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Education 
 

 2018 – Dr., Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga 

 2009 – M.Si., Ilmu Manajemen, Universitas Airlangga 

 1997 – S.S., Ilmu Filsafat dan Teologi, STFT Widya Sasana  
 

Biography 
 
Yohanes Totok Suyoto adalah dosen manajemen di Universitas Pembangunan Jaya. Beliau memiliki 
latar belakang pendidikan yang beragam. Pendidikan sarjana Filsafat yang meliputi Filsafat Yunani 
Kuno, Filsafat Abad Pertengahan, Filsafat Modern, Filsafat Postmodern, dan Filsafat Timur, 
ditamatkan di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana, Malang. Pembelajaran filsafati 
mengantarkannya masuk dalam pergumulan dengan sejumlah kajian teologis baik yang menyangkut 
teologi alkitabiah maupun teologi sistematis. Setelah menyelesaikan pendidikan filsafat, beliau 
mengambil kuliah sarjana di jurusan Bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
tetapi hanya berlanjut sampai separo perjalanan sebab ditinggalkannya untuk menjalani profesi 
wartawan. Pendidikan tingkat master dan doktoral di bidang Manajemen diperoleh dari Universitas 
Airlangga Surabaya pada tahun 2009 dan 2018. Pada tahun 2012 beliau mengambil pendidikan 
profesional di bidang pemasaran dan memperoleh Certified Professional Marketer Asia (CPMA) dari 
Indonesia Marketing Association yang terafiliasi dengan Asia Marketing Federation dan American 
Marketing Association. Latar belakang pendidikan filsafat dan manajemen yang diperkaya dengan 
pendidikan sertifikasi profesional membuat beliau memancangkan minat mengajar mata kuliah 
filsafat ilmu, etika bisnis, manajemen pemasaran, pemasaran stratejik, pemasaran jasa, komunikasi 
pemasaran, perilaku konsumen, metode penelitian, riset pemasaran, dan kewirausahaan. 
 

Research Interest 
 

 Bidang minat pertama adalah studi tentang hidup bahagia yang secara khusus merujuk pada 
kajian tentang kualitas hidup. Ini merupakan suatu program penelitian yang luas dan 
meliputi pengembangan konsep teoritik, metode, dan pengukuran yang berhubungan 
dengan subjective well-being, kesejahteraan batin, kesejahteraan konsumen, kesejahteraan 
karyawan, kesejahteraan komunitas, kesejahteraan bertetangga, kesejahteraan rumah 
tangga, kesejahteraan wisatawan, kesejahteraan pasien, kesejahteraan transportasi, 
kesejahteraan masyarakat perkotaan, kesejahteraan ekologis, perubahan dan transformasi 
budaya. 

 Bidang minat kedua adalah studi tentang konsep-diri konsumen yang bertalian erat dengan 
bidang garapan tentang hidup bahagia. Pencarian seseorang akan hidup bahagia tidak dapat 
dilepaskan dari konsep-diri, bagaimana orang memahami dirinya sendiri. Program 
penelitian konsep-diri konsumen meliputi pengembangan konsep teoritik, metode, dan 
pengukuran konsep-diri yang mampu memprediksi berbagai fenomena perilaku konsumen, 
misalnya persepsi terhadap perusahaan dan merek, preferensi merek, customer 
engagement, pilihan merek, pembelian merek, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, 
dan kesejahteraan pelanggan. 

 Bidang minat ketiga adalah etika bisnis yang terdiri dari tiga program penelitian, yaitu: 
pengembangan kode etik bagi ilmu bisnis dan manajemen yang secara khusus menyangkut 
disiplin profesional pemasaran dan manajemen pemasaran; pengembangan konsep 
tentang pemasaran kualitas hidup sebagai suatu filsafat bisnis; pengembangan konsep 
kinerja perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan, dan tanggungjawab sosial perusahaan. 

 



 

Publications or Related Output  
 

 Artikel populer yang berjudul “Urgensi Redesain Pasar Modern” yang ditulis bersama 
dengan Hastuti Naibaho & Dion Dewa Barata dan terbit di media online Okezone Juni 2019.  

 Artikel populer yang berjudul “Trend Cashless: Apakah bisa kita nikmati di Pasar Modern 
Bintaro?" yang ditulis bersama dengan Clara Moningka dan terbit di media online 
InfoBintaro Juli 2019. 
 

 


