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Industry Gathering : “Changing Battleground:  

The Need to Lead and Manage Business the Smart Way” 

 
Jakarta, 14 Desember 2011 – Landskap bisnis terus berubah, diperlukan set of skills dan 
competence yang lebih dari sekedar program training, pengalaman kerja, atau 
mentorship untuk dapat mengelola bisnis. Diperlukanskill dan kompetensi untuk dapat 
memperbaiki, mengubah model bisnis, praktek terbaik manajemen, dan daya saing 
organisasi pada tataran industri melalui riset-riset terapan yang berlandaskan konsep 
dan model yang kuat dan telah teruji secara empiris. 
 
Melihat inovasi yang harus didukung oleh perkembangan skill dan competence, maka 
Doctor of Research in Management (DRM) Program, Strategy and Growth 
menyelenggarakan Industry Gathering dengan tema Changing Battleground: The Need 
to Lead and Manage Business the Smart Way bertempat di Ruang 310, BINUS 
BUSINESS SCHOOL Campus dari pukul 18.30 – 21.00 WIB. Acara ini diselenggarakan 
dengan tujuan untuk mengedukasi pasar bahwa BINUS memiliki program S3 di bidang 
Manajemen (DRM) dan sekaligus menunjukkan komitmen BINUS kepada peningkatan 
dan pengembangan ilmu manajemen di Indonesia. 
 
Industry Gathering ini juga merupakan sarana berbagi informasi dan pengalaman 
pembicara, yang selain penyandang gelar PhD di majemen, tetapi notabene juga adalah 
para praktisi industri dan pemimpin bisnis dengan track record yang sudahteruji. 
Dengan adanya acara ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan minat dari para praktisi 
lain untuk dapat meneruskan studi ke level doktoral. 
 
Hal menarik yang diperoleh dari acara ini yaitu peserta dapat berinteraksi dengan 
pembicara dan langsung mendapatkan insight/pengalaman/wisdom dari pembicara 
yang akademisi merangkap praktisi senior. Industry Gathering ini menghadirkan 
pembicara-pembicara penyandang gelar S3 Manajemen dan memiliki pengalaman 
profesional di industrinya masing-masing seperti Hady Satyagraha, Ph. D; Prof. Dr. Mts. 
Arief, MM, MBA, CPM; Irham A. Dilmy, MBA; danDr. Asnan Furinto, ST, MM, MBA. 
 
Peserta acara diharapkan menyadari bahwa di era persaingan yang semakin tajam, 
diperlukan peningkatan kompetensi yang terus menerus dan lompatan yang signifikan, 
tidak hanya dengan training/Executive Development atau mentorship atau pengalaman 
yang linear. Dengan mengambil studi S3 Manajemen, maka kompetensi penelitian, daya 
analisis, dan kedalaman konsep seorang profesional akan meningkat signifikan yang 
dapat membuatnya dapat berkontribusi lebih banyak pada perbaikan praktek bisnis, 
daya saing organisasi, dan inovasi model bisnis. Tentunya mobilitas dan posisi tawar 
juga akansemakin naik bukan hanya pada industri yang sama tetapi juga bisa bersifat 
cross industry. 
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Tentang DOCTOR RESEARACH IN MANAGEMENT 
Doctorof Research diManagement (DRM) adalah sebuah program tingkat doktoral 
dalam manajemen yang menekankan pengembangan pengetahuan dalam manajemen 
dengan menggabungkan unsur-unsur ilmu pengetahuan, praktik terbaik, dan 
penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menawarkan konsentrasi dalam 
Bisnis, Ilmu Pemasaran, dan Sistem Informasi. Program ini dirancang untuk dicapai 
dalam 5 (lima) semester, yang terdiri dari 46 SKS termasukdisertasi. Setiap siswa yang 
beragam mengacu pada keahlian fakultas dan kepentinganyang bervariasi untuk 
mengembangkan penelitian berkualitas tinggi unik cocok untuk kepentingannya. 
Program ini mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman penelitian dengan 
bekerjasama dengan fakultas pada berbagai proyek industri dan keselarasan penelitian 
peta jalan. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website kami di nomor 021-
720-2222 pesawat 8100. 
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