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Jakarta, 24 Januari 2012 – Setelah sukses menyelenggarakan Power Lecture Series I 
sampai IV, hari ini bertempat di BINUS BUSINESS SCHOOL Campus ruang 310, The Joseph 
Wibowo Center for Advanced Learning Program Doctor of Research in Management (DRM) 
kembali menggelar acara Power Lecture Series ke V. Kegiatan ini merupakan acara rutin 
yang diselenggarakan oleh DRM dengan menghadirkan pembicara dari berbagai latar 
belakang, namun kesemuanya memiliki kompetensi dan memiliki rekam jejak yang kredibel 
dalam bidang manajemen. Dengan acara Power Lecture Series ke V ini diharapkan 
segenap mahasiswa DRM, pimpinan BINUS UNIVERSITY, dan rekan staf pengajar dapat 
menyerap pengalaman, pengetahuan, insights, dan wisdom sang pembicara yang diundang 
untuk membuka wawasan, meningkatkan keahlian, dan meluaskan jaringan. 
 
Mengawali tahun 2012 melalui acara ini sangat menarik untuk menambah pengetahuan 
dan insights bagi mahasiswa, dosen, dan para peneliti khususnya di BINUS. Berbagi 
pengalaman dan memotivasi para pendengarnya, Prof. Ignas G. Sidik, Professor of 
Marketing and Finance, Prasetiya Mulya Business School (PMBS) bertindak langsung 
sebagai pembicara pada pagi ini. 
 
Sebelumnya Prof. Ignas G. Sidik telah menyelesaikan beberapa studinya dan meraih gelar 
Doctor of Business Administration dari Boston University, Boston, USA;  Master of 
Business Administration dari The Wharton School of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia, USA; dan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Power 
Lecture Series V mengusung topik Conducting Cross Discipline Research in Management: 
Concepts, Techniques and Best Practices.  
 
Dengan penyajian topik yang menarik dibawakan langsung oleh Prof. Ignas G. Sidik yang 
kini menjabat sebagai Direktur PT. Multi Adi Cipta Persada. Tidak hanya itu, ia memiliki 
karir cemerlang sebagai General Manager IGS Consulting, sebuah perusahaan jasa dan 
sebagai seorang entrepreneur. Prof. Ignas G. Sidik juga aktif dalam menghasilkan karya-
karya tulisan dan mengkontribusikan hasil tulisan menjadi beberapa jurnal baik dalam 
forum manajemen nasional dan international.  
 
Diantara banyaknya artikel yang di tulis oleh Prof. Ignas G. Sidik, seperti A Country in 
Transition (2003) yang ditulis bersama Don Rahtz, juga The Application of CETSCALE 
Measure in Indonesia; An Empirical Test. Inilah hal menarik yang diperoleh pengunjung 
dari acara Power Lecture Series V yaitu peserta dapat berinteraksi dengan pembicara dan 
mendapatkan insight/pengalaman/wisdom dari pembicara yang akademisi merangkap 
sebagai praktisi bisnis. 
 
Hari ini, Conducting Cross Discipline Research in Management: Concepts, Techniques and 
Best Practices lebih mengusung pada paradigma dalam menentukan metode dalam 
meneliti yang tepat. Mulai dari pemilihan topik yang akan diteliti, sikap berdiskusi dengan 
supervisor, tantangan selama proses, hingga outcome yang diharapkan. 
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Tentang DOCTOR OF RESEARCH IN MANAGEMENT 
Doctor of Research di Management (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. 
 
 
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi: 
Putri R. Amalia 
Marketing Communication  
BINA NUSANTARA 
Ph : 021-5345830 ext.2150 
Fax : 021-5301668   
Cell : 0812.9888.6129 
Email : pamalia@binus.edu  
Website: www.binus.edu 

 
 
 


