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Jakarta, 12 Desember 2012 – BINUS UNIVERSITY sebagai institusi pendidikan berkomitmen untuk 
terus selalu memperbaiki diri dan selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 
Kehadiran BINUS UNIVERSITY di wilayah Alam Sutera merupakan salah satu peran aktif BINUS 
UNIVERSITY dalam  meningkatkan daya saing bangsa melalui pendidikan serta mengembangkan diri 
dan meningkatkan kualitas dan kapasitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang 
semakin besar kepada generasi muda Indonesia memperoleh pendidikan dan mewujudkan lingkungan 
pendidikan yang mendukung pembelajaran berkelas dunia.  
 
Dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi di wilayah Tangerang, saat ini berkembang dengan 
pesat. Melihat kenyataan ini BINUS UNIVERSITY merasa terpanggil untuk ikut tumbuh bersama dengan 
perguruan tinggi yang lainnya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dengan tujuan akhir, 
yakni berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa. Setelah hadir melalui Bridging Campus @ Alam 
Sutera yang telah beroperasi pada September 2011 lalu, kini BINUS UNIVERSITY akan membangun 
Kampus Utama BINUS UNIVERSITY @ Alam Sutera yang sedianya akan beroperasi pada tahun 2014 
mendatang. BINUS UNIVERSITY @ Alam Sutera ini ke depannya akan dikembangkan menjadi pusat 
industri kreatif dan bisnis sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. 
 
“BINA NUSANTARA mendukung penuh terhadap rencana pendirian kampus BINUS UNIVERSITY di 
wilayah Alam Sutera, Tangerang. Dengan adanya BINUS UNIVERSITY di alam sutera ini, BINA 
NUSANTARA senantiasa berupaya berinovasi dalam mewujudkan cita-cita kami menjadi institusi 
pendidikan kelas dunia. Hal ini sejalan dengan visi BINUS 20/20: A world Class Knowledge 
Institution... in continuous pursuit of innovation and enterprise,” ujar Stephen Wahyudi Santoso, 
BSE, M.SIST, Managing Director BINA NUSANTARA Group.  
 
Untuk menandai mulainya pembangunan Kampus Utama BINUS UNIVERSITY @ Alam Sutera, maka 
diselenggarakan kegiatan Groundbreaking (peletakkan batu pertama) yang diselenggarakan pada 
tanggal 12 Desember 2012. Kegiatan ini berlokasi di Jl. Jalur Sutera Barat, Alam Sutera, Tangerang. 
Groundbreaking BINUS UNIVERSITY ini akan terdiri dari beberapa rangkaian acara, yakni BINUS 
Industrial Advisory Council Gathering, Seremonial Groundbreaking, Creative Industry Exhibition 
(Pameran Hasil Karya Mahasiswa School of Design, School of Computer Science dan School of 
Information Systems) serta Open House BINUS UNIVERSITY. Acara ini rencananya akan dihadiri oleh 
H. Wahidin Halim (Walikota Tangerang Kota), Perwakilan DIKTI dan KOPERTIS, Industri Rekanan 
BINUS, Mahasiswa serta Alumni. 
 
“BINUS UNIVERSITY @ Alam Sutera ini memiliki area seluas lima hektar yang akan dikembangkan 
dengan konsep Smart and Green Campus yang akan memiliki daya tampung sebanyak 20.000 
mahasiswa. Kampus ini akan dikembangkan menjadi pusat industri kreatif yang dapat memberikan nilai 
manfaat bagi mahasiswa dan masyarakatnya. Hal ini juga sejalan dan mendukung pengembangan 
Creative Industry yang dicanangkan oleh pemerintah,” ujar Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM., 
Rektor BINUS UNIVERSITY.  
 
Tree of Life Continuous Growth and Enhancing Possibilities dipilih menjadi tema dalam acara 
Groundbreaking ini. Tree of Life merupakan simbol terhadap konsep gedung BINUS UNIVERSITY @ 
Alam Sutera  yang menggunakan konsep Smart and Green Campus dengan mengaplikasikan Energy 
Saving dan Water Conservation. Maksud dari konsep ini adalah BINUS UNIVERSITY ikut turut 
berperan serta dalam menyediakan kampus yang nyaman bagi mahasiswanya dengan membangun 
lingkungan yang terpadu dengan alam dan sekitarnya. Gedung Kampus BINUS UNIVERSITY @ Alam 
Sutera didesain menggunakan Natural Ventilation dan Sky Garden Terrace yang bisa dimanfaatkan 
untuk meminimalisir penggunaan pendingin ruangan dan pencahayaan. Selain itu gedung ini juga 
memiliki Water Conservation yang akan memanfaatkan air hujan, air danau, dan pengolahan air kotor 
untuk perawatan area hijau di sekitar kampus. 
 
”Harapan kami dengan hadirnya BINUS UNIVERSITY di Alam Sutera ini adalah BINUS dapat ambil 
bagian dalam peran serta aktif mendukung terwujudnya Indonesia yang pintar dan sejahtera melalui 
pendidikan yang tepat,” ujar Haris Suhendara, Corporate Communication Manager BINA 
NUSANTARA Group.  


