


 

Be the  Next Us

Sistem pembelajaran BINUS UNIVERSITY 
melatih saya untuk lebih peka terhadap 
background study dan concept research,  

serta memudahkan saya membangun 
interaksi baik kepada klien maupun tim kreatif 

saat menghadapi berbagai situasi dalam 
lingkungan kerja yang sebenarnya.

BINUS mengintegrasikan teknologi terkini
ke dalam kurikulumnya dan memberikan 

bekal ilmu yang berguna agar memudahkan 
lulusannya mendapatkan pekerjaan di job 
market dan mengadaptasi kondisi real

di lapangan.

BINUS menyediakan fasilitas yang sangat baik 
sekali untuk mendalami pendidikan komputer 

dan memberikan penjurusan yang dapat 
digunakan di tempat kerja seperti CISCO, 
ORACLE, dll. Hal ini sangat berguna sekali 

dalam pekerjaan.

Melalui Program Ganda BINUS UNIVERSITY, 
saya belajar bagaimana teknologi membantu 

inovasi dan efisiensi proses dalam suatu rantai 
nilai, juga bagaimana social media dapat 

menjadi penyokong dunia bisnis terutama 
untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
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WELCOME TO A  WORLD CLASS
   EDUCATION  ENVIRONMENT

Bersama teman-teman yang terpilih, kamu berada dalam 

sebuah lingkungan dengan budaya belajar yang selalu 

memotivasimu untuk menyelesaikan studi tepat waktu, 

merancang impian, dan membuktikan kualitasmu dalam

peta karir global. Standar akademik yang ditetapkan

BINUS UNIVERSITY juga memastikanmu mampu 

mempersiapkan diri bersaing di dunia kerja dan mencapai 

kesuksesan dalam karir.

Aktivitasmu di kampus dilengkapi dengan Information 

Communication Technology (ICT) yang melibatkan mahasiswa 

dan dosen dalam proses belajar-mengajar yang aktif 

dan independen. Hari-harimu menjadi lebih efektif dan 

menyenangkan, karena sistem ini memudahkanmu mencari 

sumber informasi, berinteraksi dengan dosen dan teman 

kampus, serta menciptakan networking yang melampaui 

batas-batas negara.

Jadikan dirimu bagian dari BINUS UNIVERSITY, kampus di mana remaja terpilih sepertimu berhasil melewati
Tes Potensi Keberhasilan Studi (TPKS) yang mampu memetakan potensi kesuksesanmu, bukan hanya dari
sisi akademik, tetapi juga melalui G Factor, gen kesuksesan yang dimiliki oleh setiap individu.

Kamu juga akan diperkenalkan pada lingkungan di luar kampus 

melalui Teach for Indonesia (TFI), yang akan mengajakmu

untuk peduli dan terlibat dalam program tanggung jawab sosial.

Dengan aktif dalam TFI, kamu telah berkontribusi dalam 

peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Lihat bagaimana BINUS UNIVERSITY melengkapi kebutuhanmu, 

baik sebagai mahasiswa maupun calon pemimpin/praktisi bisnis 

masa depan.

Jadi, bergabunglah dengan BINUS UNIVERSITY!

Daftar dan dapatkan kesempatan menjadi 1 dari 3 mahasiswa 

yang bekerja di perusahaan nasional/multinasional atau 

menjadi entrepreneur setelah lulus kuliah!
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JAKARTA FACTS
Kota Jakarta yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang dan berpendapatan lebih dari 10 triliun rupiah per tahun merupakan 

destinasi bisnis, pendidikan, rekreasi, dan hiburan bagi para pengusaha dan wisatawan, serta menjadi meeting point di mana 

kegiatan berskala nasional maupun internasional seperti konferensi, konvensi, dan pameran diadakan. Jakarta juga menjadi pusat 

bagi institusi pendidikan berkualitas dan berstandar internasional seperti BINUS UNIVERSITY sendiri dan perusahaan-perusahaan 

internasional membuka jaringan bisnisnya. Tinggal di Jakarta adalah pilihan tepat bagi mereka yang ingin mendapat kesempatan 

mengecap pendidikan berkualitas dan kemudahan bekerja di perusahaan multinasional.
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Dosen BINUS UNIVERSITY berjumlah lebih dari 1.000 orang dosen 
dengan komposisi 88% S2 (Master) dan 12% Professor, Associate 
Professor dan S3 (Ph.D) yang merupakan akademisi dan praktisi handal 
di bidangnya. Untuk dapat menjaga kinerja dosen dan mengetahui 
kepuasan mahasiswa, disamping melaksanakan pengukuran melalui 
kuesioner di BINUS MAYA (Learning Management System),
BINUS UNIVERSITY mengembangkan peer groups dan melaksanakan 
proses peer review secara berkesinambungan.

Lecturer Resource Center (LRC) merupakan unit di BINUS UNIVERSITY 
yang berfungsi untuk mengembangkan dan menjaga mutu dosen.
LRC bekerjasama dengan Widia Center of Excellence for Teaching
and Learning (WiTeL) melaksanakan program induksi bagi dosen baru 
dan selanjutnya mengembangkan kompetensi dosen secara terus-
menerus dan berjenjang melalui kurikulum Corporate University,
yang dirancang berdasarkan Need Assessment dari masing-masing 
program studi.

Sejak awal BINUS UNIVERSITY membekali kamu untuk menjadi 
siap terap bagi industri global, salah satunya dengan membawa 
world class neighborhood dan program-program berstandar 
internasional ke dalam kampus.

MOU dengan 25 universitas dan kerjasama dengan 45 universitas 
asing dari seluruh dunia, memungkinkan kamu untuk 
mengoptimalkan pengembangan wawasan, keahlian, pengetahuan 
dan karir melalui program-program kerjasama seperti:

•	 Twinning Programs with Australia (Curtin University, RMIT 
University, Macquarie University, La Trobe University, Murdoch 
University, The University of Wollongong), United Kingdom 
(Bournemouth University Northumbria University), Germany 
(Cologne Business School).

•	 Student Exchange Programs with Korea (Inha University, 
Kyung Hee University, SolBridge International School of 
Business, Woosong University), Malaysia (Universiti Sains 
Malaysia, Universiti Teknologi MARA), Thailand (Mahidol 
University, Prince of Songkla University), Germany (University of 
Bremen) dan Czech Republic (Tomas Bata University).

•	 Short Course, kegiatan studi jangka pendek selama 2-4 minggu 
ke Australia, Cina, Jepang, Korea, Thailand, Inggris, Paris.

•	 Guest Lecture, (dosen tamu) dari universitas-universitas
 luar negeri.

•	 Internship, (kerja praktek) di luar negeri.

Aktivitas berskala internasional, seperti International Conference/
Seminar/Workshop, Video Conference dan International Competition.

BINUS UNIVERSITY juga memiliki program Short Course
bagi mahasiswa asing yang didesain khusus untuk memperkenalkan 
keragaman budaya (seni, bahasa dan pariwisata) Indonesia. 
Program-program ini juga memungkinkan kamu untuk berinteraksi 
langsung dengan para mahasiswa asing di BINUS UNIVERSITY 
melalui program:

•	 Indonesian Art and Culture

•	 The	Emergent	Indonesia

•	 Indonesian	Tourism:	Culinary,	Culture	and	Heritage

Dengan memanfaatkan program-program berstandar 
internasional, kamu bisa menjadi 1 dari 3 mahasiswa
BINUS UNIVERSITY yang mencatatkan namanya
di peta karir dunia.

Professor, Associate Professor
dan Dosen Gelar Ph.D

Dosen Gelar S2 (Master)
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INTERNATIONALIZATION
            COLLABORATIONS AND EXPERIENCES

Student Exchange Malaysia in M-I-T Program

Student Exchange
INHA University

COMMITMENT FOR HIGH QUALITY EDUCATION

Student Exchange Solbridge
International School Business

GREAT LECTURERS
        GREAT STUDENTS

88 %

12 %



FRESHMEN ENRICHMENT PROGRAM
Hari-hari pertama di BINUS UNIVERSITY akan kamu lalui dengan 
Freshmen Enrichment Program (FEP) di mana kamu akan 
diperkenalkan pada lingkungan di dalam dan sekitar kampus,
mata kuliah di semester awal, seluruh fasilitas kampus,
sistem teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran
(BINUS MAYA), dan sosialisasi mengenai Student Advisory Center. 

Program pengenalan dan persiapan diri sebelum kuliah dimulai 
dari General Orientation selama 6 hari, serta Academic Orientation 
selama 1 minggu dan Campus Life Orientation selama 1 semester. 
Sejak awal masa FEP kamu juga akan didampingi oleh
Buddy Coordinator, mahasiswa senior yang telah terseleksi untuk 
memberimu informasi dan pendampingan mengenai segala 
masalah teknis perkuliahanmu.

EMPLOYABILITY and 
ENTREPRENEURIAL SKILLS (EES)
Selama kuliah, BINUS UNIVERSITY akan membekalimu dengan
E & E Skill Development Program yang telah menjadi formula khusus
bagi BINUS UNIVERSITY dalam membawa 1 dari 3 alumni ke peta karir 
global, baik bekerja di perusahaan multinasional maupun luar negeri 
atau menciptakan pekerjaan sendiri sebagai pengusaha. 

Melalui E & E Skill Development Program, selain untuk 
meningkatkan berbagai E & E Skills, BINUS UNIVERSITY akan 
mengasah kemampuanmu dalam bahasa asing, numerical skill, 
teknologi, dan pengembangan soft skills seperti:

1. Self management skills

2. Communication skills

3. Teamwork skills

4. Planning and organizing skills

5. Initiative enterprise skills

6. Problem solving and decision making skills

 yang sangat dibutuhkan untuk sukses dalam

 dunia karir dan kewirausahaan

QUALITY MANAGEMENT
ACADEMIC EXCELLENCE
Tidak hanya menjadikan BINUS UNIVERSITY unggul dalam sistem 
manajemen pendidikan, tetapi juga membuat BINUS UNIVERSITY 
dapat terus meningkatkan dan menjaga Academic Quality yang 
dibutuhkan oleh mahasiswa dan pemakai lulusan (industry) dengan 
perencanaan dan implementasi layanan pendidikan diawasi secara 
ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui Quality Management Center, Instructional Development 
Center dan Character Building Development Center, mahasiswa 
BINUS UNIVERSITY akan memperoleh Academic Quality Assurance 
yang dituangkan dalam kurikulum dan proses pembelajaran di 
seluruh program studi yang ditawarkan.

Pengukuran sistem manajemen juga mengacu pada Standard 
Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria, yang membawa 
BINUS UNIVERSITY menjadi institusi pendidikan pertama di 
Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi International 
Performance Excellence. Pengakuan juga datang dari Badan 
Sertifikasi Internasional Independen dengan IWA 2:2007
yang merupakan implementasi ISO 9000 di dunia pendidikan.

STUDENT SUPPORT SERVICES
Melalui Layanan Informasi Mahasiswa, BINUS UNIVERSITY 
menampung suara mahasiwa dan masalah yang dihadapi,
serta menyediakan informasi dan solusi sesuai kebutuhan.
Salah satunya adalah Student Advisory Center (SAC)
yang menjawab kebutuhan mahasiswa akan solusi dari berbagai
masalah psikologis, dengan menempatkan orang-orang yang 
berkompeten di bidangnya. Dalam menjalankan fungsinya,
SAC juga bertugas menyeleksi dan mempersiapkan kapabilitas 
Buddy Coordinator.

SAC juga menyediakan mentor dan tutor yang siap membantumu 
mendalami mata kuliah secara gratis. Mentor dan tutor adalah 
kakak kelas yang diseleksi dan diberikan pelatihan khusus untuk 
menjalankannya. Selain itu SAC menyediakan banyak pelatihan 
untuk pengembangan dirimu.

Untuk menanamkan jiwa entrepreneurship, BINUS UNIVERSITY 
memfasilitasi mahasiswa dengan BINUS ENTREPRENEURSHIP 
CENTER (BEC). BINUS UNIVERSITY juga membuka Self Access 
Language Learning Center (SALLC) di mana BINUSIAN dapat 
memanfaatkan fasilitas audio visual dan program interaktif untuk 
meningkatkan keterampilan berbahasa asing.

Layanan BINUS UNIVERSITY lainnya adalah Student Creativity 
Development Center (SCDC) yang membawahi Unit Kegiatan 
Mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas dan kemampuan dalam 
berorganisasi.
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UNLIMITED FACILITIES
     AWAIT YOU

Untuk mendukung proses perkuliahanmu,
BINUS UNIVERSITY menyediakan berbagai fasilitas, baik 
secara fisik maupun non fisik. Dengan gedung kampus dan 
ruang kelas yang modern, parkir yang luas, dan security 
yang berjaga 24 jam, BINUS UNIVERSITY memastikan 
kenyamanan dan keamananmu selama menjalani kuliah.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas para BINUSIAN, 
berbagai fasilitas penunjang perkuliahan tersedia, 
antara lain BINUS MAYA, Library and Knowledge Center 
yang hi-tech dan lengkap, laboratorium sesuai dengan 
program studi, dan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa.

Computer Center Room

Digital Media Studio

7
Multi Function Auditorium

Food Galore

Photography Studio
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Library and Knowledge Center

Apple Campus Store



BINUSIAN CARD FLAZZ
 
Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi mahasiswa dalam menjalankan 
berbagai aktivitas, BINUS UNIVERSITY menyediakan BINUSIAN Card Flazz yang berfungsi 
sebagai tanda pengenal, absensi BINUSIAN, akses ke Library Knowledge Center, dan area 
parkir. Selain itu BINUSIAN Card Flazz dapat digunakan untuk transaksi lain di seluruh 
outlet jaringan BCA Flazz dengan berbagai diskon dan penawaran menarik.

Gedung Parkir
 
BINUS UNIVERSITY menyediakan fasilitas parkir yang mampu 
menampung 900 mobil. Untuk menjamin keamanan, akses keluar 
masuk parkir menggunakan BINUSIAN Card Flazz.

Plasa Anggrek
 
Beragam pilihan menu menarik dengan harga 
terjangkau hadir di food court BINUS UNIVERSITY 
yang nyaman dan modern.
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Menjawab kebutuhan akomodasi mahasiswa, BINUS UNIVERSITY 
mendirikan BINUS SQUARE Hall of Residence yang terdiri dari 17 
lantai dengan 2 hall untuk pria dan 2 hall untuk wanita.
Hall of Residence memiliki total 1.500 kamar single occupancy 
dan double occupancy untuk mengakomodir 2.200 BINUSIAN.

Sebagai penghuni (boarder) BINUS SQUARE Hall of Residence, 
kamu akan melewati kegiatan pengenalan lingkungan dan 
tata tertib yang berlaku. Selain itu  kamu akan diajak untuk 
bersosialisasi dengan boarder lainnya melalui gathering seperti 
Hello! University Life, nonton bareng, perayaan hari besar 
keagamaan, serta games dan pertandingan olahraga antar boarder. 

Untuk membuat hidupmu lebih berkualitas, kamu juga dapat 
mengikuti program pengembangan soft skill dan hard skill yang 
sesuai dengan minatmu, seperti seminar dan workshop, short 
course, dan program internasionalisasi. Pengalaman berorganisasi 
melalui BINUS SQUARE Student Committee yang secara berkala 
diadakan juga menjadi nilai tambah bagimu selama tinggal di
BINUS SQUARE.

BINUS SQUARE dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang 
memenuhi segala kebutuhan, antara lain:

•	 koneksi wi-fi
•	 lounge
•	 reading room
•	 games room
•	 minimarket 24 jam

BINUS SQUARE
        HALL OF RESIDENCE
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•	 kafetaria
•	 parent’s guest room
•	 gymnasium
•	 kolam renang
•	 laundry
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FUN &
       ACTIVITY CENTERS

Selama menjadi mahasiswa BINUS UNIVERSITY, kamu tidak hanya termotivasi 
untuk menjalani aktivitas akademik, namun juga mengikuti berbagai kegiatan 
kemahasiswaan yang akan meningkatkan Employability and Entrepreneurial Skills (EES). 
Keikutsertaanmu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) akan menjadi nilai tambah 
yang memengaruhi transkrip non akademis dan menjadi syarat wisuda. 

Bidang Olahraga 
1. Aikido
2. Baseball
3. Bola Basket
4. Bulutangkis
5. Karate 
6. Merpati Putih
7. Otomotif
8. Pecinta Alam
9. Renang
10. Sepak Bola 
11. Softball
12. Taekwondo
13. Tenis
14. Tenis Meja
15. Voli
16. Wushu

Bidang Kesenian
1. Band
2. Klub Seni Fotografi 

BINA NUSANTARA 
(KLIFONARA)

3. Seni Tari Mahasiswa
    BINA NUSANTARA 

(STAMANARA)
4. Seni Teater Mahasiswa 
    BINA NUSANTARA
 (ST-Manis)
5. Paduan Suara Mahasiswa 
 BINA NUSANTARA  

(PARAMABIRA)

Bidang Penalaran
1. Computer Club (BNCC)
2. English Club (BECC)
3. Mandarin Club (BMCC)
4. Nippon Club

Bidang Kerohanian
1. Keluarga Mahasiswa Buddhis
 Dharmmavaddhana
2. Keluarga Mahasiswa Hindu
3. Keluarga Mahasiswa Katolik
4. Keluarga Mahasiswa Kong Hu Cu
5. Majelis Ta’lim Al-Khawarizmi
6. Persekutuan Oikoumene

Bidang Media Audio
& Broadcasting
1. BINUS TV
2. Media Informasi Audio 
    BINA NUSANTARA
 (B-VOICE) 

Untuk membuka wawasanmu mengenai dunia kerja dan industri 
serta menciptakan network yang berguna bagi karirmu kelak, 
BINUS UNIVERSITY menyelenggarakan berbagai event, seminar 
dan workshop baik di dalam maupun luar kampus.

Sesi berbagi pengalaman oleh pemimpin perusahaan nasional 
kepada mahasiswa dalam Studium Generale (kuliah umum) adalah 
salah satu event yang diadakan BINUS UNIVERSITY. Disusul dengan 
Industrial Showcase, ajang tahunan masing-masing program studi 
di mana karya terbaik mahasiswa dipamerkan kepada pelaku bisnis 
dan industri dari sejumlah perusahaan. Khusus untuk program 
studi Desain Komunikasi Visual, para mahasiswa juga memamerkan 
kreativitas melalui event Fresh n Brite di berbagai lokasi publik.

EVENTS &
         NETWORKING

Industrial Showcase

Studium Generale

Fresh n Brite Exhibition
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AWARDS AND
            ACHIEVEMENTS

• Juara 1 Singapore Open
 (Renang Indah)

• Juara Umum The 24th Praga 
Cantat Choir Competition and 
Festival

• Peringkat 6 Causeway Scrabble 
Challenge 2010

• Juara 2 Malaysia Open
 (Renang Indah)
• Juara 1 Hongkong Open
 (Renang Indah)

• Juara 1 Structural Challenge to 
Fabricate a Cantilever Structure 
Which Can Carry an Eccentric Load

• Award Granted dalam Study of the 
US Institutes on Media and Culture 
(SUSI) Scholarship

•  Penghargaan Emas Asian Skill 
Competition 2010

• Winner of UMAP Scholarship dari 
University Mobility in Asia and the 
Pacific dan DIKTI

• Diploma of Excellence & Bronze 
Medal dalam ASEAN Skills 
Competition - Thailand

• Juara 3 The 9th Chinese Bridge 
Chinese Profiency Competition for 
Indonesia College Students

• Juara 1 Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi Kopertis Wilayah III

• Juara 2 National Universities 
English Debate Champions 
Kopertis Wilayah III

• Juara 1 Lomba Duta Bahasa 
Tingkat Provinsi DKI Jakata

• Juara 1, 2 dan 3 Lomba Olimpiade 
Matematika Tingkat Kopertis 
Wilayah III

• 2nd Best Speaker dalam Indonesia 
Varsities English Debating 2010

• 1st Winner 6th Nationwide
 English Olympics

• 1st Winner Polinela National
 Scrabble Competition

• Juara 1 Scrabble dalam English 

2010

2011 *

• Guiness World Record Breaker 
“Most People Doing Crosswords 
Simultaneously”

• Juara 1 Scrabble & juara 3 
Debate The 2011 Southeast Asia 
English Olympics

• Peringkat 13 ASTAR Scrabble 
Challenge International (ASCI)

• Juara 2 & 3 CIMA (Chartered 
Institute Management Accountant) 
Global Business Challenge

 2011 – Indonesia Final

• Juara 1 Scrabble & Juara 1
 News Casting The ICON 2011

• 1st runner up Polinela National 
Scrabble Competition

• Juara 1 MSI & juara 1 Vaikoo Liga 
Overlocking Indonesia 2011

• Rekor MURI “Pemrakarsa dan 
penyelenggara Pembuatan 
Lampion dari Rangkaian Zhong 
Guo Jie Terbanyak, (2.562 buah)”

• Juara 1 National University English 
Debating Championship (NUEDC)

• The Best Private University in 
Communication and Management 
School 2011 versi Majalah Mix

• 2011 Indonesian Most Admired 
Knowledge Enterprise (MAKE) 
Study Award & Special Award 
“Admirable Strong Internal 
Commitment”

Society Festival 2010

•  Juara 2 Debat dalam Bawor Cup 2010

•	2nd Best Speaker dalam National 
Universities English Debate 
Championship

• Juara 2 Lomba Duta Bahasa 
Tingkat Nasional

• Juara 3 Jenesys Program dari 
Japan Foundation

• Juara 2 Kompetisi Rancang 
Bangun 2010

• Juara 1 Protocol Fair, Presenter 
and News Casting Competition

• Juara 1 Hybrid English Integrated 
Competition

• Award Granted Lomba Karya Tulis 
Mahasiswa Tingkat Nasional

• Juara 2 Contest for Future 
Leaders in Marketing and 
Communication – MIX-Student 
award

• Penghargaan Kategori Grafis 
Sosial & Tipografi dalam Indonesia 
Graphic Design Awards (IGDA) 
2010

• Rank 1 Programming Contest ITB-PC

• Best National 3 Programming 
Contest ACM-ICPC

• Rank 1 IT Application dalam INAICTA

• Best Outstanding Student 
Innovation untuk IT Application 
dalam APTIKOM

• Rank 1 IT Application dalam IWIC 2010

• Juara 1 Widyatama Debate 
Competition WIDETION 2010

• 2010 Indonesian Most Admired 
Knowledge Enterprise (MAKE) 
Study Award

13 *Sampai dengan Juli 2011

Sebagai tanggung jawab institusi yang menyediakan sarana 
pendidikan dan meluluskan lebih dari 5.000 mahasiswa setiap 
tahunnya, BINUS UNIVERSITY memastikan lulusannya dapat 
bersaing di dunia kerja.

Selama 30 tahun berdiri, BINUS UNIVERSITY terus mengantar 
1 dari 3 lulusannya untuk bekerja di perusahaan multinasional 
dan internasional atau menjadi entrepreneur.

Memenuhi janji itu, sejak awal masa perkuliahan hingga mendekati 
masa tugas akhir, BINUS UNIVERSITY membekali mahasiswa 
dengan berbagai ilmu, keterampilan, dan wawasan sesuai dengan 
kebutuhan.

Upaya ini menjadikan mahasiswa BINUS UNIVERSITY sebagai 
GOOD and SMART generation yang mampu melangkah secara 
independen dan menaklukkan tantangan karir global sehingga 
kamu akan menjadi salah satu dari mereka. 

CAREER & ALUMNI CENTER
Menjawab permintaan industri akan mahasiswa dan
alumni BINUS UNIVERSITY yang berkualitas dan siap pakai,
BINUS UNIVERSITY mendirikan BINUS CAREER & ALUMNI CENTER 
dengan menempatkan para alumni di berbagai bidang dan industri 
sesuai dengan minat dan kualifikasi.

Melalui kerjasama dengan BINUS UNIVERSITY dalam proses 
rekrutmen, perusahaan-perusahaan memperoleh kemudahan 
dalam mempekerjakan sumber daya manusia yang memiliki 
kecerdasan akademik dan E & E Skills.

•		Hingga	79%	mahasiswa	BINUS	UNIVERSITY	telah	bekerja	6	bulan		
setelah lulus.* 

•	BINUS	CAREER	&	ALUMNI	CENTER	bekerjasama	dengan	lebih	dari		
1.000 perusahaan yang menawarkan lebih dari 15.000 lowongan kerja 
setiap tahunnya.

TAHUKAH
KAMU?

LULUSAN BINUS UNIVERSITY

BEKERJA PADA PERUSAHAAN

MULTINASIONAL DAN INTERNASIONAL

ATAU MENJADI ENTREPRENEUR 

14

SATUDARITIGA

IT’S OUR PROMISE TO LEAD YOU
TO GLOBAL CAREER PATH

 (*)Survey dilakukan hingga Mei 2011
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INDUSTRIAL TESTIMONIES

Michael Mullins

Counselor  for Management Affairs, U.S. Embassy

“The U.S. Embassy is extremely satisfied with the quality 

and character of the BINUS students working with 

us. The students are pleasant and easy to work with. 

They understand the importance of time management, 

schedules, and deadlines.  They add value with their 

knowledge, innovative ideas, and youthful energy. 

The partnership created through the BINUS-U.S. Embassy 

Internship is one we anticipate lasting for a very long time.”

Novi Tandjung

Marketing Manager, Microsoft Indonesia

“Lulusan BINUS UNIVERSITY tersebar di mana-mana, tidak 

hanya di Microsoft tetapi juga di perusahaan IT lainnya, 

baik rekanan Microsoft atau di principle lain. Di Microsoft 

sendiri, lulusan BINUS UNIVERSITY tersebar tidak hanya di 

bidang teknis IT, tetapi juga sebagai marketer di bidang IT di 

dalam dan di luar negeri. Fakta tersebut menyatakan dengan 

sendirinya, bagaimana lulusan BINUS UNIVERSITY dipercaya, 

tidak hanya oleh perusahaan lokal tetapi juga multinasional, 

baik di dalam dan di luar negeri.”

Pieter Lydien

CEO Dell Indonesia

“Kebutuhan bisnis hari ini telah berubah. Bisnis menjadi 

lebih dinamis dan oleh karena itu kebutuhan dari talenta 

yang kami kejar sudah berubah juga. Yang kami cari 

adalah orang–orang yang mempunyai karakter yang kuat, 

integritas tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan 

perubahan bisnis yang sedemikian cepatnya.

Yang terakhir, tanpa melupakan bahwa kita selalu 

memerlukan kemampuan untuk berpikir secara logis dan  

rasional. Selama ini saya mengamati lulusan 

BINA NUSANTARA yang bekerja di tempat kami, semua 

proses kerja mereka dapat diselesaikan dengan baik dan 

saya puas dengan hasilnya.”

Irawan Linko

Human Resources Development, Panin Bank

“Kami merasa puas dan terbantu bekerjasama dengan

BINUS UNIVERSITY melalui program layanan rekrutmen 

BINUS CAREER. Dua dari tiga CV yang kami terima berasal 

dari lulusan BINUS UNIVERSITY.”

SCHOLARSHIP PROGRAM

BINUS UNIVERSITY sangat menyambut 
baik generasi muda Indonesia yang memiliki 
prestasi gemilang, baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik.

Pastikan dirimu menjadi yang terbaik dan 
terpilih untuk mendapatkan beasiswa 
pendidikan penuh atau parsial dari
BINUS UNIVERSITY! 

Bagi kamu yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun 
internasional, BINUS UNIVERSITY menyediakan “The Widia 
Scholarship for Outstanding Achievers” dimana kamu bisa 
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan S1
di BINUS UNIVERSITY tanpa melalui proses TPKS
(Tes Potensi Keberhasilan Studi) dan tanpa dibebankan 
biaya hingga selesai masa studi.
 
Selain itu kamu juga bisa mendapatkan beasiswa menarik 
lainnya berdasarkan prestasi akademik serta hasil peringkat 
TPKS. Jadi jangan ragu lagi untuk mencari informasi lebih 
lanjut mengenai beasiswa BINUS UNIVERSITY di 
www.binus.ac.id/beasiswa dan tunjukkan prestasimu!
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Mobile Application & Technology (S1)
Program Mobile Application & Technology dirancang khusus oleh 
BINUS UNIVERSITY untuk membekali kamu dengan pengetahuan 
dan keahlian untuk memahami, mengembangkan dan menciptakan 
berbagai teknologi terapan di bidang mobile technology yang 
kini berkembang pesat dengan kehadiran berbagai smart mobile 
devices.
 
Karir setelah lulus kuliah:
Mobile application developer, mobile and internet system 
developer dalam berbagai industri seperti perbankan, e-commerce, 
telekomunikasi, dan logistik, atau information analyst dan game 
designer

Teknik Informatika (S1)
Melalui kerjasama dengan vendor-vendor IT terkemuka seperti 
CISCO, Oracle, Microsoft, IBM dan Google, program Teknik 
Informatika BINUS UNIVERSITY mempersiapkan kamu dengan 
keahlian dalam merancang program dan aplikasi komputer 
meliputi  web, mobile, social networking, teknologi basis data, 
system intelligence, teknologi jaringan, game dan multimedia 
interaktif, serta ilmu pengembangan teknologi informasi lainnya 
yang sesuai dengan kebutuhan untuk berkarir di vendor IT global.

Pilihan peminatan:
Software Engineering, Database Technology, Intelligent System, 
Networking, Interactive Multimedia, Applied Networking (CISCO), 
dan Applied Database (ORACLE)

Karir setelah lulus kuliah:
Software Developer, System Engineer/ Programmer, Web 
Developer/Programmer, Multimedia/Game Developer, Computer 
Network Specialist, System Analyst, dan IT Consultant
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Information Systems Audit (S1)
Untuk menjawab kebutuhan akan tenaga auditor sistem informasi 
dan teknologi informasi, BINUS UNIVERSITY mengembangkan 
program Information Systems Audit yang akan membekali kamu 
dengan keahlian khusus dan kompetensi sebagai auditor sistem 
informasi/teknologi yang handal. Program ini mengacu pada 
standar internasional, sehingga akan mempermudah lulusan untuk 
memperoleh sertifikasi internasional.

 Karir setelah lulus kuliah:
Auditor IT, IT general control, audit IT support to financial audit, 
IT management assurance, IT management advisory, IT risk and 
assurance, auditor internal, atau internal control

Komputerisasi Akuntansi (S1)
Program studi Komputer Akuntansi BINUS UNIVERSITY 
mempersiapkan kamu menjadi seorang profesional, dengan 
kemampuan mendesain dan mengembangkan aplikasi akuntansi 
dalam perusahaan, serta melakukan analisis terhadap kebutuhan 
perancangan sistem informasi, terutama pada proses bisnis dan 
akuntansi.

Pilihan peminatan:
IT/IS Investment, Applied ERP, dan Applied Database
 
Karir setelah lulus kuliah:
Information system developer, database administrator, project 
manager, auditor internal/eksternal, pelaksana proyek ERP,
atau konsultan 

Sistem Informasi (S1)
Dengan mengikuti program Sistem Informasi BINUS UNIVERSITY, 
kamu akan memiliki keahlian dalam menciptakan, mengaplikasikan, 

dan mengintegrasikan berbagai solusi IT untuk efisiensi 
dan efektifvitas manajemen dalam dunia bisnis, yang akan 
menempatkanmu dalam posisi vital dan strategis dalam dunia 
korporat.

Pilihan peminatan:
Strategic Information System, Business Intelligence, E-Business, 
Applied Enterprise Resource Planning, dan Applied Database

Karir setelah lulus kuliah:
Programmer Analyst, System Support, System Design, Database 
Administrator, Web Developer, Web Designer, Information System 
Specialist pada bidang kerja sistem informasi korporasi, business 
intelligence, atau e-business
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International Business and Management (S1)
Program International Business and Management membekali kamu 
dengan berbagai pemahaman mengenai bisnis secara global, baik 
dari sisi manajemen, keuangan, pemasaran, komunikasi, bahkan 
politik dan etika. Dengan benchmarking ke beberapa universitas 
di Amerika Serikat, BINUS UNIVERSITY bertekad menghasilkan 
lulusan yang siap terjun ke bisnis internasional. 

Pilihan peminatan:
International Strategic Management dan Export Import

Karir setelah lulus kuliah:
Brand office manager, global supply chain manager, konsultan 
bisnis, pengusaha, dan profesional/manajer divisi bisnis di 
perusahaan multinasional, ekspor impor, bank internasional, 
perdagangan, retail, dan consumer goods

International Marketing (S1)
Melalui program International Marketing, kamu mendapatkan 
pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan strategi 
pemasaran mulai dari analisa permasalahan, brand management 
hingga pola distribusi di pasar lokal maupun global.

Karir setelah lulus kuliah:
Account manager, brand manager, marketing research, marketing 
intelligent, atau konsultan pemasaran

Manajemen (S1)
Dalam program studi Manajemen, para dosen akan membekali 
kamu dengan ilmu manajemen agar kamu bisa eksis di dunia kerja 
atau sukses sebagai pemilik bisnis.

Pilihan peminatan:
E-Business, Entrepreneurship, dan Business and Organization

Karir setelah lulus kuliah:
Profesional pada level manajemen di berbagai bidang industri 
seperti manufaktur, jasa, rumah sakit, hotel, perbankan, 
pendidikan, dan agribisnis, serta konsultan manajemen/bisnis
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Akuntansi (S1)
Program ini untuk kamu yang ingin menjadi akuntan profesional 
dengan pengetahuan bisnis dan teknologi informasi. Kurikulum 
dalam program ini sesuai dengan tren akuntansi nasional dan 
global, antara lain International Financial Reporting Standard 
(IFRS) yang menjadi acuan seluruh perusahaan di dunia pada 
tahun 2012. Kolaborasi dengan empat perusahaan akuntansi 
terbesar di Indonesia juga membuat program ini mampu membuka 
kesempatan kerja yang luas dan bergengsi bagi lulusannya.

Pilihan peminatan:
Perpajakan, Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, dan
Pasar Modal
 
Karir setelah lulus kuliah:
Praktisi akuntansi, keuangan, perpajakan, dan internal audit di 
berbagai perusahaan berskala nasional maupun internasional, atau 
konsultan keuangan, perpajakan, dan audit 

Finance (S1)
Program studi ini membekali mahasiswa dengan teori dan praktek 
dalam pengidentifikasian dan penyelesaian masalah perolehan 
dan alokasi dana organisasi di sektor publik dan swasta di skala 
domestik dan internasional. Lulusan program ini akan memahami 
fungsi dan operasional pasar keuangan, menguasai aplikasi 

komputer dalam bidang keuangan, mengakses dan memanfaatkan 
informasi keuangan, serta mengambil keputusan finansial.

Pilihan Peminatan:
Corporate Finance/Business Finance, Investment Management, 
dan Financial Services Management

Karir setelah lulus kuliah: 
Assistant treasurer, credit manager, controller credit manager, 
cash manager, real estate officer, investment advisor,
investor relations officer, acquisitions project manager,
benefits officer, financial risk manager, financial analyst,
mutual funds analyst, fund principal/trader, portfolio manager

Hotel Management (D4)
Dengan mengikuti program studi ini, kamu memiliki kesempatan 
magang selama satu tahun di hotel-hotel berbintang 4 dan 
5 di dalam maupun luar negeri. Program Hotel Management 
BINUS UNIVERSITY bekerjasama dengan Asosiasi PHRI, PATA 
International, Bournemouth University UK, dan IHTTI Swiss Hotel 
School, serta memperoleh dukungan dari para pakar di bidang 
hospitality dan pariwisata yang tergabung dalam Industry Advisory 
Council (IAC).

Karir setelah lulus kuliah:
Kamu bisa menduduki level manajemen pada setiap segmen di 
industri hospitality

 

Marketing Communication (S1)
Program ini memberi kesempatan luas bagi kamu yang ingin 
berkarir dalam bidang pemasaran, public relations, dan 
pengelolaan produk tayangan visual di berbagai media massa.
 
Marketing Communication terdiri dari 3 pilihan peminatan yaitu:

• Broadcasting (S1)
Melalui kerjasama dengan berbagai stasiun televisi dan radio, 
serta rumah produksi, program Broadcasting BINUS UNIVERSITY 
akan mempersiapkan kamu menjadi praktisi media elektronik yang 
handal dan siap bersaing di bidang penyiaran.
 
Karir setelah lulus kuliah:
Profesional di bidang penyiaran radio dan televisi serta pembuatan 
program siaran oleh rumah produksi sebagai produser, produser 
eksekutif, pengarah acara/sutradara, presenter, penulis naskah, 
kameramen, tim kreatif, dan reporter

• Digital Journalism (S1)
Sejalan dengan pesatnya perkembangan media digital,
BINUS UNIVERSITY membuka program Digital Journalism bagi 
kamu yang ingin lebih mendalami bidang jurnalistik di media cetak, 
elektronik, dan media digital.

Karir setelah lulus kuliah:
Praktisi di berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun 
digital seperti jurnalis, kolumnis, editor, dan pemimpin redaksi, 
atau di kantor diplomatik sebagai press–attaché

• Public Relations (S1)
Program Public Relations BINUS UNIVERSITY memberikan 
pembekalan keahlian pada kamu yang ingin berkarir di bidang 
komunikasi yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan 
keterampilan komunikasi dua arah antara institusi industri atau 
pemerintah dengan masyarakat.
 
Karir setelah lulus kuliah:
Public relations officer, manajer kampanye, juru bicara, negosiator 
politik, motivator, branding–image supervisor dan event organizer
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Animasi (S1)
Bila selama ini kamu hanya menonton film 
animasi favorit, dengan memilih program 
Animasi di BINUS UNIVERSITY, kamu 
bisa membuat animasi sendiri. Program 
ini akan mengajarkan kamu tentang 
animasi yang sesungguhnya, dari animasi 
klasik yang unik hingga animasi dengan 
sentuhan 3D yang canggih. Kamu akan 
belajar membuat cerita, menciptakan 
tokoh dan mendesain obyek, hingga 
membuatnya bergerak.

Karir setelah lulus kuliah:
Profesional di bidang periklanan, film, 
dan televisi antara lain animator, motion 
graphic designer, 3D artist, dan visual FX 
artist 

Creative Advertising (S1)
Creative Advertising BINUS UNIVERSITY 
mempersiapkan kamu menjadi praktisi 
periklanan masa depan yang mampu 
menelurkan gagasan revolusioner di 
bidang pemasaran, seni, dan teknologi 
untuk menyikapi pergerakan pasar dan 
konsumen yang dinamis.

Karir setelah lulus kuliah:
Advertising consultant, art director, creative 
director, creative copywriter, creative 
conceptor/advisor di rumah produksi dan 
media cetak

Desain Interior (S1)
Program ini sangat sesuai bagi kamu yang 
tertarik untuk merancang dan membuat 
penampilan dan suasana ruangan menjadi 
menarik. Kamu akan dibimbing menjadi 
desainer interior yang mahir dalam 

perancangan dan presentasi desain yang 
kaya akan budaya lokal Indonesia, ramah 
lingkungan dan berbasis teknologi.

Pilihan peminatan:
Commercial and Hospitality Design dan 
Furniture and Interior Accessories Design
 
Karir setelah lulus kuliah:
Desainer interior, konsultan desain interior, 
desainer dan kontraktor furnitur, furniture 
merchandiser, desainer atau produsen 
aksesoris rumah dan interior, dekorator 
interior, visual merchandiser, real estate 
property developer, setting and property 
designer, stylist, interior lighting designer, 
interior design author, serta production 
house, retail and exhibition designer

Desain Komunikasi Visual
New Media (S1)
Dengan program Desain Komunikasi Visual 
BINUS UNIVERSITY, kamu akan mampu 
memecahkan masalah komunikasi melalui 
berbagai media visual, termasuk media 
gerak digital untuk menciptakan komunikasi 
visual yang tepat sasaran dalam kemasan 
yang estetis.
 
Karir setelah lulus kuliah:
Ahli komunikasi visual profesional di 
bidang periklanan dan pertelevisian 
antara lain sebagai brand consultant, 
graphic boutique designer, web designer, 
ilustrator, fotografer, dan tipografer
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Hubungan Internasional (S1)
Program studi ini menjadikanmu profesional 
di bidang Hubungan Internasional di dalam 
dan luar negeri yang memiliki keahlian 
dalam menganalisis dan memberikan 
rekomendasi kebijakan, melakukan berbagai 
pendekatan negosiasi dalam bisnis dan 
hubungan internasional, menerapkan 
berbagai mekanisme resolusi konflik, dan 
menganalisis peran aktor non negara dalam 
mekanisme resolusi konflik. 

Pilihan Peminatan:
Diplomasi Perdagangan dan Bisnis, 
Media Internasional, Organisasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Global, Perusahaan 
Multinasional, serta Konflik dan Keamanan

Karir setelah lulus kuliah:
Diplomat (Kemenlu), birokrat di berbagai 
kementerian, anggota parlemen, 
analis strategis (Kemenhan), peneliti, 
dosen, serta staf ahli di berbagai 
organisasi internasional, Kedubes Asing, 
media nasional dan internasional, 
LSM internasional, atau perusahaan 
multinasional

Psikologi (S1)
Setelah menyelesaikan program studi 
Psikologi di BINUS UNIVERSITY, kamu akan 
memiliki kemampuan menyusun alat ukur 
dan melakukan penelitian psikologi dengan 
dukungan teknologi informasi. Kamu juga 
mampu mendiagnosa, merancang, dan 
melakukan intervensi secara optimal dalam 
pengembangan sumber daya manusia. 

Karir setelah lulus kuliah:
Profesional di bidang periklanan, 
pemasaran, hubungan masyarakat, 
psikologi kedirgantaraan, olahraga, 
forensik, penelitian di lembaga kepolisian, 
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, 
kesenian dan hiburan, serta praktisi dalam 
bidang pengelolaan sumber daya manusia 
di organisasi/perusahaan

Business Law (S1)
Untuk menjawab tantangan pembaharuan 
dan terobosan hukum di Indonesia,
Program Business Law BINUS UNIVERSITY 
menyediakan kurikulum untuk mencetak 
sarjana-sarjana hukum yang beretika dan 
mempunyai wawasan hukum nasional dan 
internasional.

Pilihan peminatan:
• Business Law in Information
 and Technology
• Intellectual Property Right
 (cyber and non cyber)
• International Trade Law
• Hukum Perbankan, Asuransi, dan 

Korporasi
• E-Business (e-commerce)

Karir setelah lulus kuliah:
• In House Legal 
• Advokat
• Hakim
• Jaksa
• Notaris
• Kurator  
• Konsultan Hak Kekayaan Intelektual 
• Mediator
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Sastra Cina (S1)
Program Sastra Cina BINUS UNIVERSITY memberimu pembekalan 
dengan ilmu dan keterampilan bahasa Cina mulai dari tingkat dasar 
sampai mahir. Dengan mengikuti program ini, kamu mendapat 
pemahaman mengenai kebudayaan, literatur, dan sejarah Cina, serta 
aplikasi bahasa dalam bisnis dan karir, di antaranya perdagangan dan 
pengoperasian komputer dengan bahasa Cina. Hingga kini program 
Sastra Cina BINUS UNIVERSITY telah menjalin kerjasama dengan 
Guangxi Teachers Education - Nanning, Guangxi, Guangxi Normal 
University - Guilin, Guangxi, Hainan Normal University - Haikou, 
Hainan, Nanjing University of Information Science and Technology, 
Nanjing, Yunnan University, dan Xiamen University.

Pilihan peminatan:
Pengajaran, Bisnis, Budaya, dan Media Massa/Penyiaran

Karir setelah lulus kuliah:
Praktisi di bidang pendidikan, komunikasi, pariwisata, dan jurnalistik/
penyiaran

Sastra Inggris (S1)
Selain penguasaan bahasa Inggris secara komprehensif, 
program Sastra Inggris BINUS UNIVERSITY membekalimu 

dengan berbagai keterampilan dalam hal manajemen, organisasi, 
dan komputer yang akan mendukungmu di dunia kerja.
Program ini juga akan memperkayamu dengan pengetahuan 
budaya negara-negara berbahasa Inggris, sehingga kesempatanmu 
untuk berkarir di dunia bisnis, pemerintahan, diplomatik, atau 
kewirausahaan semakin terbuka luas.
 
Pilihan peminatan:
Teaching, Business, atau Tourism
 
Karir setelah lulus kuliah:
Praktisi di bidang SDM/human resources, training & development, 
komunikasi, public relations, international relations, culture 
relations, travel agency, marketing & advertising, dan penulisan/
literatur berbahasa Inggris

Sastra Jepang (S1)
Program Sastra Jepang BINUS UNIVERSITY menawarkan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), meliputi keterampilan 
berbahasa dan berkomunikasi dalam bahasa Jepang, serta 
pengenalan budaya, tradisi dan manajemen Jepang yang akan 
menjadikanmu profesional di dunia kerja. Program ini juga akan 
memperkayamu dengan dasar-dasar ilmu Entrepreneurship, 
Japanese Public Relations, Japanese public speaking, serta 
pengetahuan mengenai etos kerja Jepang, sehingga kamu dapat 
menjalankan wirausaha di bidang yang berkaitan dengan bahasa 
dan negara Jepang.
 
Pilihan peminatan:
- Penerjemahan, terdiri dari:  Penerjemahan lisan Jepang-

Indonesia dan sebaliknya, penerjemahan tertulis Jepang-
Indonesia dan sebaliknya, Penerjemahan Komik, Penerjemahan 
Lirik Lagu, dan Penerjemahan Film

- Perkantoran, terdiri dari: Japanese Public Relations, 
Korespondensi Bisnis Jepang dan Percakapan Bisnis Jepang 1 
dan 2, serta Japanese Public Speaking

 
Karir setelah lulus kuliah:
Public Relations dan International Relations, praktisi bahasa 
atau literatur seperti juru bahasa, penerjemah komik/lirik/film 
dan pengajar bahasa Jepang, serta berbagai profesi di industri 
pariwisata seperti pengelola atau petugas agen perjalanan dan 
pemandu wisata
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Arsitektur (S1)
Program Studi BINUS UNIVERSITY 
berfokus untuk menghasilkan sarjana-
sarjana arsitektur yang siap pakai, inovatif, 
memiliki konsep peduli lingkungan dan 
nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Selain 
itu, pemahaman teknologi informasi 
menjadi nilai tambah yang terintegrasi 
dalam bidang keilmuan yang dikuasai.

Pilihan peminatan:
Digital Architecture, Interior Architecture, 
dan Real Estate

Karir setelah lulus kuliah:
Arsitek Profesional, Pengusaha Bidang 
Arsitektur, Insinyur dalam Konsultan 
Arsitektur, Insinyur dalam Perusahaan 
Kontraktor, atau Insinyur dalam 
Perusahaan Pengembang

Sistem Komputer (S1)
Program Studi Sistem Komputer
BINUS UNIVERSITY adalah pilihan 
tepat bagi kamu yang ingin menguasai 
dan menciptakan berbagai gadget 
berteknologi tinggi, sebab program ini 
memberikan pemahaman menyeluruh 
dalam merancang perangkat komputer 
yang bersifat pintar (intelligent), bergerak 
(mobile), serta terhubung ke jaringan 
internet (connectivity).

Pilihan peminatan:
Embedded System, Communication 
System, dan Robotics and Industrial 
Automation

Karir setelah lulus kuliah:
Profesional di bidang komputer antara 
lain engineering specialist, system design 
engineer, computer system engineer, 
research engineer, control system 
engineer, embedded system developer, 
soft embedded programmer, network 
administrator, network designer, robotics, 
dan technopreneur 

Teknik Industri (S1)
Dengan mengikuti program Teknik Industri 
di BINUS UNIVERSITY, kamu akan memiliki 
kemampuan dalam perancangan sistem, 
manajerial, dan teknologi yang saling 
terintegrasi untuk berkompetisi di dunia 
industri jasa dan manufaktur.
Untuk menambah pengalaman kerja yang 
aplikatif, para mahasiswa mendapat tugas 
akhir berdasarkan permasalahan nyata di 
dunia industri. BINUS UNIVERSITY juga 
menawarkan program Fast Track (4+1) 
tahun bagi kamu yang tertarik untuk 
mendapatkan gelar sarjana sekaligus 
master dalam waktu 5 tahun.

Pilihan peminatan:
Supply Chain Management, Service 
System Engineering, dan Manufacturing 
Systems

Karir setelah lulus kuliah:
Supply chain analyst dan praktisi di 
berbagai bidang seperti sistem kesehatan, 
strategi dan pengembangan bisnis, 
konsultasi, perbankan investasi,

project management, warehousing and 
inventory management, manajemen 
operasional, quality control, process 
improvement, dan logistik.

Teknik Sipil (S1)
Program Teknik Sipil BINUS UNIVERSITY 
mengintegrasikan teknologi dalam 
pendidikan perencanaan, perancangan, 
pembangunan, pemeliharaan, dan 
perbaikan infrastruktur seperti jalan, 
jembatan, pelabuhan, bandara, gedung, 
bendungan, dan sarana irigasi. Program 
Teknik Sipil BINUS UNIVERSITY telah 
menjalin kerja sama dengan berbagai 
universitas, asosiasi profesi dan industri 
berskala nasional dan internasional. Dalam 
hal Iaboratorium, penelitian, dan pelatihan, 
BINUS UNIVERSITY bekerja sama dengan
PT Subur Brothers, sedangkan dalam 
bidang manajemen infrastruktur, air, 
dan lingkungan, bekerja sama dengan 
CKNet-INA. Selain itu kerja sama dilakukan 
dengan INA-IGS dan GTS Singapore dalam 
teknologi informasi dan Institute of Civil 
Engineer.

Pilihan peminatan:
Sumber Daya Air dan Lingkungan, 
Transportasi dan Jalan Raya, Geoteknik, 
Manajemen Konstruksi, dan Struktur

Karir setelah lulus kuliah:
Project Manager, Estimator, dan 
Structural Design Engineer



DOUBLE PROGRAMS

Dengan memilih Double Programs yang akan kamu 
selesaikan dalam jangka waktu 5 tahun, kamu akan 
memperoleh dua gelar kesarjanaan sekaligus. Pilihan 
program ini memberi keuntungan bagi mahasiwa yang 
ingin menguasai dua keahlian utama sekaligus dalam 
waktu lebih singkat. Saat lulus kuliah, mahasiswa yang 
memilih Double Programs akan memiliki peluang karir di 
bidang yang lebih luas.

Accounting and Information Systems (S1)
Melalui program Accounting and Information Systems, kamu akan 
memperoleh keahlian di bidang akuntansi dan pemahaman di 
bidang sistem informasi, sehingga kamu akan menjadi akuntan 
profesional yang mampu menghasilkan sistem akuntansi berbasis 
teknologi informasi.

Karir setelah lulus kuliah:
Dalam bidang manajemen sebagai risk manager atau finance 
manager, dalam bidang bisnis sebagai taxation consultant, 
akuntan, atau auditor internal, dan dalam bidang teknologi 
informasi sebagai system analyst atau konsultan IT

Manajemen dan Sistem Informasi (S1)
Dengan mengikuti program ini, kamu akan mendapat pemahaman 
tentang aspek-aspek manajemen seperti fungsi bisnis, kegiatan 
usaha, dan risiko manajemen dengan penggunaan sistem informasi 
yang menentukan pencapaian kualitas perusahaan.

Karir setelah lulus kuliah:
Dalam bidang manajemen sebagai risk manager, MIS manager, 
manajer keuangan, manajer personalia, dan manajer pemasaran, 
dalam bidang bisnis sebagai pengusaha dan konsultan manajemen, 
dan dalam bidang teknologi informasi sebagai system analyst dan 
konsultan IT

Teknik Industri dan Manajemen (S1)
Pengetahuan manajerial dalam perancangan, analisa, 
implementasi dan pengelolaan akan memberikan sudut pandang 
berbeda yang menjadi nilai tambah dalam keahlianmu menjalankan 
industri jasa dan manufaktur yang efektif dan efisien.

Karir setelah lulus kuliah:
Di bidang manajemen sebagai supply chain management expert, 
manajer operasional dan konsultan manajemen, di bidang 
manufaktur dan jasa sebagai corporate planner, dan di bidang 
tekonologi informasi sebagai system analyst
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Teknik Industri dan Sistem Informasi (S1)
Dengan memilih program ini, kamu akan memiliki keahlian ganda 
dalam teknik industri dan sistem informasi yang kamu bisa 
manfaatkan dalam pengelolaan industri jasa dan manufaktur.

Karir setelah lulus kuliah:
Di bidang manufaktur dan jasa sebagai corporate planner,
di bidang manajemen sebagai business manager, operation 
manager, research & development manager, dan di bidang 
teknologi informasi sebagai system analyst

Teknik Informatika dan Matematika (S1)
Dengan mengikuti program ini, kamu tidak hanya menguasai teknik 
informatika, namun juga berbekal ilmu matematika yang dapat 
mendukung pekerjaanmu kelak. Kamu dapat mengembangkan 
berbagai pola algoritma untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan serta berinovasi dalam teknologi informasi.

Karir setelah lulus kuliah:
Di bidang teknologi informasi sebagai software and game 
developer atau konsultan IT, di bidang komputer sebagai 
network specialist, computer simulation specialist, dan di bidang 
industri sebagai pengajar, quantitative product planner, dan 
optimization analyst

Teknik Informatika dan Statistika (S1)
Pengetahuan statistika akan membantu kamu dalam pengembangan 
dan analisa data untuk mendapatkan informasi dan mengambil 
keputusan bisnis yang tepat.

Karir setelah lulus kuliah:
Di bidang bisnis sebagai market researcher, forecasting analyst,
di bidang manajemen sebagai business analyst, pengevaluasi 
kinerja perusahaan, dan di bidang teknologi informasi sebagai 
database designer dan system analyst



Setelah menyelesaikan Program Sarjana, kamu juga dapat 

melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana yang akan meningkatkan 

kualitas ilmu dan keahlianmu dan membuka lebih banyak 

kesempatanmu untuk berkarir di perusahaan multinasional dan 

internasional.

BINUS UNIVERSITY menawarkan 2 program 
pascasarjana:

1. BINUS GRADUATE PROGRAM
Bagi kamu yang tertarik mendalami bidang informatika,
BINUS GRADUATE PROGRAM menawarkan program Magister 
Teknik Informatika dan Magister Manajemen Sistem Informasi. 
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.binus.ac.id.

2. BINUS BUSINESS SCHOOL
Kamu bisa memilih program magister di BINUS BUSINESS SCHOOL 
yang sesuai dengan minat dan pilihan karirmu seperti Bisnis dan 
Manajemen, Keuangan, dan Marketing. Informasi lebih lanjut 
mengenai BINUS BUSINESS SCHOOL dapat diakses di bbs.binus.edu.

Setelah menyelesaikan Program Sarjana, kamu juga dapat melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana
yang akan meningkatkan kualitas ilmu dan keahlianmu dan membuka lebih banyak kesempatanmu 
untuk berkarir di perusahaan multinasional dan internasional.

MASTER DEGREE PROGRAM
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TAHAPAN MENJADI
BINUSIAN

Pembelian formulir
di tempat yang

ditentukan

Melakukan
registrasi

Mengikuti 
TPKS*

Registrasi
ulang

Pilih program
yang kamu minati

1

2

7

3

5

4

6

(*) TPKS = Tes Potensi Keberhasilan Studi (tes masuk BINUS UNIVERSITY)
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•	Admisi
•	Admisi	online :
 www.binus.ac.id/daftaronline
•	Perwakilan	BINUS	di	daerah

SELAMAT!
KAMU TELAH

MENJADI

BINUSIAN

Lihat hasil TPKS
di tempat yang

ditentukan :

FEP
(Freshmen
Enrichment
Program)

•	Admisi
•	Admisi	online :
 www.binus.ac.id/daftaronline
•	Perwakilan	BINUS	di	daerah
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TABEL PILIHAN PROGRAM
TAHUN AKADEMIK 2012/2013

Hotel Management D4 4 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Mobile Application and Technology
Sistem Komputer
Teknik Informatika

S1 3,5 - 7
SMA (IPA)

SMK*

Information Systems Audit
Komputerisasi Akuntansi
Sistem Informasi

S1 3,5 - 7
SMTA

(semua jurusan)

International Business and Management
International Marketing
Manajemen
Sastra Inggris

S1 3,5 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Arsitektur
Teknik Industri
Teknik Sipil

S1 4 - 7
SMA (IPA)

SMK*

Finance S1 3,5 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Akuntansi
Business Law
Hubungan Internasional
Psikologi
Sastra Cina
Sastra Jepang

S1 4 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Animasi
Creative Advertising
DKV New Media

S1 4 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Marketing Communication S1 4 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Desain Interior S1 4 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Teknik Informatika dan Matematika
Teknik Informatika dan Statistika
Teknik Industri dan Manajemen
Teknik Industri dan Sistem Informasi

S1 5 - 7 SMA (IPA)

Accounting and Information Systems
Manajemen dan Sistem Informasi

S1 5 - 7
SMTA

(semua jurusan)

Program Syarat
Pendidikan

Lokasi Kampus

Kemanggisan Alam Sutera
Jenjang

Lama
Studi

(Tahun)

Catatan :
1. Lama studi tergantung dari prestasi akademik mahasiswa
2. * Periksa syarat jurusan SMK di Student Prospectus
3. ** Shift kuliah khusus program Hotel Management untuk praktek restaurant dan kitchen jadwal siang atau malam (lunch/dinner),
    maka praktek sampai dengan pk 21.00 WIB
4. Informasi terbaru : www.binus.ac.id
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SELANGKAH LAGI BAGI KAMU
UNTUK  MENDAPATKAN

PENDIDIKAN BERKELAS DUNIA
DAN MERAIH KESUKSESAN DALAM KARIR GLOBAL 

Dapatkan informasi lebih lanjut 
tentang BINUS UNIVERSITY
dan temukan kunci suksesmu

melalui website:

www.binus.ac.id

www.binusian.org

www.binus.edu

www.binus.tv


