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BINUS ONLINE LEARNING
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BINUS UNIVERSITY adalah sebuah 
lembaga pendidikan berbasis teknologi 
informasi yang sudah berpengalaman 
dalam menyelenggarakan pendidikan 
menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi (ICT) bagi para mahasiswa. 
Sejak tahun 2001, BINUS UNIVERSITY 
menerapkan sistem pembelajaran multi 
channel learning dengan menggunakan 
Learning Management System (LMS) yang 
dibangun sendiri dinamakan BINUSMAYA. 
Ribuan konten mata kuliah digital telah 
dibuat dan disediakan untuk melayani 
sekitar 24.000 mahasiswa aktif setiap 
semesternya.

Dengan pengalaman dan bekal yang 
dimilikinya, BINUS UNIVERSITY 
mengembangkan dan menyelenggarakan 
BINUS ONLINE LEARNING, pembelajaran 
yang mengkombinasikan tatap  muka  dan

kegiatan belajar online melalui website 
www.online.binus.ac.id sebagai media 
belajar terpadu bagi individu yang ingin 
mengenyam pendidikan dan 
mengembangkan diri tanpa harus terikat 
dengan jadwal dan tempat tertentu.

Program ini sangat cocok untuk 
profesional, karyawan, wiraswasta dan 
ibu rumah tangga, aktifitas belajar 
dirancang untuk fokus pada karakteristik 
mahasiswa dan untuk mendapatkan hasil 
yang berkualitas dengan bimbingan 
dosen akademisi maupun praktisi yang 
berpengalaman. Keunggulan tersebut 
menjadikan program BINUS ONLINE 
LEARNING dapat mempercepat 
peningkatan karir, kemampuan 
berwirausaha dan mengembangkan 
wawasan mahasiswa.
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WHY BINUS ONLINE LEARNING?

FLEKSIBEL

Proses pembelajaran BINUS 
ONLINE LEARNING dirancang 
fleksibel sehingga Anda dapat 
tetap belajar dan menyerap ilmu 
dengan maksimal di tengah 
kesibukan aktifitas Anda. Interaksi 
dengan dosen akademisi dan 
praktisi dapat dilakukan tanpa ada 
batasan waktu dan tempat untuk 
meningkatkan kemampuan serta 
wawasan mahasiswa dalam 
kegiatan praktis dan pengambilan 
keputusan.
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PEMBELAJARAN 
GLOBAL

BERKUALITAS

Program pembelajaran online 
memberikan pengalaman belajar 
tanpa batas.

Mahasiswa BINUS ONLINE LEARNING 
berasal dari berbagai kota dan negara 
yang akan dipandu oleh dosen-dosen 
BINUS ONLINE LEARNING yang tidak 
hanya berada di Jakarta tetapi juga 
yang sedang berada di luar negeri. 
Keberagaman ini akan memperkaya 
pengetahuan, wawasan serta relasi 
mahasiswa yang pada akhirnya akan 
memberi keuntungan baik dari segi 
akademik ataupun karir.

BINUS ONLINE LEARNING menjamin 
hasil pembelajaran berkualitas bagi 
setiap lulusannya. Jumlah mata kuliah 
dan beban SKS telah dirancang dengan 
baik, sehingga Anda dapat fokus 
belajar dengan jumlah mata kuliah 
yang sudah ditentukan di tiap 
periode/semester dan mendapatkan 
hasil yang lebih optimal.

Jaringan interaksi antara mahasiswa, 
dosen, praktisi dan pembimbing 
akademis yang terintegrasi dengan 
adanya LMS (Learning Management 
System), memastikan kualitas lulusan 
dan keunggulan BINUS ONLINE 
LEARNING.
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METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang digunakan adalah 

blended/hybrid Learning, yang terdiri dari 

Kuliah Tatap Muka dan Kuliah Self Learning.

Mahasiswa dan dosen akan menyamakan 

persepsi yang diterima dengan:

• Mahasiswa dan dosen dapat mendiskusikan 

  materi yang sudah dibahas sebelumnya

• Mahasiswa dapat mempresentasikan tugas yang 

   sudah ditentukan

• Dosen memberikan suatu kasus tertentu untuk 

  dibahas secara langsung di kelas. 

Kuliah Tatap Muka dibagi menjadi 2, yaitu Kuliah 

Tatap Muka Onsite dan Kuliah Tatap Muka Video 

Conference.

Kuliah Tatap Muka Onsite, mahasiswa akan 

bertemu dengan dosen secara langsung di ruang 

kelas, seperti layaknya perkuliahan reguler. 

Jadwal sudah ditentukan dan tempat perkuliahan 

dilaksanakan di kampus BINUS UNIVERSITY.

Kuliah Tatap Muka Video Conference, mahasiswa 

akan bertemu dosen dengan jadwal yang sudah 

ditentukan melalui fasilitas video conference yang 

tersedia dalam Learning Management System.

Mahasiswa dapat bertanya secara langsung 

kepada dosen mata kuliah di tempat 

masing-masing. Dosen akan menjawab 

pertanyaan mahasiswa secara langsung melalui 

video conference tanpa ada jeda waktu.

KULIAH TATAP MUKA 
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1. Pengambilan Materi Mingguan
Tiap minggu, dosen memberikan materi/topik baru. 

Materi/topik tersebut dibaca dan bagian yang tidak 

dimengerti didiskusikan dalam forum.

2. Pengumpulan Tugas
Mahasiswa mengumpulkan tugas mingguan. Tugas 

tersebut merupakan sarana untuk menilai sejauh 

mana pemahaman mahasiswa akan materi yang 

disampaikan.

3. Forum Diskusi Online
Forum Diskusi Online merupakan fasilitas belajar 

virtual yang modern berupa ruang diskusi, yang 

terbagi menjadi:

• Class Room: area diskusi bagi seluruh anggota 

   kelas yang berhubungan dengan mata kuliah.

• Personal Room: area diskusi personal antara 

  mahasiswa dengan dosen ataupun sesama 

  mahasiswa BINUS ONLINE LEARNING.

• Team Room: area diskusi yang disediakan agar 

  seluruh mahasiswa dapat bekerja dengan 

  kelompoknya masing-masing.

• Meet the Lecture : Area diskusi secara personal 

  dengan Dosen

Melalui forum ini, mahasiswa dapat belajar isu-isu 

baru di masyarakat, bertukar tips-tips praktis di 

dunia kerja, dan membahas materi yang belum 

dimengerti.

KULIAH SELF LEARNING
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AKUNTANSI

Prospek Profesi Lulusan
1. Public Accountant
2. Financial Accountant Auditor
3. Accounting System Auditor
4. Financial Analyst
5. Capital Market Analyst
6. Management Accountant

Program ini untuk diperuntukkan bagi 
mahasiswa yang ingin berprofesi 
sebagai akuntan profesional dengan 
pengetahuan bisnis dan teknologi 
informasi. Kurikulum dalam program ini 
sesuai dengan tren akuntansi nasional 
dan global, sebut saja International 
Financial Reporting Standard (IFRS) yang 
menjadi acuan seluruh perusahaan di 
dunia pada tahun 2012 dan mata kuliah 
yang mengacu pada sertifikasi profesi 
akuntan. 

Terjalinnya kolaborasi yang erat dengan 
empat perusahaan akuntan terbesar di 
Indonesia (the Big Four) juga membuat 
program ini mampu membuka 
kesempatan kerja yang luas dan 
bergengsi bagi lulusannya. Program 
Online Learning ini khusus 
memfokuskan pada peminatan 
auditing, dimana mahasiswa akan 
mendapatkan pengetahuan dan 
keahlian lebih mendalam tentang teknik 
dan praktik pemeriksaan laporan 
keuangan dan operasional perusahaan.

Mahasiswa juga diajarkan tentang 
teknik mendeteksi praktik-praktik 
kecurangan dalam transaksi keuangan 
perusahaan. Dengan mengikuti 
peminatan ini diharapkan mahasiswa 
dapat meningkatkan kariernya dengan 
menempuh sertifikasi Akuntan Publik 
(CPA) Indonesia.
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PROGRAM STUDI

MARKETING
Persaingan bisnis dalam kompetisi global 
merupakan sebuah tantangan yang harus 
dihadapi oleh semua organisasi bisnis. 
Kalangan profesional dituntut memiliki 
pengetahuan dan keahlian bisnis yang 
mampu meningkatkan daya saing individu 
dan organisasi. Praktisi pemasaran (marketer) 
ataupun akademisi pemasaran (marketing 
scholar) harus mampu mengambil peran 
terutama dalam meningkatkan 
profesionalitasnya sebagai marketer juga 
pengetahuan dan keahlian marketing di 
kalangan akademik.

Program Marketing di BINUS UNIVERSITY 
melalui BINUS ONLINE LEARNING adalah 
tempat yang sangat tepat untuk 
mempersiapkan kalangan profesional ataupun 
praktisi pemasaran dan bisnis serta bagi calon 
mahasiswa yang hendak menjadi The Next 
Leader in Marketing. Dengan dukungan pengajar 
yang sebagian besar adalah doktor  ataupun 
doctor candidate serta praktisi pemasaran yang 

handal, BINUS ONLINE LEARNING telah menjadi 
pilihan utama para mahasiswa baik untuk 
program ektension maupun program regular. 

Dengan mengintegrasikan ICT dalam sistem 
pembelajaran serta berbagai fasilitas dan 
kemudahan lainnya, BINUS ONLINE LEARNING 
mempersiapkan para calon lulusan dengan 
berbagai pengetahuan dan keahlian mengenai 
The Principle of Marketing, Strategic Marketing, 
International Marketing, Product and Brand, 
Integrated Marketing Communication dan 
Marketing Research. Selamat bergabung dalam 
komunitas pembelajaran untuk masa depan 
Anda.

Prospek Profesi Lulusan
1. Advertising
2. Brand Management
3. Event Management
4. Customer Relationship Management
5. Consumer & Marketing Research and Product
6. Media Planning and Buying
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KOMPUTERISASI AKUNTANSI

Kemajuan teknologi yang berlangsung dengan sangat 
cepat telah mendorong industri baik skala nasional 
maupun internasional untuk menerapkan sistem 
informasi perusahaan secara terkomputerisasi di segala 
bidang.  Salah satu bidang yang merupakan fungsi 
penting dalam perusahaan yaitu bidang akuntansi dan 
keuangan yang ada di setiap perusahaan baik industri 
manufaktur maupun non-manufaktur,  sebagian besar 
sudah menerapkan sistem informasi secara 
terkomputerisasi secara luas dalam mengolah transaksi 
keuangan perusahaan dari awal proses bisnis sampai 
pelaporan keuangan perusahaan.

Karena sebagian besar bidang akuntansi dan keuangan 
sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 
maka tidak mengherankan kebutuhan akan tenaga kerja 
dengan kemampuan akuntansi dan keuangan juga harus 
menguasai teknologi informasi yang terkini.  
Kemampuan atas ketrampilan menggunakan aplikasi 
bisnis dan aplikasi akuntansi  dengan pemahaman 
keilmuan dan komunikasi yang baik sudah menjadi 
kebutuhan yang banyak dicari dalam industri dewasa ini.

Komputerisasi Akuntansi – D3 adalah sebuah pilihan 
yang tepat untuk  mereka yang ingin menjawab 
tantangan diatas dan menjadikan bidang akuntansi dan 
keuangan sebagai karir masa depan, mengapa?

Program studi Komputerisasi Akuntansi - D3  
mempersiapkan lulusannya menjadi seorang 
professional di bidang Akuntansi dan Keuangan berbasis 
ICT. Memberikan pengalaman belajar sambil bekerja di 
industri. Lulusan akan memiliki kemampuan penguasaan 
akuntansi maupun teknologi informasi  dalam bentuk 
aplikasi bisnis dan akuntansi  dan soft skill yang baik.

Keterampilan komputerisasi akuntansi sangat penting 
untuk setiap praktek bisnis.

Sistem akuntansi manual dewasa ini sudah digantikan 
oleh sistem komputerisasi.

Kebutuhan tenaga kerja siap terap.

Setelah menyelesaikan Program Komputerisasi 
Akuntansi - D3, Anda bisa bekerja untuk hampir setiap 
bisnis dalam industri apa pun.

GRADUATE COMPETENCY :

Lulusan mampu mengkombinasikan sistem 
akuntansi dan kebutuhan proses bisnis 
perusahaan untuk menghasilkan sistem 
informasi akuntansi.

Lulusan mampu membuat aplikasi akuntansi 
yang digunakan dalam industri untuk 
menghasilkan laporan keuangan.

Lulusan mampu membangun sebuah sistem 
informasi yang terintegrasi untuk memenuhi 
kebutuhan bisnis perusahaan.

Prospek Profesi Lulusan :
Bekerja di bidang Akuntansi dan Keuangan 
terkomputerisasi baik untuk perusahaan 
berskala nasional maupun internasional 
atau mengembangkan usaha dibidang 
akuntansi dan keuangan berbasis ICT.
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SISTEM INFORMASI

Prospek Profesi Lulusan :
1. Database dan e-Business Management
2. Information System Management
3. Information System Development 
    Project Management
4. Program Analyst
5. System Support
6. System Design
7. Database Administrator
8. IT/IS Consultant
9. Web Developer/Designer

Mahasiswa jurusan Sistem Informasi akan 
dibekali dengan ilmu mengenai teknologi 
informasi yang dapat diterapkan dalam 
pengembangan bisnis. Pembelajaran 
diarahkan pada perspektif bisnis serta 
analytical dan critical thinking dengan tidak 
mengesampingkan teknologi informasi serta 
kemampuan komunikasi online. Setelah 
menyelesaikan studi ini, lulusan akan memiliki 
kemampuan untuk mengelola serta 
mengembangkan bisnis dengan teknologi 
informasi.

Peminatan fokus pada Sistem Informasi 
Korporasi dengan didukung analisa, 
perancangan, dan perencanaan sistem 
informasi.

Lulusan dapat berprofesi dalam berbagai 
sektor industri seperti sektor jasa keuangan 
(bank, lembaga keuangan), pendidikan, 

perdagangan, manufaktur (pabrik) serta sektor 
jasa lain (rumah sakit, konsultan, hotel, 
properti).

Lulusan dapat mengelola bisnis dengan 
menggunakan teknologi informasi, dan 
mengembangkan bisnis yang mengarah pada 
e-bisnis.



FASILITAS

Layanan Administrasi
Mahasiswa diberi kemudahan dalam layanan, 
mahasiswa dapat berurusan dengan administrasi 
kampus melalui menu yang sudah tersedia antara 
lain : histori nilai, informasi pembayaran uang kuliah, 
serta komunikasi melalui forum diskusi.

Learning Management System (LMS)
Untuk mendukung kegiatan pada perkuliahan online,
ada beberapa fasilitas antara lain :
• Pengumpulan tugas
• Forum diskusi, class room dan team room
• Pengambilan materi/topik
• Video Conference

BINUS Library and Knowledge Center (LKC)
Dilengkapi dengan fasilitas high-tech dengan koleksi 
buku lebih dari 100.000 buku teks, 3.000 koleksi 
elektronik, dan 300 judul jurnal yang berfungsi untuk 
mendukung learning dan research.
Koleksi lainnya berupa:
a. Elektronik (e-Thesis S1, e-Thesis S2, e-Research, 
    e-Journal, e-Paper, e-Articles, e-Book, e-infoPackage, 
    e-Clipping, e-Dissertation, dan lainnya).
b. Langganan online, antara lain: Journal Emerald 
     Insight, Journal Proquest, J-Stor.

BINUS @ccess
Mahasiswa dapat menggunakan akses intranet dari 
area 2 km di sekitar kampus, dilengkapi infrastruktur 
internet dengan bandwidth 60 MBps (international 
link) dan 1 GBps (national link), serta free akses hotspot 
di kampus BINUS UNIVERSITY.

BINUS CAREER
BINUS Career dan Alumni Center telah menjalin 
kerjasama dengan lebih dari 5.000 perusahaan 
untuk menghadirkan lebih dari 15.000 lowongan 
kerja dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya 
untuk mahasiswa BINUS UNIVERSITY, termasuk 
BINUS ONLINE LEARNING.

BINUSIAN Card Flazz
BINUSIAN Card Flazz berfungsi sebagai tanda 
pengenal, absensi, akses ke Library Knowledge 
Center dan area parkir. Selain itu BINUSIAN Card 
Flazz dapat digunakan untuk transaksi lain di 
seluruh outlet jaringan BCA Card Flazz dengan 
berbagai diskon dan penawaran menarik.
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MASTER DEGREE PROGRAMS

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 menawarkan 3 program pasca sarjana :

2. Magister Manajemen Sistem Informasi
Magister Manajemen Sistem Informasi 
(MMSI) mempersiapkan lulusannya untuk 
menjadi Chief Information Officer (CIO) yang 
mampu memimpin fungsi sistem informasi 
di dalam perusahaan dengan wawasan dan 
strategi untuk mencapai visi, misi dan 
sasaran yang telah ditetapkan, terutama 
yang terkait dengan pengembangan 
teknologi informasi.

3. Magister Manajemen
Magister Manajemen (MM) dirancang 
khusus bagi para profesional yang ingin 
mempersiapkan diri menjadi pemimpin 
bisnis strategis dan mencari pemahaman 
serta keterampilan lebih baik dalam 
mengelola bisnis dengan kemampuan 
pengamatan dan analisa dari sudut 
pandang lokal dan multinasional sehingga 
mampu menggerakkan inovasi di 
perusahaannya dan memenuhi kebutuhan 
pasar.

1. Magister Teknik Informatika
Magister Teknik Informatika (MTI) 
dirancang khusus untuk para sarjana 
maupun praktisi Teknologi (TI) yang 
tertarik untuk menjadi ICT Leader, baik 
dalam bidang pengembangan dan riset 
(research) ataupun dalam dunia industri 
dan bisnis dengan pembekalan 
pengetahuan dan keahlian untuk 
menjalankan fungsi dan peranannya.
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BINUS
SQUARE
HALL OF RESIDENCE

Sejak Agustus 2010, BINUS UNIVERSITY mengoperasikan BINUS 
SQUARE, lokasi hunian modern, nyaman, bersih dan aman. BINUS 
SQUARE merupakan pilihan sarana akomodasi yang paling tepat 
bagi mahasiswa BINUS ONLINE LEARNING selama perkuliahan 
tatap muka karena lokasinya dekat dengan kampus dan memiliki 
fasilitas yang lengkap, seperti : 

• Lounge
• Reading Room
• Games Room
• Kafetaria
• Laundry
• Mini Market 24 jam
• Gym
• Kolam Renang
• Area Parkir
• Wi-Fi
• Guest Room dan Meeting Room

Keamanan dan kenyamanan penghuni BINUS SQUARE terjamin 
dengan penerapan sistem access card dan diperkuat dengan CCTV 
dan personil keamanan yang terjaga 24 jam. Untuk 
mempermudah transportasi dari dan menuju kampus, penghuni 
dapat memanfaatkan shuttle service yang telah disediakan.
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TESTIMONIAL

JANE ISYANA
Profesi
Perusahaan
Lokasi

: Flight Attendant
: Maskapai Penerbangan
: DKI Jakarta

Saya sudah lama berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, tapi dengan 
pekerjaan saya sekarang dimana harus berpergian keluar kota dengan 
jadwal yang tidak menentu, maka tidak mungkin untuk mengikuti kuliah. 
Tapi dengan BINUS ONLINE LEARNING, saya dapat menjalankan kuliah 
dimanapun saya berada dan kualitas pembelajarannya sama dengan 
mahasiswa regular.

YENI DO ROSARIO LAY
Profesi
Perusahaan
Lokasi

: Assistant Manager
: Novo Horizone Hotels
: Dili – Timor Leste

In Timor Leste is not easy for me to get a quality higher education but that’s no 
longer, as now I have my e-learning continue to achieve success in my work and 
studies.

EVA PRIHARTANTI
Profesi
Perusahaan
Lokasi

: Flight Attendant
: Maskapai Penerbangan
: DKI Jakarta

Bekerja di penerbangan dosmetik dengan jadwal yang berubah-ubah 
membuat saya menunda keinginan untuk kuliah. Namun hampir tiga tahun 
ini saya bergabung dengan program Manajemen BINUS ONLINE LEARNING 
yang fleksibel di mana saya tidak harus menghadiri kelas. Dengan para 
dosen yang berkualitas dan temen dari berbagai bidang membantu saya 
untuk menambah wawasan dan membangun networking. Bagi saya BINUS 
ONLINE LEARNING mewujudkan impian saya untuk bekerja sekaligus 
kuliah.

ALFIAN DONIERY
Profesi
Perusahaan
Lokasi

: Maintenance Instrument
: RasGas Co Ltd.
: Doha, Qatar

BINUS ONLINE LEARNING sangat tepat dan cocok bagi saya yang memiliki 
pekerjaan dengan jadwal 4 minggu kerja dan 4 minggu libur.

Kuliah di BINUS ONLINE LEARNING sangat fleksibel sehingga saya tetap 
dapat fokus pada pekerjaan dan pada saat yang sama saya juga tetap dapat 
mengikuti perkuliahaan.
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