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Lahir di Jakarta, 17 Oktober 1985 dan menyelesaikan S1 Psikologi di Universitas Persada 
Indonesia Y.A.I 2004-2009, Nathan memberikan kontribusi ilmunya melalui bidang Sumber 
Daya Manusia (SDM) selama 6 tahun diperusahaan telekomunikasi skala nasional PT. 
Smartfren Telecom, Tbk sekaligus melanjutkan studi pada program pascasarjana ilmu 
komunikasi di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Sejak tahun 2005-2016, Nathan aktif dalam 
mengelola organisasi kepemudaan bidang keagamaan mulai dari skala lokal sampai skala 
nasional dan kerap didaulat untuk mengisi jabatan struktural dalam organisasi.  
 
Pada tahun 2005, Nathan mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan singkat bidang TV 
Presenter di International British School of Communication (IBSC) dan diakui secara legitimasi. 
Pada tahun 2013 sampai saat ini, Nathan banyak mengabdikan dirinya dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan pendidikan, melalui kegiatan sukarelawan yang digagas oleh “Indonesia 
Mengajar” dan terlibat pada salah satu mata programnya yakni “Kelas Inspirasi” dibeberapa 
kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, dan Bukit Tinggi. Adapun 
kegiatan utamanya, adalah berbagi pengalaman dalam satu hari penuh seputar profesi yang 
digeluti kepada murid-murid di sekolah dasar negeri yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh 
panitia penyelenggara dengan menggunakan metode belajar yang sudah disusun sebelumnya 
oleh institusi.  
 
Nathan bergabung di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora dan Bisnis 
Universitas Pembangunan Jaya sebagai dosen tetap sejak tahun 2019 dan diberikan tanggung 
jawab dalam jabatan struktural sebagai Sekretaris Program Studi.  
 
Topik penelitian yang diteliti oleh Nathan antara lain meliputi topik lintas disiplin ilmu 
psikologi sosial dan komunikasi interpersonal melalui analisis peran dan gaya kepemimpinan 
pimpinan negara melalui foto jurnalistik.  
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