ir. 
Ritta Setiyati, MM (FEB), Novera Kristianti 
Maharani, SE, M.Ak, Ak. Ca (FEB), Nugroho 
Budhisantosa, ST, MMSI (Fasilkom), Cindy 
Putri Utami, Estheria, Danil Firman, Bani 
Hafidz Dzuhri, Ahmad Widiyan (mahasiswa).
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Fakultas Psikologi UEU Gelar 
Parent Teaching di Lab School 
Cibubur



Kegiatan Parent Teaching kembali digelar di 
sekolah Lab School Cibubur. Kegiatan yang 
sudah menjadi tradisi di Sekolah Lab School 
ini bertujuan membekali pengetahuan para 
siswa dengan berbagai profesi yang bisa 
digeluti di masa depan. Kegiatan Parent 
Tecahing ini selalu diadakan setiap tahun 
ajaran baru.
Pada Parent Teaching tahun ini, Fakultas 
Psikologi UEU yang diwakili oleh Ibu 
Sulis Maryanti hadir memberikan materi 
dengan tema ” Mengenali Kecermelangan 
Diri Sejak Dini”. Dalam sesi tersebut, siswa 
diberikan pengetahuan mengenai cara-cara 
mengenali potensi diri, minat dan profesi-
profesi dibidang pekerjaan.
Selain menjelaskan materi potensi diri, 
dalam Parent Teaching itu diadakan 
sejumlah game-game menarik sehingga 
para siswa menjadi lebih bersemangat. 
Diharapkan dalam acara Parent Teaching 
ini, para siswa mampu mengenali jati diri 
mereka sendiri sehingga nanti setelah 
dewasa mereka mampu mengembangkan 
potensi diri melalui pekerjaan sesuai passion 
mereka.

“Diharapkan dalam acara Parent 
Teaching ini, para siswa mampu 
mengenali jati diri mereka sendiri 
sehingga nanti setelah dewasa 
mereka mampu mengembangkan 
potensi diri melalui pekerjaan sesuai 
passion mereka.
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“

Saya harap, mahasiswa sebagai 
generasi penerus mampu 
menyumbangkan pikiran serta 
tenaga kepada negara, jangan 
menganggap politik itu sesuatu yang 
kolot, sehingga tidak mau terjun 
didalamnya. Justru dengan sosok 
Anak muda yang terjun di dunia 
politik dapat membawa hal yang 
baru dan ide-ide kreatif yang mampu 
memperbaiki sistem birokrasi yang 
salah sehingga masyarakat hidup 
dengan sejahtera.

“Tuwaga”, Film Karya Mahasiswa 
FDIK Raih Film Terbaik di Ajang 

UI Film Festival
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Lewat film pendek yang berjudul Tuwaga, 
mahasiswa Fakultas Desain dan Industri 
Kreatif Esa Unggul berhasil mendapatkan 
penghargaan di ajang UI Film Festival 
2017. Penghargaan yang didapatkan 
oleh Tuwaga ialah Anugerah Angsa Emas 
kategori Film Fiksi Pendek terbaik UI Film 
Festival 2017.
Dalam ajang tersebut Film Tuwaga 
berhasil menyisihkan sejumlah Film karya 
mahasiswa dari berbagai Universitas seperti 
Film White Paper Back karya mahasiswa 
UI, Film Gayatri dan Film Ijab Qobul karya 
Institusi Seni Indonesia (ISI) Jogja. Selain 
menyisihkan Tiga film yang menjadi Finalis, 
Tuwagu juga mengalahkan 11 film lainnya.
Kompetisi UI Film Festival 2017 sendiri 
terbagi atas kompetisi Film Fiksi Pendek, 
Esai Perfilman, dan Film Parodi. Ketiga 
kompetisi tersebut berakhir pada 13 
Agustus 2017 secara bersamaan. Setelah 
penutupan kompetisi, terkumpulah 172 
Film Fiksi Pendek, 16 Esai Perfilman, dan 
110 Film Parodi.

Para peserta kompetisi tersebut bersaing 
memperebutkan “Anugerah Angsa Emas 
Film Fiksi Pendek Terbaik,” “Anugerah Angsa 
Film Fiksi Pendek Terfavorit,” “Anugerah 
Angsa Esai Perfilman Terbaik,” dan 
“Anugerah Angsa Film Parodi Terfavorit.” 
Adapun juri kompetisi Film Fiksi Pendek 
terdiri dari Eric Sasono, Cut Mini Teo, dan 
Ernest Prakasa, sedangkan kompetisi Esai 
Perfilman akan dijurikan oleh Seno Gumira 

Ajidarma.
Masuk Lima Besar ajang Festival Sinema 
Autralia

Selain mendapatkan Anugerah Film terbaik 
pada ajang UI Film Festival, Film Tuwaga 
pun berhasil merangsek masuk ke dalam 
Festival Sinema Australia yang diadakan 
oleh Kedutaan Besar Autralia pada (25-28 
Januari) lalu. Dalam Festival Sinema Australia, 
meskipun tidak mendapatkan anugerah 
Film terbaik, Tuwaga berhasil masuk jajaran 
Nominasi 5 besar kategori Film fiksi terbaik 
di ajang tersebut.
Masuknya Tuwaga di Festival Sinema 
Autralia, merupakan sebuah prestasi yang 
membanggakan. Karena para pengunjung 
dan penonton dalam festival itu bukan hanya 
orang Indonesia saja, namun dari warga 
negara asing khususnya warga Autralia yang 
tinggal di Jakarta.
Dengan prestasi yang didapatkan oleh para 
mahasiswa Desain dan Industri Kreatif di  
ajang Ui Film Festival dan Festival sinema 
Australia, ini membuktikan Universitas Esa 
Unggul sebagai Institusi Pendidikan Tinggi 
mendorong para mahasiswanya untuk selalu 
melakukan kegiatan kreatif dan inovatif 
sesuai dengan passion para mahasiswanya 
sehingga para mahasiswa mampu berprestasi 
dengan kemampuan yang dimilikinya baik 
secara akademik maupun non-akademik. 
Sesuai dengan motto Esa Unggul mencetak 
insan Smart, Kreatif dan Enterpreneurial.
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Film Tuwaga Karya Mahasiswa 
FDIK Esa Unggul Masuk Enam 
Besar di Ajang Festival Sinema 

Australia
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Film Tuwaga kembali meraih prestasi, 
setelah mendapatkan predikat sebagai Film 
terbaik dalam ajang UI Film Festival, Film 
garapan mahasiswa Fakultas Desain dan 
Industri Kreatif ini berhasil masuk ke enam 
besar finalis Festival Sinema Australia yang 
diadakan oleh Keduataan Besar Australia.
Tuwaga ini merupakan Film yang digarap 
oleh empat mahasiswa Jurusan Desain 
Komunikasi Visual (DKV) Esa Unggul, 
mereka itu ialah Ibnu Hasan DKV 2015, 
Ahmad Fazri Rafsanjani DKV 2016, 
Muhammad Iqbal DKV 2016 dan Andre 
DKV 2016. Sutradara Film Tuwaga Ibnu 
Hasan menceritakan mengenai konsep 
dibuatnya Film Tuwaga.
Tuwaga merupakan sebuah Film bergenre 
Horor, Ibnu melanjutkan, cerita Tuwaga 
berawal dari tokoh sanny yang diculik 
nyai nyumput saat bermain petak umpat 
bersama temannya ketika menjelang 
maghrib. Penokohan Nyai Nyumput sendiri 
di Film ini ialah seorang nenek yang hidup 
pada tahun 1850, konon dahulunya Nyai 
Nyumput menghilang saat menjelang 
maghrib ketika bersembunyi dari kejaran 
tentara belanda yang menculik cucu-
cucunya.
Ibnu pun menambahkan Tuwaga sendiri 
diambil dari hitungan yang biasa di 
gunakan ketika bermain petak umpet.” 
Nama Tuwaga itu asalnya kita ambil dari 
hitungan petak Umpet, orang indonesia 
gemar menghitung dengan menyebutkan 
kalimat akhirnya saja seperti satu, dua, tiga 
menjadi tu,wa,ga.” ujar Ibnu di Universitas 
Esa Unggul beberapa waktu lalu.
Dirinya pun menjelaskan Pengerjaan dari 

Film ini sendiri menghabiskan waktu hingga 
1 minggu, mulai dari Pra Produksi hingga 
pasca produksi. Selain dikerjakan oleh tiga 
temannya yang berasal dari DKV, dalam 
produksi ini juga dibantu oleh 10 crew.
Ibnu pun berharap dengan keberhasilan 
Tuwaga mengikuti ajang Festival Film, 
dapat meningkatkan karya yang lebih baik 
bersama teman-temannya. “Keberhasilan 
Film Tuwaga ini merupakan pelecut 
semangat bagi kami mahasiswa Esa Unggul 
untuk kembali memproduksi film yang 
berkulitas, sehingga memberikan tontonan 
yang positif kepada masyarakat, selain itu ini 
merupakan pengalaman berharga bagi kami 
kedepannya,” tutup Ibnu.
Festival Sinema Australia Indonesia 
(FSAI) telah digelar oleh Kedutaan Besar 
Australia pada 25-28 Januari lalu. Berbeda 
dari tahun-tahun sebelumnya, FSAI 2018 
diselenggarakan secara serentak di empat 
kota, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan 
Denpasar.
Bukan hanya film Australia, sejumlah film 
Indonesia terbaik juga akan diputar selama 
FSAI 2018 berlangsung. Film-film tersebut, 
yakni ‘Marlina The Murderer in Four Acts’, 
‘Melawan Takdir’, ‘Melbourne Rewind’, dan 
‘Nunggu Teka’. Setiap tahunnya, FSAI juga 
berupaya mendukung bakat para sineas 
muda melalui Kompetisi Film Pendek.
Enam film yang menjadi finalis, yakni ‘Amak 
(Ibu)’, ‘The Last Day of School‘, ‘The Letter‘, 
‘Rep-repan’, ‘Pranata Mangsa’, dan ‘Tuwaga 
(Under Wraps)’. Keenam film itu akan 
ditampilkan selama festival untuk kemudian 
memenangkan penghargaan Film Pendek 
Terbaik dan Pilihan Penonton.
Dengan prestasi yang didapatkan oleh para 
mahasiswa Desain dan Industri Kreatif di 
ajang Ui Film Festival dan Festival sinema 
Australia, ini membuktikan Universitas Esa 
Unggul sebagai Institusi Pendidikan Tinggi 
mendorong para mahasiswanya untuk selalu 
melakukan kegiatan kreatif dan inovatif 
sesuai dengan passion para mahasiswanya 
sehingga para mahasiswa mampu berprestasi 
dengan kemampuan yang dimilikinya baik 
secara akademik maupun non-akademik. 
Sesuai dengan motto Esa Unggul mencetak 
insan Smart, Kreatif dan Enterpreneurial.
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Mahasiswa Double Degree Esa 
Unggul Mengikuti Winter Camp di 

Harbin, China

“Kegiatan mereka selama di Harbin 
tidak hanya jalan-jalan saja, tetapi 
juga belajar kebudayaan China. 
Seperti berlatih wushu, belajar tarian 
dongbeiwu (tariandaerahsetempat), 
belajar Bahasa mandarin dan 
lagu mandarin, hingga membuat 
papercut.
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Liburan musim dingin di China dimanfaatkan 
oleh 8 mahasiswa Esa Unggul dengan 
mengikuti winter camp di Harbin, China. 
Harbin adalah kota terdingin yang terletak di 
bagian utara China dan dijuluki sebagai Kota 
Es. Selama musim dingin,suhu di Harbin bias 
mencapai −30 °C bahkan lebih. Sehingga, agar 
tidak kedinginan mereka harus menggunakan 
pakaian yang super tebal, bias 4 hingga 5 lapis 
agar mampu bertahan saat beraktivitas di luar 
ruangan.
Winter Camp berlangsung selama 2 minggu 
dengan berbagai macam aktivitas menarik yang 
sudah dipersiapkan oleh Chinese foundation. 
Pun kebutuhan mereka selama di Harbin sudah 
disediakan secara gratis oleh pemerintah. 
Mulai dari makan, transportasi, tiket wisata 
hingga penginapan. Disana, mereka bertemu 
dengan banyak peserta dari berbagai negara. 
Indonesia, Malaysia, Australia, dan lain-lain.
Perjalanan mereka di Provinsi Heilongjiang 
dimulai dari Kota Harbin, menuju Kota Yichun, 
hingga Jiayin, daerah yang berbatasan 
langsung dengan Negara Rusia. Selama 
winter camp, banyak tempat wisata menarik 
dan terkenal  yang mereka kunjungi disana. 
Berkunjung ke kebun binatang harimau Siberia, 
harimau yang terlihat gemuk dan sangat lucu 

saat musim dingin. Berkunjung ke museum 
dinosuarus, Sophia Church, Zhongyang Dajie, 
bermain ski di atas sungai yang membeku, 
hingga ke Festival Es dan Salju Internasional, 
acara musim dingin terbesar di dunia. Banyak 
pula hal-hal menarik yang mereka lihat selama 
di Harbin. Seperti penjual es krim yang hanya 
menghamparkan es krimnya di pinggiran 
jalan. Karena cuaca dingin Harbin membuat 
es krim tidak perlu lagi disimpan di dalam peti 
es. Hingga melihat nelayan menangkap ikan 
di sungai yang beku dan harus mengebor es 
untuk bias memasukkan jala ke dalam sungai.
Kegiatan mereka selama di Harbin tidak hanya 
jalan-jalan saja, tetapi juga belajar kebudayaan 
China. Seperti berlatih wushu, belajar tarian 
dongbeiwu (tariandaerahsetempat), belajar 
Bahasa mandarin dan lagu mandarin, hingga 
membuat papercut. Mempelajari kebudayaan 
China selama beberapa hari cukup membuat 
mereka antusias. Karena mereka mempelajari 
hal baru yang mampu menambah wawasan 
dan pengalaman untuk mereka.
Tentunya, winter camp kali ini merupakan 
pengalaman berharga sekaligus perjalanan 
yang sangat menyenangkan bagi mahasiswa 
Double Degree Esa Unggul. Semoga, tahun 
depan giliran kalian!
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Kabar Baik Bagi Kalian 
Sineas Muda
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Untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antara perguruan tinggi salah satu UKM 
Universitas Esa Unggul bernama E-Times mengadakan lomba karya video yang 
dibuka untuk umum khususnya untuk wilayah Jabodetabek. E-Times adalah UKM 
yang bergerak di media  dan pers khususnya di kalangan kelas eksekutif yang 
di bawah naungan E2C (Esa Unggul Executive Club). Kategori lomba itu sendiri 
hanya untuk tingkat perguruan tinggi dan tingkat SMA. Tema yang akan dibuka 
adalah “Dinamika Kehidupan Mahasiswa” untuk kalangan perguruan tinggi 
sedangkan untuk kalangan SMA “Dinamika Kehidupan Pelajar”. Tujuan adanya 
perlombaan ini tentunya yang pertama adalah untuk meningkatkan hubungan 
mahasiswa Universitas Esa Unggul Sendiri dengan mahasiswa di perguruan 
tinggi lainnya. Sedangkan tujuan diadakanya untuk kalangan siswa adalah untuk 

memperkenalkan seperti apa dan bagaimana 
kegiatan di ruang lingkup perguruan tinggi 
berlangsung.
Lomba akan berlangsung dari tanggal 1 Februari 
2018 dan batas pengumpulan pada 30 April 
2018. Tim penyelenggara akan memilih juara 1, 
2 dan 3 dengan total hadiah sebanyak 6.5 juta 
rupiah. Bukan hanya itu saja namun khusus bagi 
siswa yang memenangkan lomba tersebut akan 
mendapat potongan biaya kuliah di Universitas 
Esa Unggul jika mereka mendaftar sebagai 
mahasiswa di Universitas Esa Unggul. Pemenang 
akan diundang di ajang malam penganugerahan 
yang akan diadakan pada 12 Mei 2018 tepatnya 
di hall Universitas Esa Ungul Jakarta. 
Untuk cara pendaftaranya sangat gampang 
peserta hanya membentuk satu tim dengan 
maksimal 6 orang kemudian mengisi form 
pedaftaran via Google Form. Setelah itu silahkan 
peserta membuat video sebagus mungkin 
kemudian upload di Google Drive masng-masing 
perserta dan bagikan link tersebut ke email 
penyelenggara. Hasil video perserta akan dijuri 
oleh tiga orang dari internal kita dan tentunya 
ketiga juri tersebut sudah tidak diragukan lagi. 
Bagaimana? Tertarik untuk mengikuti lomba ini. 
Buruan daftarkan segera sampai ketinggalan. 
Ingat ya batas pendaftaranya sampai tanggal  30 
April 2018. Untuk info detail bisa liat poster yang 
tertera di tulisan ini.
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Mahasiswa Psikologi Esa Unggul 
Sabet Putera Nusantara Favorit 2017
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Wahyu Gunawan mahasiswa Psikologi Esa 
Unggul angkatan 2015 berhasil mengikuti ajang 
Putera Nusantara yang diadakan di Grand Tulip 
Tanggerang pada (17/12) lalu. Dalam ajang 
tersebut, wahyu berhasil menyabet kategori 
Putera Nusantara Favorit 2017 berdasarkan 
Vote dan mengalahkan 20 peserta Putera 
Nusantara dari berbagai provinsi di Indonesia.
Wahyu menerangkan dirinya tidak menyangka 
mendapatkan penghargaan sebagai Putera 
Favorit diajang bergengsi tersebut, hal 
ini dikarenakan dirinya baru pertama kali 
mengikuti ajang di dunia pageant (kontes 
pertunjukan). Selama berkompetisi, modal yang 
dibawa wahyu hanya optimisme dan motivasi 
untuk terus belajar dan mengembangkan 
kemampuan serta pengalaman.
“Ajang putera Nusantara ini adalah ajang 
pertama saya di dunia Pageant (kontes 
pertunjukan), Otomatis semuanya harus saya 
pelajari karena itu hal yang baru buat saya. 
Motivasi saya mengikuti ajang putera Nusantara 
2017 adalah saya ingin mengembangkan 
kemampuan saya dan saya ingin mencari 
pengalaman yang baru di dalam hidup saya, 
makanya saya tidak menyangka penghargaan 
sebagai Putera Nusantara Favorit bisa saya 
dapatkan, karena selama kompetisi saya 
nothing to Lose saja,” Ujar Wahyu.
Pria bertubuh atletis ini pun menceritkan saat 
dirinya mengikuti Putera Nusantara, berawal 
dari audisi di daerahnya yakni Nusantara 
Tenggara Timur (NTT), dalam audisi regional 
ini dirinya melengkapi berbagai persayaratan 
penunjang seperti berkas dan ijin dari provinsi. 

Setelah berhasil mengikuti seleksi regional, 
dirinya dinyatakan lolos dan berhak mewakili 
NTT di ajang Putera Nusantara 2017.
Proses penilaian Putera Nusantara sendiri, 
Wahyu melanjutkan berdasarkan Prinsip 3A 
yakni Accomplished , Attitude dan Athletic. 
Hal ini dikarenakan ajang putera Nusantara 
adalah sebuah ajang mencari sosok pemuda 
yang aktif yang nantinya menjadi role model 
bagi masyarakat. “Dalam Grand Final Putera 
Nusantara penilaian juri berdasarkan prinsip 3A 
yang dinilai dari cara public speaking , catwalk, 
depth interview ,nasional costum ,sport 
competition dan pre eliminary,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam acara Grand Final dirinya 
berhasil merangsek ke Top 10 Putera Nusantara 
berdasarkan penilaian para Juri. Meskipun 
hanya sanggup di Top 10, namun Wahyu berhasil 
menjadi Putera Favorit nusantara berdasarkan 
Vote yang dilakukan saat karantina.
Dirinya pun berharap dengan keikutsertaan 
dirinya mengikuti ajang bergensi ini dapat 
menambah pengalaman dan dapat membawa 
pengaruh yang baik bagi para anak muda 
khususnya mahasiswa Esa Unggul untuk terus 
berkarya dan membuahkan prestasi baik secara 
akademik maupun non-akademik.
“Saya berharap prestasi ini dapat menjadi 
pelajaran bagi saya untuk terus berkarya dan 
mengharumkan nama kampus Esa Unggul, bagi 
teman-teman mahasiswa Esa Unggul jangan 
ragu untuk mengeksplore diri kalian lebih jauh 
dengan mengikuti berbagai kompetisi agar 
masa muda kalian dapat diisi dengan prestasi,” 
tutupnya.

“Motivasi saya mengikuti ajang 
putera Nusantara 2017 adalah saya 
ingin mengembangkan kemampuan 
saya dan saya ingin mencari 
pengalaman yang baru di dalam 
hidup saya, makanya saya tidak 
menyangka penghargaan sebagai 
Putera Nusantara Favorit bisa saya 
dapatkan, karena selama kompetisi 
saya nothing to Lose saja
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Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi Program Sarjana 

Tingkat Universitas Esa Unggul 
(MAWAPRES-UEU) 2018

A.      LATAR BELAKANG
Tujuan pendidikan tinggi yang utama 
adalah mengembangkan potensi Mahasiswa 
agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 
berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain 
untuk menghasilkan lulusan yang menguasai 
cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 
untuk memenuhi kepentingan nasional dan 
peningkatan daya saing bangsa.
Dengan demikian, maka Mahasiswa sebagai 
insan dewasa harus dapat mengembangkan 
potensi secara maksimal agar dapat 
memenuhi tuntutan sebagaimana diuraikan 
di dalam tujuan pendidikan tinggi. Mahasiswa 
diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif, 
yang tidak hanya didapatkan atau menekuni 
ilmu dalam bidangnya saja (hardskill), tetapi 
juga harus beraktivitas untuk mengembangkan 
soft skills-nya. Kemampuan ini dapat diperoleh 

mahasiswa melalui pembekalan secara formal 
dalam kurikulum pembelajaran, kokurikuler, 
dan ekstrakurikuler. Namun, tidak semua 
mahasiswa mau dan mampu untuk menjadi 
pembelajar yang sukses.
Acapkali mahasiswa dengan nilai akademik 
yang tinggi tidak memanfaatkan peluang 
untuk menggunakan waktunya dalam kegiatan 
kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sebaliknya 
mahasiswa yang aktif dalam organisasi 
kemahasiswaan dan kegiatan pengembangan 
soft skills tidak memperoleh nilai akademik 
yang tinggi. Sementara itu, dalam era 
persaingan bebas dibutuhkan lulusan yang 
memiliki hard skills dan soft skills yang 
seimbang. Oleh karenanya di tiap perguruan 
tinggi perlu melakukan identifikasi mahasiswa 
yang berprestasi di kedua kompetensi itu dan 
yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai 
mahasiswa yang berprestasi.
Di sisi lain perguruan tinggi juga diharapkan 
melaksanakan pendidikan dengan 
memperhatikan sinergitas dan keharmonisan 
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bidang kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler 
yang capaiannya diharapkan dapat memiliki 
kompetensi baik hardskill maupun softskill 
secara seimbang.
Untuk mendorong hal tersebut Direktorat 
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
setiap tahun menyelenggarakan pemilihan 
Mawapres, yaitu sebuah kegiatan untuk memilih 
atau mencari dan memberikan penghargaan 
kepada mahasiswa yang berhasil mencapai 
prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, 
maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria 
yang ditentukan.
 
B. TUJUAN
1. Memilih dan memberikan penghargaan 
kepada mahasiswa yang meraih prestasi tinggi 
dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan 
ekstrakurikuler.
2. Memberikan motivasi kepada 
mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan 
kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler 
sebagai wahana menyinergikan hard skills dan 
soft skills mahasiswa.
3. Mendorong perguruan tinggi untuk 
mengembangkan budaya akademik yang 
dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai 
prestasi yang membanggakan secara 
berkesinambungan.
 
C.    PESERTA DAN PERSYARATAN
Peserta 
Peserta Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
(Mawapres) adalah mahasiswa aktif pada 
perguruan tinggi di lingkungan Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang 
terdaftar di PD-Dikti.
A. Persyaratan Umum
Persyaratan umum adalah persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai 

kelengkapan pemilihan Mawapres, yaitu:
1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Terdaftar di PD-Dikti dan aktif sebagai 
mahasiswa program Sarjana maksimal semester 
VIII dan pada saat pemilihan Mawapres di 
tingkat nasi-onal belum dinyatakan lulus, serta 
berusia tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 
1 Januari 2018 yang dibuktikan dengan Kartu 
Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IP seluruh 
matakuliah yang lulus) rata-rata minimal 3,00.
4. Surat Pengantar dari pimpinan 
perguruan tinggi bidang kemahasiswaan 
(Wakil Rektor/Ketua) yang menyatakan bahwa 
mahasiswa yang diusulkan adalah pemenang 
pertama hasil seleksi perguruan tinggi yang 
bersangkutan. Apabila pemenang pertama 
berhalangan dapat digantikan pemenang 
berikutnya.
5. Belum pernah menjadi finalis pemilihan 
Mawapres tingkat nasional pada tahun-tahun 
sebelumnya.
 
B. Persyaratan Khusus
Persyaratan khusus adalah persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan 
Mawapres, yang akan dinilai oleh tim juri sesuai 
dengan prestasi calon Mawapres, yaitu:
1. Rekapitulasi Indeks Prestasi per semester.
2. Karya Tulis Ilmiah yang ditulis dalam 
bahasa Indonesia baku.
3. Ringkasan (bukan abstrak) yang ditulis 
dalam bahasa Inggris.
4. Video yang menunjukkan kemampuan 
berbahasa Inggris atau bahasa PBB lainnya 
secara lisan.
5. Sepuluh prestasi/kemampuan yang 
diunggulkan, dilengkapi dengan dokumen 
pendukung sebagai bukti.
 



26 |  ESA UNGGUL   |  Edisi ke-11 Tahun 2018

ESA UNGGUL MAGAZINE

Pengabdian Masyarakat Fakultas 
Psikologi UEU di 

Sekolah St. Andreas Jakarta Barat
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Program Studi Psikologi memberikan kebijakan untuk meningkatkan pastisipasi dosen dan 
mahasiswa dalam rangka mengembankan penerapan keilmuan salah satunya melalui pengabdian 
masyarkat. Pengabdian masyarakat kali ini dilakukan oleh segenap dosen dan mahasiswa Psikologi 
Esa Unggul dilakukan di sekolah St. Andreas Jakarta Barat.
Dalam Pengabdian masyarakat tersebut Fakultas Psikologi diwakili oleh Ibu Sulis Maryanti dan dua 
mahasiswa yakni Dias dan Nadia memberikan test dalam rangka penelusuran minat dan bakat 
siswa. Hasil penelusuran tersebut menjadi masukan tidak hanya untuk siswa dan guru, tetapu 
juga untuk para orangtua murid di saat pengambilan raport siswa.

“Dias dan Nadia 
memberikan test 

dalam rangka 
penelusuran minat 

dan bakat siswa
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Haloo Nutripeople..
Nutrition Club UEU akan mengadakan acara bersama Teman-Teman Panti Asuhan ADINDA 
yang akan dilaksanakan pada:
Waktu: Tanggal 11 Maret 2018
Tempat: Jl. Cendrawasih VI RT. 012/07 No. 47 Jakarta Barat
Bagi kalian yang ingin membantu berpartisipasi bisa dalam bentuk:
Makanan   Alat-alat Tulis
Buku-buku Bacaan Pakaian yang Layak
Dan kalian pun bisa langsung menghubungi narahub di bawah ini:
(Line) sitaapramesti
(WA) 089677924246
Menerima sumbangan dalam bentuk donasi melalui bank BCA dengan Nomer Rekening 
8848359515 a/n Nur Azizah
Bantuan kalian akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan di Panti 
Asuhan.
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Universitas Esa Unggul kembali berpartisipasi dalam pameran pendidikan yang bertajuk 
“Indonesia International Education & Training Expo (IIETE) 2018”.  IIETE merupakan pameran 
yang telah menjadi barometer bagi para akademisi, pemerhati dibidang pendidikan 
tinggi,Penggiat program pelatihan, perguruan Tinggi dan pelajar untuk mengetahui 
kualitas pendidikan Tinggi di Indonesia. IIETE akan dilaksanakan di Jakarta Convention 
Center (JCC) Senayan dan berlangsung dari tanggal 22 hingga 25 Februari 2018.
Pameran ini akan menampilkan berbagai perguruan tinggi terkemuka (PTN, PTS, PTD 
(Kedinasan), PTA (Agama) serta lembaga pelatihan yang menjadi favorit masyarakat. 
Hadirnya Universitas Esa Unggul dalam pameran IIETE i untuk memudahkan masyarakat 
dalam menjangkau akses informasi mengenai study di Perguruan Tinggi.
Nantinya Esa Unggul akan mendirikan stan informasi dan konsultasi yang dikhususkan 
untuk pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Esa Unggul dan bagi 
pengunjung yang tertarik untuk melanjutkan studi di Esa Unggul dapat mengisi brosur 
pendaftaran. Menariknya bagi kalian yang mendaftar langsung di Stan akan mendapatkan 
sejumlah potongan biaya. 
Selain itu, sejumlah game-game menarik di Stan Esa Unggul juga disediakan yang tentunya 
jika beruntung kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi tunggu apa 
lagi, kosongkan jadwalmu pada tanggal 22 hingga 25 Februari untuk datang ke JCC dan 
mampir di Stan Esa Unggul. 
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Pusat Layanan Psikologi UEU 
Berikan Program Pelatihan 

“Pengelolaan Emosi”

Pusat layanan Psikologi Universitas Esa Unggul memberikan 
berbagai layanan kepada masyarakat sekitar dan juga 
lembaga atau instansi di luar UEU. Salah satu layanan yang 
diberikan adalah program pelatihan “pengelolaan Emosi” 
bagi para Petugas AGD (Ambulans Gawat Darurat)-Dinas 
kesehatan DKI Jakarta.
Dalam program pelatihan tersebut, para petugas AGD 
berlatih mengenali berbagai emosi diri, dampak positif dan 
negatif terhadap diri dan orang lain, serta kiat-kiat relaksasi 
untuk meringankan beban emosi yang menumpuk.
Diharapkan dengan pelatihan ini para petugas layanan AGD 
dapat mengontrol emosi serta memberikan dampak postif 
terhadap kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
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Rektor Universitas Esa Unggul 
Dengarkan Aspirasi Ikatan Alumni, 

Begini Hasilnya
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ILUNI (Ikatan Alumni) Universitas Esa Unggul 
melakukan rapat audiensi dengan Rektor 
Universitas Esa Unggul Dr.ir. Arief Kusuma, 
M.B.A bersama jajarannya. Dalam rapat audiensi 
tersebut Iluni memaparkan sejumlah kegiatan 
yang telah dihelat selama kurun waktu awal 
hingga akhir tahun 2017.
Ketua Iluni Abdul Haris Mogot mengatakan 
selama kurun waktu setahun kepengurusannya, 
Iluni UEU telah melakukan berbagai kegiatan 
yang positif Seperti kegiatan aksi baksos, 
kontribusi dalam acara fakultas serta ikut serta 
sebagai partisipan dalam beberapa Forum 
Dialog dari instansi luar.
“Iluni pada tahun ini telah melakukan berbagai 
kegiatan untuk kampus, nah pada audiensi 
kali kami juga memaparkan rencana-rencana 
yang akan Iluni lakukan pada tahun depan,” 
ucap Haris di Universitas Esa Unggul, Jumat 19 
Januari 2018.
Diantara rencana yang akan direalisasikan oleh 
Iluni tahun depan, Haris melanjutkan seperti 
rencana pembuatan aplikasi “UEU Network” 
yang membantu mahasiswa Esa Unggul yang 
telah lulus untuk saling berhubungan dan 
bertukar informasi dan kerjasama dengan 
organisasi profesi untuk mengadakan 
pelatihan dalam rangka penyediaan SKPI serta 

kegiatan lainnya. “Rencananya kami juga ingin 
mengkolaborasikan kegiatan LPP dengan 
ILUNI UEU tentunya ini kan butuh dukungan 
dari kampus sehingga penting sekali untuk 
melakukan audiensi dengan pak Rektor,” 
ucapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Esa Unggul 
Dr.ir. Arief Kusuma, M.B.A mengapresiasi 
audiensi yang dilakukan oleh Iluni, dirinya 
bersama jajarannya juga akan segera menindak 
lanjuti beberapa hal terkait rencana-rencana 
yang akan dilakukan oleh Iluni tahun depan.
“Saya sebagai Rektor Esa Unggul sangat 
mengapresiasi Iluni untuk melakukan Audiensi 
dengan Kampus, mudah-mudahan kami 
bisa membantu Iluni dalam menjalankan 
rencananya tahun depan khususnya dalam 
memberdayakan para lulusan Esa Unggul agar 
mereka menjadi insan yang Smart, Kreatif dan 
Enterpreneurial,” tutupnya.
Selain dihadiri oleh Rektor Esa Unggul, dalam 
Audiensi itu turut dihadiri jajaran staf di 
lingkungan universitas esa unggul seperti Ir. 
Ritta Setiyati, MM. dan Idris B. Kamad, Adm.Kes. 
Pengurus harian Iluni pun ikut dalam audiensi 
yang berjalan penuh keakraban dan hangat ini.

“Rencananya kami juga 
ingin mengkolaborasikan 

kegiatan LPP dengan ILUNI 
UEU tentunya ini kan butuh 

dukungan dari kampus 
sehingga penting sekali 

untuk melakukan audiensi 
dengan pak Rektor
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Tangis Haru Warnai Yudisium 
ke-VIII Program Studi Ners dan 

Keperawatan
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Program Studi Ners dan Keperawatan Esa Unggul 
mengadakan acara Yudisium yang dihelat pada 
Jumat (2/02) lalu. Bertempat di ruang 207, para 
mahasiswa Prodi Ners dan Keperawatan yang 
mengenakan stelan almamater telah bersiap 
mengikuti pengumuman yudisium yang 
langsung dibacakan oleh Kepala Program Studi 
Ners dan Keperawatan Dr. Widaningsih, S.Kp., 
M.Kep.
Sebelum membacakan hasil yudisium, 
Widaningsih mengingatkan kepada para 
mahasiswanya agar tidak cepat merasa puas 
dengan hasil yudisium yang mereka dapat. 
Hal ini dikarenakan proses perjalanan mereka 
hingga ke tahap wisuda masih sangat panjang.
“Ingat anak-anakku perjuangan kalian belum 
selesai, setelah yudisium kalian diharuskan 
mengambil ujian profesi hingga ke tahap 
wisuda nanti. Jangan cepat merasa puas 
yah, perjalanan kalian masih panjang,” tutur 
Widaningsih di ruang 207, Jumat 2 Februari 
lalu.
Widaningsih pun berpesan kepada para 
mahasiswa ketika sudah lulus dari Esa Unggul 
mampu menghadapi berbagai rintangan dan 

halangan yang akan mereka hadapi ketika 
bekerja nanti sebagai tenaga kesehatan, 
karena ujian terberat yang akan mereka hadapi 
ialah saat terjun langsung menjadi tenaga 
kesehatan.
Di akhir sambutannya, dia berharap nantinya 
para mahasiswa Ners dan keperawatan yang 
telah diyudisium dan lulus dari Esa Unggul 
mampu membawa nama baik Almamater 
dan memberikan sumbangsih melalui Profesi 
keperawatan. ” Saya berharap kalian dapat 
memberikan sumbangsih kepada dunia 
kesehatan di Indonesia melalui profesi kalian 
sebagai Perawat,” Tutupnya.

Suasana Yudisium yang tadinya santai berubah 
menjadi menegangkan saat Widaningsih 
bersama jajarannya membacakan nama-nama 
Yudisium. Terlihat wajah cemas dari mahasiswa 
bahkan ada yang menangis, karena namanya 
belum disebut dan maju menerima hasil 
yudisium. Dalam Yudisium tersebut sebanyak 
47 mahasiswa berhasil diyudisium dari total 59 
mahasiswa Ners dan keperawatan yang hadir 
dalam acara tersebut.

“Saya berharap kalian dapat 
memberikan sumbangsih 

kepada dunia kesehatan di 
Indonesia melalui profesi 

kalian sebagai Perawat



36 |  ESA UNGGUL   |  Edisi ke-11 Tahun 2018

ESA UNGGUL MAGAZINE

Universitas Esa Unggul Bekasi 
Menggelar Simulasi Tryout 

SBMPTN
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Sebanyak 400 siswa dari SMA/SMK dan 
Madrasah Aliyah di wilayah Bekasi dan 
sekitarnya mengikuti Simulasi Tryout Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN) di Universitas Esa Unggul Bekasi. 
Ujian Tryout SBMPTN sendiri dibagi menjadi 
dua sesi yakni sesi pertama dimulai pada 08.00 
hingga 10.00 dan sesi kedua dilaksanakan pada 
pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.
Tiga kelas dipersiapkan oleh panitia ujian 
Tryout sebagai tempat penyelenggaraan ujian, 
selain tempat ujian untuk para peserta, panitia 
juga menyiapkan ruang aula kampus sebagai 
tempat para orang tua peserta ujian untuk 
menunggu putra-putrinya menyelesaikan soal 
ujian sembari menikmati Coffe Break yang 
telah disediakan.

Suasana Saat SBMPTN
Salah satu peserta ujian SBMPTN Nabilah 
Alya Putri mengungkapkan sangat terbantu 
dengan diadakannya Simulasi Tryout SBMPTN. 
Menurut Nabilah selama ini dirinya hanya 
melakukan latihan secara otodidak lewat Buku 
dan sejumlah kursus sehingga belum terlalu 
efektif. Dengan diadaknya Tryout tersebut, 

Siswa SMA 12 Bekasi ini mampu merasakan 
suasana SBMPTN secara langsung.
“Seneng banget sih bisa ikut Simulasi SBMPTN 
di Universitas Esa Unggul, jadi bisa merasakan 
suasana secara langsung ketika SBMPTN, terus 
tadi juga bisa kenalan sama teman-teman dari 
SMA lainnya. Pokoknya suatu pengalaman 
barulah,” ujar Nabilah, di Esa Unggul, Harapan 
Indah, Bekasi, Minggu (14/01/2017).

Seusai Mengerjakan Ujian Para Peserta 
Mendengarkan Presentasi di Aula Kampus
Nabilah yang ingin mengambil jurusan 
Psikologi ini berharap dari hasil Tryout simulasi 
ini mampu meningkatkan pengetahuan 
dirinya mengenai teknik-teknik menyelesaikan 
SBMPTN dan dapat memberikan kelancaran 
dirinya dalam mengerjakan SBMPTN yang akan 
diselenggarakan pada bulan Mei.
“Saya berharap ujian Tryout ini menjadi 
pemanasan bagi saya agar nantinya bisa lancar 
mengerjakan ujian SBMPTN aslinya, mudah-
mudahan bisa dapat sesuai harapan,” tutupnya.

“Seneng banget sih bisa 
ikut Simulasi SBMPTN di 

Universitas Esa Unggul, jadi 
bisa merasakan suasana 

secara langsung ketika 
SBMPTN, terus tadi juga bisa 
kenalan sama teman-teman 
dari SMA lainnya. Pokoknya 
suatu pengalaman barulah
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Bingung Memilih Kampus Idaman? 
Yuk Simak 9 Pertimbangan Kamu 
Dalam Memilih Perguruan Tinggi

Bingung Memilih Kampus Idaman? Yuk Simak 9 Pertimbangan Kamu Dalam Memilih Perguruan 
Tinggi
Di Indonesia terdapat ribuan Perguran Tinggi yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan data 
Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti) Pada 2017, jumlah unit perguruan 
tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit. Tidak mengherankan hal ini membuat banyak calon 
mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah merasa kebingungan dalam memilih kampus yang 
tepat, untuk masa depan.
Untuk itu penting sekali melakukan pertimbangan dalam memilih kampus yang akan dituju sebagai 
tempat menimba ilmu dan merajut masa depan, ada  9 hal yang dapat menjadi pertimbanganmu 
dalam memilih Perguruan Tinggi Favoritmu, diantaranya ialah :
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1. Akreditasi Kampus
Hal pertama yang menjadi pertimbangan 
ialah akreditasi kampus. Tidak jarang akreditasi 
saat ini menjadi acuan bagi banyak calon 
mahasiswa untuk berkuliah. Akreditasi menjadi 
pertimbangan dikarenakan sebuah lembaga 

atau institusi, baru diakui kualitasnya ketika 
sudah mendapatkan pengakuan khususnya 
dari lembaga penilaian yang telah dibentuk oleh 
Pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian 
Ristek dan Dikti melalui Badan Akreditasi 
Nasional (BAN PT).

2. Pilih kampus yang mengakomodir 
peminatanmu
Kebanyakan dari Perguran Tinggi yang ada di 
Indonesia hanya mengakomodir peminataan 
ataupun Program studi di bidang Teoritis saja 
tanpa mampu menghadirkan peminataan 
atau program studi yang dibutuhkan di dunia 
pekerjaan saat ini. Memilih jurusan sesuai 
keahlian kamu merupakan hal yang penting, 
jangan sampai kamu masuk ke sebuah 
Universitas hanya ikut-ikutan teman atau untuk 

gaya-gayan saja. 
Pilihlah jurusan yang ada di Sebuah Universitas 
sesuai dengan Passion yang benar-benar kamu 
yakini. Terjebak dalam hal yang tidak kamu 
pahami itu sangatlah tidak mengenakan, 
sama seperti masuk jurusan yang tidak kamu 
minati dapat membuat kamu depressi hingga 
stress tentu kamu tidak inginkan hal seperti itu 
terjadi?
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3. Biaya Terjangkau dan Kualitas Jempolan
Pertimbangan yang paling sering dipikirkan terutama oleh para orang tua saat memilih Universitas 
untuk anak-anaknya ialah biaya perkuliahan. Biaya perkuliahan yang tinggi sering menjadi 
penyebab calon mahasiswa mundur dari cita-citanya mengejar kampus impian. Umumnya saat 
ini orang-orang berlomba kuliah mencari kampus yang murah hanya untuk mengejar gelar, 
sehingga tidak lagi memikirkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Seringkali kualitas dinomer 
sekiankan dan lebih memilih kampus dengan biaya murah.
Untuk itu penting sekali memilih kampus dengan biaya terjangkau namun tidak mengurangi 
kualitas akademik ataupun non-akademik dari perguruan Tinggi tersebut. 

Permasalahan yang sering dihadapi dikota-
kota besar terutama Jakarta ialah akses 
transportasi, tidak mengherankan banyak 
yang mempertimbangkan suatu lokasi dengan 
kemudahan akses yang ada, termasuk dalam 
memilih perguruan Tinggi. Akses transportasi 
umum maupun akses jalan yang mudah menjadi 
salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan  
dalam memilih kampus, jangan sampai akses 
yang sulit serta jauh membuat kalian tidak 
mood lagi untuk berkuliah. 

5. Lokasi Kampus 
Selanjutnya yang perlu kamu pertimbangkan 
ialah lokasi kampus yang strategis, yang 
dimaksud strategis disini ialah lokasi kampus 
dekat dengan sejumlah Fasilitas penunjang 
seperti pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, 
Rumah Sakit dan beberapa fasilitas umum 
penunjang lainnya.

6. Reputasi kampus
Reputasi Univeritas, seringkali banyak anak 
muda menginginkan kuliah di suatu perguruan 
Tinggi karena reputasi kampus seperti  kampus 
yang memiliki reputasi olahraganya atau 
kampus yang memiliki reputasi pencetak 
para menteri atau Teknokrat dipemerintahan. 
Reputasi kampus ini sangat penting untuk 
meningkatkan nilai prestige atau kebanggan 
pada almamater.

4. Akses Kampus yang mudah
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7. Cari Tahu tentang Fasilitas Perpustakaannya

Salah satu fasilitas yang wajib kamu ketahui ialah perpustakaan kampus, karena sebagaian besar 
dari aktivitas yang akan kamu lakukan saat berkuliah ialah mencari bahan di perpusatakaan. 
Sehingga kenyamanan perpusataakan sebuah kampus sangatlah mutlak. Carilah kampus yang 
memiliki perpustakaan yang cozy dengan akses Wifi yang baik dan dekat dengan kantin atau 
restoran.

8. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
Hal ini sih penting banget buat kalian 
yang berjiwa aktif, cari tahu kampus yang 
menyedikan berbagai fasilitas penunjang 
Unit kegiatan Kemahasiswaan. Hal ini penting 
karena UKM dalam sebuah kampus dapat 
mengembangkan bakat kamu dalam banyak 
hal seperti bakat seni, olahraga, bela diri, 
Fotografi hingga kerohaniaan. Jangan sampai 
salah pilih kampus hingga kamu jadi anak muda 
yang tidak memiliki prestasi dan kurang eksis.

9. Lihat Juga Alumninya
Nah, hal terakhir yang menjadi pertimbangan 
ialah para lulusan atau alumni dari perguruan 
tinggi tersebut. Alumni dari kampus yang dituju 
menjadi salah satu hal penting untuk diketahui. 
Seringkali alumni sebuah perguruan tinggi 
dapat merepresentasikan kampus tersebut. 
Kampus yang memiliki sederet alumni yang 
sukses biasanya menjadi kebanggan sendiri 
bagi kalian ketika kuliah disana.

itulah 9 hal yang dapat menjadi pertimbanganmu dalam memilih Perguruan Tinggi Favoritmu, 
namun jika kalian masih bingung memilih Universitas mana yang memenuhi 9 kreteria tersebut, 
Jangan khawatir karena salah satu Universitas terbaik di Jakarta yakni Universitas Esa Unggul 
mengakomodir semua pertimbangan kamu dalam memilih kampus.
Mulai dari akreditasi yang baik dari BAN PT, berbagai Fasilitas penunjang, kampus yang terdapat di 
3 wilayah Jakarta, Bekasi dan Tanggerang hingga reputasi World Class University yang disematkan 
oleh Universitas Esa Unggul membuat kamu tidak akan menyesal berkuliah di Universitas yang 
sering dijuluki dengan kampus emas ini. Jika kalian ingin mengetahui tentang Universitas Esa 
Unggul, kamu bisa mengakses melalui Website:

http://www.esaunggul.ac.id/tentang-kami/profil-esa-unggul/overview/

Tunggu apalagi ayo segera daftarkan diri kamu ke Universitas Esa Unggul untuk menjadi insan 
yang Smart, Kreatif dan Enterpreneurial.
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