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SAMBUTAN REKTOR
Berawal dari seluruh komitmen yang 
tinggi untuk ikut mencerdaskan bangsa 
melalui pendidikan, Yayasan BINA 
NUSANTARA telah memulai kiprahnya 
di dunia pendidikan sejak 36 tahun 
yang lalu dan saat ini telah mengantar 
BINUS UNIVERSITY di usia 30 tahun 
menjadi perguruan tinggi swasta 
terkemuka di Indonesia. Puluhan 
ribu alumni yang sukses sebagai 
professional dan entrepreneur, produk 
dan karya BINUSIAN yang inovatif, 
serta banyaknya prestasi akademik 
dan non akademik di tingkat nasional 
dan internasional, adalah sebagian 
dari indikator keberhasilan BINUS 
UNIVERSITY.

Untuk mempertegas arah 
pengembangan akademik, 

BINUS UNIVERSITY telah 
menetapkan visi 20/20 : A 

World-class University … in 
continous pursuit of innovation 
and enterprise, melalui 5 (lima) 

misi utama yang menunjukkan 
komitmen dalam menghasilkan 
Outstanding Leader untuk berkarya 
di komunitas global masa depan. 
Program pengembangan akademik 
dan non akademik disusun dan 
dijalankan secara terpadu untuk para 
BINUSIAN, sejak awal bergabung 
sampai menjadi lulusan dan alumni. 

Kompetensi lulusan mengacu pada 
standar kompetensi global yang 
diperkaya dengan keterampilan khusus 
yang disebut dengan employability and 
entrepreneurial skill (E&E skill) serta 
pengalaman international selama masa 
studi.

Beragam program studi dari berbagai 
bidang ilmu dikembangkan dan 
ditawarkan untuk masyarakat, baik 
untuk jenjang Diploma, Strata-1, 
Program Magister Strata-2, dan 
Program Doktor Strata-3. Semua 
program memiliki keunggulan dan 
memberikan kesempatan untuk 

menjadi lulusan BINUS yang smart 
and good. Dengan menggunakan 
sistem pembelajaran dan layanan 
yang berbasis teknologi informasi, 
menjadikan BINUS UNIVERSITY 
mampu menghasilkan lulusan yang 
makin kompetitif dan unggul di 
persaingan global.

Selamat bergabung sebagai BINUSIAN, 
komunitas kelas dunia.

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM
Rektor BINUS UNIVERSITY

BINUs UNIVErsItY MENgUcaPkaN sElaMat 
DataNg DaN sElaMat BErgaBUNg DI 
koMUNItas BINUs UNIVErsItY. aNDa 

MErUPakaN oraNg-oraNg tErPIlIH YaNg 
MEMIlIkI PotENsI UNtUk MEraIH kEsUksEsaN.
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1 dari 3 lulusan 

DI BINUS UNIVERSITY, mahasiswa mengembangkan dirinya secara lengkap untuk 
kompetensi global dengan employability & entrepreneur skill, serta mendapatkan 
international experiences selama masa studinya. Semuanya itu akan memberikan 
jaminan kesuksesan serta peluang untuk 1 dari setiap 3 lulusan BINUS UNIVERSITY 
menjadi entrepreneur atau bekerja pada global organization. 

bekerja pada perusahaan 
multinasional / global 

BINUs UNIVErsItY 





SEKILAS BRIDGING CAMPUS

Dalam mewujudkan visi menjadi 
institusi pendidikan berkelas dunia, 
BINUS UNIVERSITY memiliki 
komitmen senantiasa meningkatkan 
kualitas pendidikan baik dari segi 
akademis maupun fasilitas. Hal ini 
dibuktikan dengan pembangunan 
BINUS UNIVERSITY @ Alam Sutera 
sebagai project development terbaru 
BINA NUSANTARA.

Kampus Alam Sutera BINUS 
UNIVERSITY didirikan atas dasar 
tingginya permintaan orang tua 
dan siswa di area Tangerang dan 
sekitarnya. Untuk memenuhi 
permintaan  tersebut, BINUS 
UNIVERSITY membangun Bridging 
Campus di Alam Sutera Jl. Boulevard 

Alam Sutera No.1. Kampus seluas 
lebih kurang 7.000 m2 dapat 
mengakomodasi 3.500 mahasiswa 
sampai tahun 2013 atau sampai 
kampus BINUS UNIVERSITY di Alam 
Sutera beroperasi. Bridging Campus ini 
mulai beroperasi pada September 2011. 
Program studi yang dibuka antara lain 
Teknik Informatika, Sistem Informasi, 
Manajemen, Akuntansi, Animasi, dan 
Marketing Communication.

BINUS UNIVERSITY menjanjikan 
suasana nyaman dan kondusif 
bagi mahasiswa untuk menuntut 
ilmu. Hal ini dapat dilihat melalui 
berbagai fasilitas yang disediakan, 
ruang kelas yang nyaman, dilengkapi 
dengan teknologi yang memadai. 

Selain itu mahasiswa juga bisa 
menikmati fasilitas yang ada di 
BINUS UNIVERSITY kampus Syahdan, 
Anggrek, Kijang, JWC dan Alam 
Sutera.

Keistimewaan lainnya, letak kampus 
yang amat strategis. Hanya butuh 
waktu beberapa menit untuk menuju 
gerbang Tol  Alam Sutera. Keberadaan 
BINUS UNIVERSITY di Alam Sutera 
juga memberikan nuansa berbeda. 
Betapa tidak, bukan hanya perumahan, 
Alam Sutera mencakup sektor 
komersial yang didukung fasilitas 
penunjang seperti akses jalan, rumah 
sakit, pusat kebugaran, dan pusat 
perbelanjaan.
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“Kampus BINUS UNIVERSITY di Alam Sutera didirikan atas dasar tingginya permintaan orang tua dan siswa di area 
Tangerang dan sekitarnya. Untuk memenuhi permintaan tersebut, BINUS UNIVERSITY membangun Bridging Campus 
di Alam Sutera Jl. Boulevard Alam Sutera No.1. Kampus seluas lebih kurang 7.000 m2 dapat mengakomodasi 3.500 
mahasiswa sampai tahun 2013 atau sampai kampus BINUS UNIVERSITY @ Alam Sutera beroperasi. Bridging Campus ini 
mulai beroperasi pada September 2011. 

BINUS UNIVERSITY menjanjikan suasana nyaman dan kondusif bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu. Hal ini dapat dilihat 
melalui berbagai fasilitas yang disediakan, ruang kelas yang nyaman, dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Selain 
itu mahasiswa juga bisa menikmati fasilitas yang ada di BINUS UNIVERSITY kampus Syahdan, Anggrek, Kijang, JWC dan 
Alam Sutera.”

KOMITMEN TERHADAP LAYANAN TERINTEGRASI



LAYANAN MAHASISWA DAN ALUMNI

BINUs carEEr

BINUS CAREER CENTER Facts:
Hingga 79 % mahasiswa BINUS •	
UNIVERSITY telah bekerja 
sebelum wisuda.
BINUS CAREER CENTER bekerja •	
sama dengan lebih dari 1.000 
perusahaan menawarkan lebih 
dari 15.000 lowongan kerja setiap 
tahunnya. 

BINUs alUMNI cENtEr (Bac)

BAC adalah sebuah unit yang 
berfungsi menjembatani hubungan:

alumni dengan alumni•	 .       
Alumni sudah tersebar di lebih 
dari 20 negara dan berjumlah 
puluhan ribu alumni. Kegiatan 
yang dilakukan antara lain: 
sharing knowledge, reuni, 
gathering, networking, business 
network, alumni magazine, alumni 
merchandise, dll.
alumni dengan dunia industri. •	
Menyampaikan informasi 
lowongan pekerjaan, partnership 
bisnis, dll.
alumni dengan lingkungan sosial.•	
Kegiatan yang dilakukan antara 
lain: Alumni Peduli Pendidikan, 
Alumni Peduli Korban Bencana 
Alam (seperti Jogja Peduli, dll).

stUDENt aDVIsorY cENtEr (sac)

SAC adalah sebuah unit kerja di 
BINUS UNIVERSITY yang didirikan 
dengan tujuan:

Menyediakan bantuan & layanan •	
bagi mahasiswa baik dari segi 
akademik maupun non-akademik. 
Membantu mahasiswa dalam •	
meningkatkan academic skills dan 
employability skills. 
Mengadakan berbagai kegiatan •	
untuk membantu mahasiswa 
sejak tahun pertama hingga lulus 
kuliah. 
Mempersiapkan lulusan BINUS •	
UNIVERSITY agar mampu 
mengenali potensi di dalam diri 
mereka dan mampu bersaing 
dalam menghadapi persaingan 
global dengan Program Pelatihan.
Membantu mahasiswa dalam •	
menangani masalah yang dapat 
mengganggu keberhasilan belajar 
maupun pengembangan diri 
dengan Program Counselling.
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BINUS UNIVERSITY mewadahi setiap kegiatan pendidikan di dalam kampus-kampus yang dilengkapi fasilitas pendukung 
yang Iengkap, modern, dan berteknologi tinggi.

FASILITAS

kaMPUs BINUs UNIVErsItY

BINUS UNIVERSITY memiliki lima 
kampus di lokasi-lokasi strategis 
yang mudah diakses melalui sarana 
transportasi umum maupun pribadi 
dari seluruh penjuru Jakarta, juga 
saling terhubung (interconnected) 
secara online melalui jaringan 
komputer Gedung kampus BINUS 
UNIVERSITY memiliki kapasitas 
Iebih dari 140 ruang kelas yang 
dilengkapi dengan jaringan internet 
dan intranet, juga proyektor LCD dan 
AC. Selain kapasitas kelas yang besar, 
kampus-kampus BINUS UNIVERSITY 
juga dilengkapi dengan fasilitas 
Iaboratorium mutakhir, perpustakaan 
digital Iengkap, internet corner, 
sarana kesehatan, hingga residence 
hall.

laBoratorIUM

Semua program di BINUS UNIVERSITY dilengkapi dengan Iaboratorium dan 
studio modern dengan peralatan yang up-to-date.

Software Lab. Center•	
Computing Lab•	
Information System Lab•	
Multimedia Lab•	
Computer Network (Cisco) Lab•	
Signal Processing Lab•	
Electronics Lab•	
Digital System Lab•	
Electric Circuit Lab•	
Microprocessor & Interfacing Lab•	
Control System Lab•	
Robotics Lab•	
Applied Technology Lab•	
Ergonomic Lab•	
Technology Process Lab•	
Geosynthetic Lab•	
Hydraulic Lab•	
Concrete Lab•	
Geodetic Lab•	
Transportation Lab•	
Physics Lab•	
Accounting Lab•	

Management Lab•	
Kitchen & Restaurant Lab•	
Food & Beverages Services Lab•	
Pastry Lab•	
Front Office Lab•	
House Keeping Lab & 5 start •	
Mock Up Room (donated by J.W. 
Marriott)
Animation Lab•	
Lighting & Furniture Lab•	
Bengkel Furniture Lab•	
Material Samples Library•	
TV Studio•	
Interior Design Studio•	
Architecture Workshop & Final •	
Project Studio
Reproduction & Graphical Method •	
Workshop
Architecture Workshop & Final •	
Project Studio
Photography Lab•	
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BINUs lIBrarY aND kNowlEDgE cENtEr (lkc)

BINUS Library and Knowledge Center (LKC) yang berkonsep 
digital library mempunyai lebih dari 100.000 koleksi Iiteratur 
mulai dari buku cetak, jurnal ilmiah asing, CD—ROM, VCD, kaset, 
majalah, dan surat kabar. LKC juga memiliki koleksi Iiteratur 
elektronik Iokal mulai dari e—Thesis hingga JSX Database.

BINUsIaN carD-flazz

BINUS UNIVERSITY bekerja sama dengan PT Bank Central 
Asia, Tbk. membentuk cashless society pertama di Indonesia 
dengan BINUSIAN Card-Flazz, kartu mahasiswa serba guna 
yang berfungsi sebagai tanda pengenal, absensi, akses ke 
perpustakaan dan area parkir juga bertransaksi di seluruh outlet 
yang didukung jaringan BCA Flazz dengan berbagai diskon dan 
penawaran menarik dari merchant-merchant yang bekerja sama 
dengan BCA Flazz.
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BINUS ANIMATION STUDIO merupakan professional 
studio services berbasis animasi didalam kampus 
BINUS UNIVERSITY yang bertujuan untuk 
menghasilkan konten animasi berkualitas dengan 
melibatkan lulusan tenaga ahli dari program studi 
animasi yang terdapat didalam BINUS UNIVERSITY.

Dilengkapi dengan technology workstation, jaringan 
serta data base yang didukung oleh tim HP (Hewlett-
Packard) dan autodesk.

Melalui BINUS ANIMATION STUDIO, mahasiswa 
dapat merasakan dan terlibat dalam industri animasi 
secara langsung didalam lingkungan kampus BINUS 
UNIVERSITY.

BINUS ANIMATION STUDIO





PROGRAM
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AKUNTANSI

MENgaPa PIlIH PrograM akUNtaNsI BINUs?

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 (PWC, Ernst & Young, KPMG dan Deloitte) 
di Indonesia, membuat program ini mampu membuka 
kesempatan kerja yang luas dan bergengsi bagi 
lulusannya.
Survei yang dilakukan terhadap para mahasiswa •	
program Akuntansi oleh QMC (Quality Management 
Center) menunjukkan bahwa 77,35% mahasiswa 
puas dengan kinerja akademik program Akuntansi. 
Angka tersebut di atas sesuai dengan standar BINUS 
UNIVERSITY dan DIKTI (75%)
Mayoritas pengajar adalah dosen praktisi yang memiliki •	
beragam sertifikasi profesi (Konsultan Pajak, Konsultan 
Akuntansi Manajemen, Akuntan Publik dan Akuntan 
Syahriah)

Program  Akuntansi BINUS UNIVERSITY telah dikembangkan untuk memberikan pendidikan dengan standar kualitas tinggi 
yang didasarkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek yang berkaitan dengan pemerintah dan peraturan 
profesional, ekonomi dan teknologi informasi. Program ini menjalin kolaborasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
berafiliasi International, Direktorat Jenderal Pajak, dan Asosiasi Profesi dan Industri. Hal ini untuk membantu lulusan 
untuk menjadi akuntan kompetensi tinggi.

ProsPEk ProfEsI lUlUsaN:
 
Lulusan bisa bekerja di berbagai jenis 
perusahaan swasta atau nirlaba dengan fungsi 
akuntansi, keuangan, perpajakan dan internal 
audit. Lulusan juga bisa membuka usaha jasa 
konsultasi keuangan, perpajakan dan auditing, 
setelah memenuhi syarat-syarat yang ada 
seperti lulus ujian akuntan publik (Certified 
Public Accountants) dan lulus ujian konsultan 
pajak (BKP/Bersertifikat Konsultan Pajak).

koMPEtENsI

Lulusan mampu menerapkan •	
Standard Akuntansi yang mengacu 
pada International Financial 
Reporting Standard (IFRS).
Lulusan mampu menghasilkan dan •	
menganalisa informasi akuntansi 
dan keuangan dengan ditunjang 
penguasaan teknologi informasi 
yang handal.



PEMINataN

Perpajakan•	
Auditing•	
Sistem Informasi Akuntansi•	
Pasar Modal•	

fasIlItas 

Tersedia kesempatan untuk beasiswa kuliah 1 semester di UNSW (University •	
of New South Wales) Sydney dan magang di Bank Internasional di Australia.
Menggunakan buku-buku teks perkuliahan yang sudah •	 up-to-date dengan 
standar akuntansi internasional.
Menggunakan software akuntansi (MYOB) dan software audit (ACL) yang •	
paling update dan berstandar global.
Dibimbing oleh para dosen bergelar minimal S2 dan memiliki pengalaman •	
praktisi serta sertifikasi profesional di bidangnya masing-masing.

tEstIMoNI

arlen Djunaidi (singapura)
Bekerja di Kantor Akuntan Publik S S Lee PAC, Singapura | Alumni Akuntansi (BINUSIAN 2010)

Bekerja di program studi Akuntansi BINUS UNIVERSITY merupakan pengalaman yang luar biasa , khususnya saat kamu 
memiliki orang – orang hebat, acara, dan organisasi di sekitarmu yang mendorong dan memberi kesempatan kepada Anda 
untuk menjadi seorang pribadi yang hebat walaupun Anda telah lulus.

lidya Natasia Putri (australia)
Penerima Beasiswa Kuliah di UNSW (University of New South Wales) Sydney dan Magang di Commonwealth Bank Australia (BINUSIAN 2011)

Program studi Akuntansi  BINUS UNIVERSITY telah memberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, 
kemampuan, dan relasi saya. Dengan kurikulum, program dan dosen yang hebat, saya mampu untuk menambah 
kemampuan di bidang Akuntansi dan organisasi saya.
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Bryan Gunawan (Binusian 2011)
Juara 6 Best Speaker on •	
World Universities Debating 
Championship, Koc University, 
Turkey, Desember 2010.
Juara 2•	  Best Speaker 
Indonesia Varsities English 
Debating 2010
Juara Pertama Lomba Duta •	
Bahasa Tingkat Provinsi DKI 
Jakarta

Juara 2 dan 3 CIMA 
(Chartered Institute Management 
Accountant) Global Business 
Challenge 2011 - Indonesia Final di 
Universitas Indonesia

Raden Radite Adjie Pamungkas 
(Binusian 2012)

Juara 6 Best Speaker National •	
Debate Competition 2010

Marieta Prima Kencana Putri
Juara 1 •	 winner of Mixed Choir, 
the 24th Praga Cantat Choir 
Competition and Festival 2010, 
Praha, Republik Ceska 

Sabarudin Adinugroho
Juara 1•	  winner onn HOT English 
Competition (se-Jabodetabek)

Lydia Natasha Putri (Binusian 2011) 
mendapatkan beasiswa dari 
Commonwealth Bank Australia 
untuk kuliah selama 1 semester 
di University of New South Wales 
(UNSW), Sydney. Setelah lulus Lydia 
akan langsung dikontrak bekerja di 
Commonwealth Bank.

Beasiswa di UNSW mencakup 
semua biaya termasuk biaya buku 
dan magang di Commonwealth 
Bank Australia.

PrEstasI 



 

ANIMASI

MENgaPa PIlIH PrograM aNIMasI BINUs?

Melalui pendidikan di program animasi, mahasiswa •	
akan mengembangkan kemampuan untuk 
menghidupkan karakter dari cerita/storyboard, 
menerjemahkan karakter tersebut di dalam model 3D, 
kemudian menggerakkannya sesuai dengan rangkaian 
cerita. Untuk memperkuat kemampuan visual animatif 
dan dimensional, mahasiswa juga diberi bekal lebih 
dari segi animasi tradisional, serta mata kuliah 
sculpting. Dunia 3D Computer Graphic Animation saat 
ini banyak dibutuhkan oleh media dari motion graphic 
sampai Visual FX, Games, hingga film dari interaktif 
hingga iklan.
BINUs aNIMatIoN stUDIo, merupakan •	 professional 
studio services berbasis animasi didalam BINUs 
UNIVErsItY untuk mendukung pembelajaran program 
animasi.

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.
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koMPEtENsI: 

Lulusan mampu untuk mengidentifikasi, 
menjelaskan, menerapkan serta 
menganalisis disiplin ilmu, teknologi 
dan konsep-konsepnya ke dalam solusi 
desain animasi.

ProsPEk ProfEsI lUlUsaN:
 
Animator, 3D Artist, Visual FX Artist, 
dan Profesional di bidang film, televisi, 
atau games dan efek visual.



 

fasIlItas

Studio •	 Green Screen 
2 Lab Komputer khusus Animasi (lengkap dengan •	
Render Farm – Workstation) 

4 Studio Fotografi •	
Gallery•	  (bersama Jurusan Desain Interior dan 
Arsitektur) 

tEstIMoNI

lia Yulianty
Alumni Animasi (BINUSIAN 2010)

Selama kuliah di program Animasi di BINUS, banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan. Menurut saya BINUS 
memiliki kualitas pengajaran dan fasilitas yang cukup baik, khususnya untuk bidang Animasi. Setelah lulus kuliah, saya 
bekerja di PT. Eni Media (Lejel Home Shopping) sebagai Motion Graphic Designer. Ilmu yang saya dapatkan selama kuliah 4 
tahun di BINUS membantu saya dalam bekerja. 

andrew radithia Harianto
Alumni Animasi (BINUSIAN 2010)

Selama saya menjalani kuliah di BINUS UNIVERSITY dengan program Animasi, saya mendapat banyak pengalaman dan 
ilmu pengetahuan yang sangat bagus dan cukup membanggakan bagi diri saya. Program Animasi BINUS menurut pendapat 
saya merupakan salah satu program yang berkembang dan merupakan salah satu yang terbaik dalam bidangnya di 
Indonesia, jadi jika kamu suka dengan design terlebih dalam film dan animasi ini merupakan jurusan yang  sangat cocok. 

PrEstasI 

Penghargaan IGDA 2010 
(Indonesia Graphic Design Awards): 
kategori grafis sosial 
atas nama: Heri kurniawan 
Link: http://dgi-indonesia.com/
onlinexhibition/igda/dgi-online-exhibition-
6-13-kategori-cultural-social- graphics/

Pemutaran Film Animasi dan Pameran 
Karya Animasi Mahasiswa TA DKV Binus 
pada Kegiatan Kumpul Animasi & Bursa 
Animasi di Goethe Institut. 
Judul Karya: Garuda vs Tikus, 
Nama Mahasiswa: Heri Kurniawan, Titosi 
Bintang Irvano, Yunisha Agustina, Febbie 
Nata Kumala, Andina Nabila Irvani, Chandra 
Arthining S., Richie Satria D., Juni Putra, 
Theliyono. 
Link: http://www.motionbydesign.net/blog/
kumpul-animasi-2010/ 

       Peserta Festival EUROPE ON SCREEN 
2010, 29 Oktober - 30 November 2010. 
Judul Karya: The Lonely Goddess. 
Nama Mahasiswa: Pamela Suryadjaya. 
Link: 

http://www.facebook.com/group.•	
php?gid=25094186788&ref=search 
http://www.binus.edu/News/View.aspx•	
?r=scL09DkrU5vz8JQGnxupLhXQSW4
2onXn4A9Cb0QCF9g%3D

      Pemenang Kategori People’s Choice 
Award Hellofest 7, 06 Desember 2010.
Judul Karya: Marsol, 
PEU Team:  Titis Panggalih, Firdyanza 
Pramono, Rico S.U., Raden Bramantyo, 
Enrico Aditya, Suryo Sumantri, Zulvan Zein 
Zunkarnain, Hendricho Saputra, Bullyzuar 
Adam, Innocentia, Ismarianda Putra.
Link Karya: 

http://www.youtube.com/•	
watch?v=nTSYjRP0_KM

Link Liputan: 
http://www.detikinet.com/read/2010•	
/12/05/091043/1509237/398/inilah-
para-jawara-hellofest-7 
http://www.facebook.com/note.•	
php?note_id=484380003024
http://hellofest7.blogdetik.•	
com/2010/12/06/liputan-hellofest-7/
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TEKNIK INFORMATIKA

MENgaPa PIlIH PrograM 
tEkNIk INforMatIka DI BINUs?

Kurikulum Terapan, didukung oleh ACM •	
(Association for Computing Machinery), CISCO 
(pemasok jaringan komputer terbesar di dunia), 
Oracle, Microsoft dan IBM

Mengikuti kompetisi nasional dan internasional •	
(ACM, APICTA, ASC, Summer Course, Magang)

Industry Attachment Program•	

Kolaborasi dengan perusahaan nasional dan •	
internasional

Memiliki program•	  Entrepreneurship

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 computer meliputi web, mobile, social networking,  teknologi basis data, system intelligence, teknologi 
jaringan, game dan multimedia interaktif, serta ilmu pengetahuan teknologi informasi lainnya yang sesuai dengan 
kebutuhan untuk berkarir di vendor IT global.

koMPEtENsI:
 

Lulusan mampu membangun sistem •	
berbasis komputer dengan kekhasan 
rancang bangun perangkat lunak, 
berorientasi pada teknologi object oriented, 
Multimedia, Database, Web, Artificial 
Intelligent dan Jaringan Komputer.
Lulusan mampu melakukan penelitian dan •	
pengembangan dalam bidang informatika.

ProsPEk ProfEsI lUlUsaN:

Software Engineer/Developer•	
System Analyst/Developer•	
Web Engineer/Developer•	
Multimedia/Game Developer•	
Computer Network Specialist•	
Database Specialist•	
IT Support/Consultant•	
Lecturer/Trainer•	



PEMINataN

Software Engineering•	
Intelligent System•	
Database Technology•	
Networking•	
Interactive Multimedia•	
Applied Networking (CISCO)•	
Applied Database (Oracle)•	

fasIlItas

Lab.	Computing	 			•							Learning	Resource	Center•	
Lab.	Software	 			•							Ruang	Kelas•	
Lab.	Multimedia	 			•							Perpustakaan•	
Lab.	ATL	 	 			•							Net-Workstations•	
Lab. Bahasa Inggris•	

PrEstasI

tEstIMoNI

gunawan lie
Kontestan World Final ACM Programming Contest – Stockholm Swedia | Alumni Teknik Informatika (BINUSIAN 2009)

Memilih BINUS UNIVERSITY adalah pilihan pertama bagi saya, mengingat pilihan saya adalah fakultas komputer. 
Saya juga bergabung dengan UPT Piranti Lunak atau Software Laboratory Center(SLC) sejak semester 3. Bergabung 
dengan SLC merupakan salah satu bagian besar yang sangat indah selama saya masih belajar di BINUS UNIVERSITY. 
Di SLC selain mendapatkan ilmu komputer yang cenderung lebih dari ilmu yang didapat di matakuliah saja, saya juga 
mendapatkan banyak teman-teman baru yang sangat positif, mandiri, hebat, sehat. Saya juga merasakan keberuntungan 
lain yang diberikan oleh BINUS UNIVERSITY terutama untuk mewakili dalam beberapa pertandingan baik tingkat 
nasional maupun internasional. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini karena pengalaman ini tidak bisa dibeli 
uang. Tidak terasa 3,5 tahun waktu saya belajar di BINUS UNIVERSITY sudah terlewatkan. Saya ucapkan terima kasih 
banyak untuk semua proses, pengalaman, serta para teman dan dosen yang telah membentuk saya menjadi orang yang 
lebih smart dan lebih good selama saya di BINUS UNIVERSITY.

Deny sutani
Information Management technical - IBM Indonesia | Alumni Teknik Informatika (BINUSIAN 2009)

Dahulu ketika memilih untuk kuliah di BINUS UNIVERSITY karena katanya BINUS UNIVERSITY merupakan universitas 
yang paling bagus di dunia IT dan lulusannya mudah mendapatkan pekerjaan. Ternyata setelah menjadi alumni semuanya 
itu bukan isapan jempol belaka. Di dukung oleh berbagai fasilitas, adanya online material yang membuat saya harus 
bisa mengatur waktu belajar secara mandiri, adanya UKM yang membantu saya mengerti arti leadership dan sosial, 
dan komunitas rohani yang membuat saya lengkap sebagai seorang pribadi. Dengan semakin bertambahnya fasilitas 
dari BINUS UNIVERSITY, didukung oleh dosen berkualitas dan infrastruktur yang memadai, saya yakin kuliah di BINUS 
UNIVERSITY merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan masa depan yang cerah.

Williem : Mahasiswa – Summer Course di Korea•	
Eko Wibowo : Mahasiswa – Internship di Canada•	
ACM ICPC World Final di TOKYO 2007•	
ACM ICPC World Final di CANADA 2008•	
ACM ICPC World Final di SWEDIA 2009•	
Finalis APICTA 2006 Chiang Mai•	

Finalis APICTA 2007 Macao•	
Finalis INAICTA 2008 Jakarta•	
Finalis APICTA 2009 Melbourne •	
APICTA 2009 di Melbourne & Kick Andy Team Eye B Pod•	
Team Jabbing – Winner INAICTA 2010•	
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SISTEM INFORMASI
Dengan mengikuti program Sistem Informasi BINUS UNVIERSITY, kamu akan memiliki keahlian dalam menciptakan, 
mengaplikasikan dan mengintegrasikan berbagai solusi IT untuk efisiensi dan efektivitas manajemen dalam dunia bisnis, 
yang akan menempatkanmu dalam posisi vital dan strategis dalam dunia korporat.

MENgaPa PIlIH PrograM
sIstEM INforMasI DI BINUs?

Kurikulum mengacu pada ACM (Association for •	
Computing Machinery) dan AIS (Association 
of Information Systems) dan kurikulum dari 
universitas di mancanegara yang memiliki 
kekuatan pada bidang sistem informasi serta 
masukan dari praktisi.
Program Sistem Informasi diperkuat dengan •	
kerja sama dengan PT Astra International, Tbk.
Lab SISFO (Laboratorium Sistem Informasi), •	
dipersiapkan sebagai pusat penerapan kegiatan 
belajar mahasiswa, pusat pengembangan ilmu 
sistem informasi, dan pusat kegiatan penelitian.
Mahasiswa diwajibkan membuat IS Minor •	
Project dimana mahasiswa merancang sistem 
informasi serta mengimplementasikannya dalam 
bentuk program aplikasi dan laporan ilmiah.

koMPEtENsI:

Lulusan dapat mengambarkan pengetahuan yang •	
matang tentang kerangka  sistem informasi.
Lulusan mampu menganalisis kebutuhan •	
informasi dan proses bisnis.
Lulusan mampu menspesifikasikan dan •	
mendesain sistem yang selaras dengan tujuan 
organisasi.
Lulusan mampu mengatur dan mengintegrasikan •	
data yang menghasilkan informasi dengan 
kualitas yang baik.
Lulusan mampu menganalisis, mendesain, •	
melaksanakan dan mengevaluasi sistem.
Lulusan mampu memahami, menganalisis, •	
mendesain dan menerapkan teknologi e-business 
dan aplikasinya.
Lulusan mampu mengimplementasikan aplikasi •	
bisnis yang terintegrasi.



PEMINataN

Strategic Information System•	
Business Intelligence•	
E-Business•	
Applied ERP (Enterprise Resource Planning)•	
Applied Database•	

fasIlItas

Lab.	Computing	 			•							Learning	Resource	Center•	
Lab.	Software	 			•							Ruang	Kelas•	
Lab.	Multimedia	 			•							Perpustakaan•	
Lab.	ATL	 	 			•							Net-Workstations•	
Lab. Bahasa Inggris•	

tEstIMoNI

Junaidy (Jerman)
Application Developer of IFS Deutschland, Germany 
Alumni Sistem Informasi (BINUSIAN 1997)

Saya tidak pernah bermimpi bekerja di luar negeri. Namun berkat pendidikan saya di BINUS UNIVERSITY, saya berhasil 
membina karir di tanah air dan kemudian pindah ke IFS Deutschland di Jerman.

David John (Jepang)
Trade Support of Deutsche Securities Inc, Tokyo
Alumni Sistem Informasi (BINUSIAN 1997)

Berbekal pengetahuan yang saya dapatkan dari BINUS UNIVERSITY, saya memulai karir di bidang Teknologi Informatika 
sebagai Programmer sampai akhirnya saya ditransfer ke Jepang dan terbukti ilmu yang saya pelajari di BINUS 
UNIVERSITY tetap bisa diterapkan dimanapun saya bekerja.

ProsPEk ProfEsI lUlUsaN:

Business Intelligence•	
Database Administrator•	
e - business•	
Information System •	
Specialist Pada Bidang Kerja 
Sistem Informasi Korporasi

Programmer Analyst•	
System Design•	
System Support•	
Web Designer•	
Web Developer•	

PrEstasI

Juara 1, 2 dan 3 HIMSISFO •	
Object Oriented Analysis 
Contest 2010
Juara 1 HIMSISFO Business •	
Case Competition
Excellent Participant for APEX •	
Case Challenge
Best Paper National Seminar •	
at Atma Jaya University
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MANAjEMEN

MENgaPa PIlIH PrograM 
MaNaJEMEN BINUs?

Program Manajemen BINUS UNIVERSITY 
bertujuan untuk menciptakan lulusan yang 
menguasai ilmu dan seni bisnis, konsep, 
metode, serta pola berpikir manajerial, dan 
menjadi pemilik bisnis masa depan yang:

Memiliki pengetahuan yang luas •	
mengenai perspektif suatu organisasi 
dalam hal pemasaran, keuangan, sumber 
daya manusia, operasi dan pengelolaan 
sistem informasi.
Berwawasan internasional dan siap •	
bekerja dalam berbagai lingkungan dan 
kondisi.

Di program Manajemen BINUS UNIVERSITY, kamu akan dididik oleh dosen - dosen berpengalaman baik di dunia pendidikan 
(dengan gelar S2 dan S3) ataupun dunia praktisi yang siap membekali kamu dengan pola pikir manajerial untuk eksis di 
dunia kerja dan visi yang kuat untuk menjadi pemilik bisnis sukses.
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koMPEtENsI:

Pengetahuan dan ketrampilan dalam •	
pemanfaatan teknologi informasi untuk 
pemecahan masalah sehingga siswa dapat 
meningkatkan prestasi, produktivitas dan 
profesionalisme mereka.
Pengetahuan dan wawasan tentang unsur-•	
unsur mikro dan makro ekonomi dan isu-isu 
dalam ekonomi global - bisnis. 
Kemampuan untuk memahami keuangan •	
dalam perusahaan dan bisnis, pengambilan 
keputusan keuangan dalam jangka pendek 
dan panjang.
Pengetahuan dan keterampilan dalam •	
pemecahan masalah bisnis dan kemampuan 
untuk mengembangkan model kuantitatif, 
menerapkan model dengan software 
komputer, menginterpretasikan hasil, dan 
membuat rekomendasi dan keputusan.
Pemahaman yang mendalam mengenai teori •	
dasar manajemen dan bisnis internasional, 
dan kemampuan untuk menerapkannya ke 
berbagai lingkungan organisasi.



PEMINataN

E-Business•	
Kewirausahaan (Entrepreneurship)•	
Business and Organization•	

fasIlItas

SUBJECT YANG DIDUKUNG DI LAB. MANAJEMEN
Statistic•	
Quantitative Business Analysis•	

SOFTWARE YANG DIGUNAKAN
SPSS (Statistical Package for Social Science)•	
QM for windows•	

PrEstasI

tEstIMoNI

Imelda Masta M. t. sitorus
Alumni Manajemen BINUS UNIVERSITY

“3.5 tahun saya melalui pendidikan di program Manajemen BINUS UNIVERSITY, tak satu pengalaman di setiap mata 
kuliah pun yang tak saya nikmati dan saya sesali. Perpaduan ilmu dan terapan, case study, dukungan dosen-dosen 
yang berkualitas, menambah pengetahuan saya dalam banyak hal, khususnya di bidang manajemen, dan International 
Marketing sebagai major saya secara spesifik. Dukungan yang diberikan juga saya dapatkan melalui event seperti seminar, 
study tour dan juga temu jurusan, membuat saya lebih memahami dunia manajemen secara nyata. Ilmu yang baik dan 
pengalaman dalam berbagai event dan perlombaan manajemen dan marketing, akhirnya membuat saya menuai hasil yang 
baik pula. Sebelum wisuda saya sudah diterima di beberapa perusahaan besar dan ternama, sampai pada akhirnya saya 
memutuskan untuk bergabung dengan PT. Toyota-Astra Motor. Saya sangat berterima kasih kepada program Manajemen 
BINUS UNIVERSITY untuk apa yang saya dapatkan saat ini.”

ProsPEk ProfEsI lUlUsaN:

Konsultan manajemen / bisnis, manajemen menengah ke atas pada hampir semua bidang industri (manufaktur, jasa, rumah 
sakit, hotel, perbankan, pendidikan, agribisnis,dll) yang berpengetahuan dan berwawasan teknologi informasi.

Karya ilmiah disetujui di 
International Business Research 
Conference yang ke -12 di DUBAI 
(Uni Emirat Arab) dengan judul 
“Optimalization stock portfolio 
shares LQ-45, with Linear 
Programming method approach 
period 2003 – 2009” oleh Haryadi 
Sarjono dan Tomy Gurtama 
Soemapradja

Juara 1, Widyatama National 
Debate Competition 2010, 
Universitas Widyatama , Bandung 
oleh Widya Hapsari, Annetta 
Gunawan, Robby Saputra Wijaya

Juara 2, Contest for Future 
Professional Leaders in Marketing 
& Communications, MIX National 
Student Award di SWA Magazine 
Group oleh Steven Chandra

Mahasiswa  BINUS terpilih dan 
berpartisipasi di International Youth 
Leadership yang ke 18 di Prague 
oleh Bernard Permadi
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MARKETING COMMUNICATION
Mahasiswa tumbuh sebagai public figure dan menjadi manusia primus-interpares, yang mampu sebagai penjual/best seller, 
baik produk maupun jasa, karena memiliki relasi public yang baik.
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koMPEtENsI: 

Sesuai dengan kebutuhan dunia industri, 
program Marketing Communication BINUS 
UNIVERSITY berkomitmen untuk memberikan 
pembekalan keahlian untuk para mahasiswanya 
yang ingin berkarir di bidang pemasaran produk 
dan jasa yang berbasis penerapan penguasaan 
komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang :

Mampu menjadi seorang komunikator •	
massa yang profesional dan bisa 
memanfaatkan hasil survey dalam 
menentukan kebijakan yang akan diambil.
Tangguh dalam merebut pangsa dalam •	
memasarkan produk dan jasa.

MENgaPa PIlIH PrograM MarkEtINg 
coMMUNIcatIoN BINUs?

Program ini memberikan kesempatan luas •	
bagi kamu yang ingin berkarir dalam bidang 
pemasaran, hubungan social, dan pengelolaan 
produk tayangan visual untuk beragam media 
komunikasi massa.
Menyiapkan lulusan dengan komunikasi, •	
keterampilan kewirausahaan dan program 
magang untuk menjadi kunci kesuksesan di 
pasar global.
Menerapkan penelitian berbasis ICT pada •	
bidang penyiaran, public relations dan 
jurnalistik.
Studio Marketing Communication dan BINUS •	
TV merupakan fasilitas yang telah disiapkan 
bagi mahasiswa untuk pelatihan dimana 
langsung bersentuhan pada dunia nyata.
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PrEstasI

Juara 1 Definition Competition with Argumentation - STIKOM The London School of Public Relations - 2009•	
Juara 2 dan 3 lomba presenter tingkat nasional “Protocol Fair 2011”, Bandung•	

tEstIMoNI

David J. William  
Mahasiswa Marketing Communication peminatan Broadcasting (BINUSIAN 2011)

Kuliah di program MarComm BINUS santai, edukatif, dibantu oleh banyak dosen praktisi, mempunyai studio MarComm dan 
BINUS TV untuk membantu mahasiswa Broadcast dan dibantu oleh tenaga pengajar yang memiliki integritas tinggi dalam 
menjalankan tugasnya. Peralatan di Studio MarComm dan BINUS TV yang baik dan sering ada pelatihan bagi mahasiswa. 
Dilengkapi Lab. Komputer yang membantu proses belajar mengajar. Selain itu didukung dosen yang dapat membuat 
mahasiswa mengerti materi. Studio MarComm banyak praktek pembuatan video seperti : video klip,  freature, documenter, 
Air Magazine, News Magazine. Adanya BINUS TV yang memberikan masukan besar bagi mahasiswa dalam menambah ilmu

Bobie Hartanto
Mahasiswa Marketing Communication peminatan Broadcasting (BINUSIAN 2011)

Kuliah di program MarComm bagus dan sangat menarik. Memiliki studio yang dapat melakukan praktek televisi dan audio 
sendiri, sehingga bisa langsung bersentuhan dengan alat. Memiliki dosen pengajar dengan kompetensi yang tinggi. Studio 
MarComm dan BINUS TV sangat memberi saya jiwa leadership dan broadcasting. Dengan adanya BINUS MAYA mahasiswa 
dapat mengakses materi terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai melalui BINUS MAYA, sehingga mahasiswa bisa 
mempersiapkan terlebih dahulu. Dan mahasiswa menjadi tidak gagap akan teknologi. Dosennya enak dan mudah diajak 
berkomunikasi, praktikum yang ada di program MarComm sangat bagus karena mahasiswa bisa langsung bersentuhan 
dengan dunia nyata, misalnya untuk peminatan broadcast bisa praktek di BINUS TV dan peminatan PR bisa praktek 
negosiasi di lapangan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.

PEMINataN

Broadcasting•	
Public Relations•	
Digital Journalism•	

fasIlItas

Lab. BINUS TV•	
BINUS MAYA•	 , sehingga mahasiswa mudah mengakses 
materi

ProsPEk ProfEsI lUlUsaN:

BROADCASTING :
Produser program siaran Televisi /•	
Radio
Presenter Radio / Televisi•	
Pengarah Acara / Sutradara•	
Script Writer / Penulis Naskah•	
Camera Person•	
Tim Kreatif / Producer Eksekutif•	
Owner / Manajer Rumah Produksi•	
Jurnalis Radio / Televisi•	

PUBLIC RELATIONS :
Public Relations Officer•	
Manajer Kampanye•	
Juru Bicara / Manajer Humas•	
Negosiator Politik•	
Motivator•	
Supervisor Branding-Image•	
Manajer Event Organizer•	

DIGITAL JOURNALISM :
Editor Naskah media cetak (surat •	
kabar & majalah)
Jurnalis media cetak maupun •	
convergence media
Kolumnis•	
Duty Editor di berbagai media massa•	
Chief of Duty Editor•	
Editor in Chief di berbagai media •	
massa 
Atase Pers/Press – Attache•	



FINANCE
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.

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•	

NEW
 PR

OGRAM
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PEMINataN

Corporate Finance/Business Finance•	
Investment Management•	
Financial Services Management•	
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INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT
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.

karIr sEtElaH lUlUs kUlIaH

Brand Office Manager•	
Global Supply Chain Manager•	
Konsultan•	
Bisnis•	
Pengusaha•	
Profesional/Manajer Divisi •	
Bisnis di Perusahaan 
Multinasional, Ekspor 
Impor, Bank Internasional, 
Perdagangan, Retail, dan 
Consumer Goods

PEMINataN

International Strategic Management •	
Export Import•	

NEW PROGRAM



INTERNATIONAL MARKETING

karIr sEtElaH lUlUs kUlIaH

Account Manager•	
Brand Manager•	
Marketing Research•	
Marketing•	
Intelligent•	
Konsultan Pemasaran•	

NEW
 PR

OGRAM
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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.





TESTIMONI DOSEN BINUS UNIVERSITY
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Donny de keizer
Kepala Lab. Studio BINUS TV - BINUS UNIVERSITY

Bergabung sebagai Dosen di BINUS UNIVERSITY bukan 
sekedar menjadi bagian dari perkembangan teknologi 
informasi yang pesat dan modern. Kegiatan perkuliahan 
yang menyenangkan dengan dukungan fasilitas yang 
lengkap, sistem perkuliahan yang up-to-date dan rekan – 
rekan dosen yang berkompeten membuat saya menjadi 
bagian dari komunitas kelas dunia di BINUS UNIVERSITY.

Yen sun
Sekretaris Program Akuntansi

Sebuah kebanggaan bisa mengajar di institusi yang 
memiliki visi kelas dunia, mahasiswa yang cerdas & haus 
ilmu pengetahuan, serta faculty member yang berdedikasi 
dan profesional. BINUS UNIVERSITY – program Akuntansi 
adalah tempat yang tepat bagi mereka yang ingin 
membuat perbedaan dalam hidupnya.

rina kartika
Sekretaris Program Animasi 

‘Bhinneka Tunggal Ika’ menurut saya adalah yang paling 
tepat untuk menggambarkan program Animasi BINUS. 
Di sini tempat berkumpulnya para pengajar dengan 
berbagai latar belakang yang beragam, mulai dari latar 
belakang pendidikan, profesi dan pekerjaan, maupun 
pengalaman, dengan orientasi lokal, nasional sampai 
internasional. Melalui core value BINUS yang berbasis 
teknologi informasi, memungkinkan kami meramu sistem 
pendidikan adaptatif dengan dunia kerja saat ini. Hal 
ini memungkinkan mahasiswa program Animasi BINUS 
mendapatkan gabungan kekayaan wawasan dari para 
pengajarnya. Harapan saya Animasi BINUS dapat terus 
berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan dan 
tuntutan jaman.
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Bridging Campus @ Alam Sutera
Jl. Alam Sutera Boulevard No. 1
Alam Sutera - Serpong
Tangerang 15325
Tel : (+6221) 53 69 69 19 

Kampus Syahdan
Jl. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah
Jakarta Barat 11480, Indonesia
Tel  : (+62 - 21) 534-5830, 535-0660
Fax : (+62 - 21) 530-0244

Kampus Kijang
Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan - Palmerah
Jakarta Barat 11480, Indonesia
Tel  : (+62 - 21) 532-7630
Fax  : (+62 - 21) 533-2985

Kampus Anggrek
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia
Tel  : (+62 - 21) 53-69-69-69, 53-69-69-99
Fax  : (+62 - 21) 535-0655

Pusat Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru

Admisi Kampus Anggrek
Ruang Admisi Kampus Anggrek Lt. 1

Admisi Bridging Kampus Alam Sutera
Ruang admisi Lt. 1
Email : pmb@binus.edu
Website : www.binus.ac.id
Daftar Online : www.binus.ac.id/daftaronline


