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Berkarya…berinovasi…berkembang…

Semua langkah itu terus menerus dilakukan 
BINUS UNIVERSITY untuk memberikan yang 
terbaik bagi BINUSIAN di segala bidang 
khususnya perkembangan ilmu pengetahuan, 
ketrampilan, sumber daya manusia, serta 
kepribadian dan karakter diri. Setiap langkah 
maju merupakan kontribusi menuju World-class 
University.

Edisi ini, BULETiN memberikan informasi 
berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. 
Beragam informasi dihadirkan untuk 
memberikan inspirasi agar mahasiswa dapat 
terus berkarya. Pada rubrik focus, BULETiN 
mengangkat tema pentingnya kontribusi 
anak muda dalam pemilu, yang diharapkan 
informasi ini dapat memberikan suatu inspirasi 
baru bagi setiap mahasiswa. BULETiN yang 
telah mendampingi BINUS UNIVERSITY dalam 
beberapa tahun terakhir ini diharapkan dapat 
memberikan motivasi bagi BINUS UNIVERSITY 
dan juga para BINUSIAN untuk terus berkarya 
dan berkembang. Doa dan harapan saya agar 
kita semua tetap terus menjalin kerjasama yang 
baik sehingga semakin banyak lagi prestasi-
prestasi dan karya-karya yang diraih BINUS 
UNIVERSITY.

Semoga kedamaian, berkah, dan kasih Tuhan 
selalu mengiringi langkah kita semua untuk 
kejayaan BINUS UNIVERSITY.

Salam,                                                                                                                                      
BINUS UNIVERSITY,

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM                                                                                                  
Rektor

CATATAN
REKTOR



Hallo BINUSIANS,

BULETiN hadir kembali  dengan beragam informasi 
menarik dan inspiratif. Redaksi berharap bisa 
memberikan inspirasi yang dapat memberikan 
atau membawa perubahan bagi BINUSIAN. Kali ini 
BULETiN menghadirkan beragam peristiwa yang 
terjadi di BINUS UNIVERSITY, antara lain BULETiN 
kembali meraih Gold Winner pada INMA 2014, 
Education & Training Expo 2014, Executive Learning 
Series, MOA Signing With ThoughtWorks, kerjasama 
BINUS dengan Telkomsel, dan kunjungan universitas-
universitas ke BINUS UNIVERSITY. 

Di rubrik What’s Hot, redaksi BULETiN menyajikan 
pentingnya kontribusi anak muda dalam pemilu. 
Simak juga rubrik kesehatan yang mengulas 
mengenai mengenal serat & manfaatnya untuk 
tubuh. Penasaran film seru apa yang wajib ditonton? 
Kali ini BULETiN mengulas tentang film NON-STOP 
dan JOBS.

So BINUSIAN, jangan sampai melewatkan kehadiran 
BULETiN Maret - April  2014 ini ya. Semoga BULETiN 
dapat menjadi sumber inspirasi untuk terus berkarya 
dan meraih cita-cita.

EDITORíS
NOTE

Samuel Herditia

MARKETING
Muhammad Taufik
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14 cAndreas
Chang

Dalam masa Pemilu tahun 
2014, BULETiN mengulas 

tema tentang kepemimpinan. 
Dan pada edisi ini, BULETiN 
mengangkat profile dari salah 

seorang pemimpin yang 
sangat ramah, rendah hati, 
dan murah senyum. Sudah 
bisa ditebak, beliau adalah 
Drs. Andreas Chang, MBA 
selaku Vice Rector Student 

Affairs & Community 
Development, BINUS 

UNIVERSITY.



A

Mari kita simak ulasannya...

• Apa arti seorang pemimpin 
menurut Bapak?

Pemimpin itu adalah pelayan 
yang memberikan dirinya untuk 
keberhasilan majikannya yang dalam 
hal ini adalah organisasi secara 
keseluruhan dan semua orang yang 
dipimpin. Pemimpin juga tidak pernah 
menonjolkan diri, ia selalu bekerja 
yang terbaik untuk mencapai yang 
terbaik. Pemimpin juga seorang 
gembala, dimana ia membimbing, 
melindungi, dan memajukan semua 
orang yang dipimpinnya, layaknya 
seorang penggembala domba 
ia harus melindungi domba dari 
serigala, mengarahkan domba 
menuju tempat yang banyak rumput 
dan airnya, dan seorang pemimpin 
organisasi memimpin semua orang 
untuk mencapai tujuan. Pemimpin 
sebenarnya juga nahkoda yang harus 
jauh melihat kedepan, mau iarahkan 
kemana kapalnya sehingga nanti bisa 
mencapai tujuan organisasi, ibaratnya 
kapal harus berlabuh tidak mungkin 
hanya di lautan lepas saja. Sebenarnya 
masih banyak lagi arti pemimpin tapi 
minimal tiga itu saja.

• Terkait dunia pekerjaan atau 
dunia pendidikan, siapakah yang 
menjadi panutan Bapak?

Sebenarnya banyak pemimpin bisnis 
modern seperti Steve Jobs, Ray Kroch 
dari MC Donald dan banyak sekali 
orang-orang hebat yang memang 
membuat saya belajar dari mereka. 

Bagaimana Steve Jobs berinovasi dan 
bagaimana orang-orang lain selalu 
memimpin perusahannya itu lebih 
baik dari perusahaan yang tadinya 
bangkrut menjadi perusahaan yang 
hebat. Dari pemimpin non bisnis 
pun kita harus bisa belajar misalnya 
dari cara Lee Kuan Yew memimpin 
negaranya dan sebagainya. Dari 
dunia pendidikan tentunya adalah 
Bu Widya sebagai rektor kita yang 
pertama, dimana beliau itu lemah 
lembut namun tegas dan rendah hati. 
Selain itu  adalah Romo Driyarkara 
yang selalu ingin memanusiakan 
orang lain karena kadang kita tanpa 
sadar sebagai seorang pemimpin tidak 
memperlakukan orang lain sebagai 
seorang manusia tapi yang lain-lain.

• Dalam dunia pendidikan, 
seperti apakah sosok 
kepemimpinan Bapak?

Untuk itu saya tidak bisa menilai 
diri saya sendiri, kalau saya menilai 
diri saya sendiri jadinya nanti bisa 
bias. Yang saya selalu berusaha keras 
adalah memberikan yang terbaik 
kepada semua orang terutama kepada 
mahasiswa. Mahasiswa itu paling 
penting di universitas. Jadi bagaimana 
mereka bisa tumbuh menjadi pribadi 
yang hebat,  menjadi pemimpin 
yang hebat dan menjadi orang yang 
membangun dirinya, keluarganya, dan 
bangsa Indonesia, itu menjadi taruhan 
yang sangat penting. Oleh karena itu, 
mereka harus sukses karena setiap 
dari lulusan kita sukses, maka bangsa 
Indonesiapun sukses. Dan yang selalu 
saya usahakan adalah mendoakan agar 
mereka sukses.
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 • Menurut Bapak seperti apa 
tokoh pemimpin yang baik bagi 
kaum muda saat ini?

Tokoh pemimpin yang baik bagi kaum 
muda saat ini adalah mereka yang 
bisa menjadi panutan, bukan hanya 
pandai bicara tapi juga pandai bekerja 
dan tahu apa yang dibutuhkan oleh 
rakyat banyak terutama bagi mereka 
yang sangat miskin. Masih ada sekitar 
70 juta orang yang hidup  hanya 
dengan 20 ribu sehari, diantaranya 
30 juta orang hidup dengan 10 ribu 
sehari, dimana artinya masih banyak 
sekali rakyat kita yang miskin. Para 
pemimpin kadang tidak tahu bahwa 
mereka korupsi, tidak jujur dan tidak 
fokus itu membuat rakyat bertambah 
miskin. Tapi kita lihat di Amerika Latin 
ada presiden yang bernama Jose 
Mujica dari Uruguay yang usianya 
sudah 70 tahun lebih, tetapi ia masih 
menanam sayurnya sendiri, dan 90% 
dari gaji yang ia terima dikembalikan 
lagi kepada rakyat miskin, tentu 
kita tidak perlu seekstrim itu  tapi 
setidaknya kan kita concern,  prihatin 
dengan kemiskinan dan penderitaan 
orang-orang dibawah, dan memajukan 
bangsa Indonesia. Sebenarnya 
bangsa Indonesia dipandang hebat 
oleh bangsa-bangsa lain dan mereka 
respect dengan bangsa kita. Kita 
bukan hanya negara yang mengekspor 
tenaga pramuwisma saja, tapi 
harusnya sebagai negara yang dapat 
mengekspor teknologi, orang-orang 
pintar, dan itu harus diupayakan 
dan bangsa kita harus lebih makmur 
karena pada dasarnya tujuan negara 
Indonesia sudah sangat jelas yaitu 
mensejahterakan bangsa Indonesia.

• Beberapa universitas di 
luar sangat terbuka dengan 
kampanye, apa tanggapan 
Bapak mengenai hal ini?

Masing-masing universitas mempunyai 
kebijaksanaanya sendiri, silahkan saja. 
Hanya saja saya tidak ingin mahasiswa 
di BINUS UNIVERSITY menjadi obyek 
semata-mata, menjadi pelengkap 
penderita semata-mata. Mahasiswa 
itu dalam istilah jawa harus di-wongke 
atau dimanusiakan, dihargai, dijadikan 
subyek. Kalau mau kampanye tapi 
sambil mengajar dan membuat 
mahasiswa kita menjadi lebih pinter ya 
boleh, tapi kalau untuk mendapatkan 
suara dari BINUS tentu itu saya tidak 
bisa toleransi. Bukan hanya untuk 
kepentingan sekelompok kecil orang, 
dan mahasiswa harus dikorbankan.

• Lalu apakah alasan mengapa 
BINUS UNIVERSITY tidak 
mengizinkan adanya kampanye 
atau unsur-unsur politik masuk 
ke dalam kampus?

Sebenarnya kalau mau kampanye 
itu kan banyak tempat yang lain, 
dan kampus itu tempat  belajar, jadi 
selama ia belajar ya silahkan, tapi 
jangan kampanye di kampus, karena 
pada waktu kampanye-kampanye 
itu terjadi antar partai-partai, antar 
orang-orang yang bersebrangan 
tentu merebut hati para mahasiswa-
mahasiswa, dan setelah selesai 
kampanye para mahasiswa ini akan 
mempunyai pandangan yang berbeda, 
yang nantinya akan terjadi perpecahan 
karena antar mahasiswa tidak lagi 
saling memanusiakan sebagai sesama 
mahasiswa tapi lebih sebagai manusia 
dari partai yang berbeda.

• Terkait dengan Pemilu, 
menurut Bapak apakah hal 
itu berpengaruh bagi BINUS 
UNIVERSITY?

Pasti, baik pada masa-masa menjelang 
Pemilu, pada saat Pemilu itu sendiri, 
maupun setelah terjadinya Pemilu. 
Terlebih pada masa-masa menjelang 
Pemilu banyak orang berusaha 
kampanye dengan para mahasiswa di 
dalam kampus dan sebagainya. Pada 
saat Pemilu kita juga harus menjaga 
keamanan mahasiswa kita, dan kalau 
setelah Pemilu jika pemimpin yang 
kita pilih itu benar maka tentu saja 
BINUS UNIVERSITY akan bertambah 
baik, dan jika kurang tepat tentunya 
akan menjadi sesuatu yang cukup 
merepotkan tapi apapun itu tentunya 
berpengaruh terhadap BINUS 
UNIVERSITY.

d



• Apa saran atau masukan 
Bapak bagi para pembaca 
BULETiN yang mayoritas 
adalah mahasiswa BINUS 
UNIVERSITY dalam 
menghadapi Pemilu yang 
sudah di depan mata?

Mahasiswa harus cermat memilih, 
tidak semua orang yang pandai 
beriklan dan pandai berbicara 
itu hebat. Haruslah orang yang 
membuktikan harus lewat rekam 
jejaknya, dari situ kita bisa melihat 
apa saja yang sudah dikerjakan 
orang-orang tersebut. Misalnya 
selama ini mereka di DPR kita 
lihat apa saja yang sudah mereka 
perbaiki untuk kesejahteraan 
bangsa Indonesia dan kesuksesan 
bangsa Indonesia. Jika yang mereka 
lakukan hanya terima gaji, pandai 
berbicara jangan dijadikan pilihan 
karena dari setiap pilhan pasti ada 
konsekuensinya. Jika kita memilih si 
A, pasti nanti ada konsekuensinya 
apakah nantinya ia akan 
memperbaiki banyak atau merusak 
banyak. Jadi harus cermat dan teliti 
sebelum memilih. (FG)
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BINUS DISERBU 
RIBUAN SISWA SMA

MELATIH GENERASI MUDA YANG MAMPU MENJADI 
PENERUS PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM 
DUNIA GLOBAL DIBUTUHKAN PENGETAHUAN, WAWASAN 
YANG LUAS, MENTAL YANG KUAT, SERTA PENDIDIKAN 
YANG MAMPU MENDUKUNG PERKEMBANGAN KARIR 
MEREKA DI MASA YANG AKAN DATANG. 

Melihat dari sisi pendidikan, 
banyak institusi pendidikan 
dengan semangat 

memberikan pendidikan bagi 
masyarakat dengan standarisasi yang 
sudah ditentukan oleh pemerintah, 
mulai dari jenjang pendidikan Sekolah 
Dasar (SD), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Menengah 
Atas (SMA), Perguruan Tinggi, hingga 
program Pasca Sarjana. Persaingan 
antar institusi pendidikan Indonesia 
khususnya di Jakarta semakin jelas 
terlihat dalam memberikan pendidikan 
yang berkualitas bagi siswa yang ingin 
melanjutkan pendidikan ke tingkat 
Perguruan Tinggi.

Melalui kegiatan Education & Training 
Expo 2014 yang diselenggarakan oleh 
PT. Wahyu Promo Citra serta didukung 
oleh Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi dan Dinas Pendidikan Provinsi 
DKI Jakarta, maka acara tersebut dapat 
diselenggarakan mulai tanggal 23 
Januari hingga tanggal 26 Januari di 
Jakarta Convention Center, Senayan. 
Acara ini diikuti ratusan Perguruan 
Tinggi Negeri dan Swasta di Jakarta, 
termasuk BINUS UNIVERSITY dan 
BINUS INTERNATIONAL.

BINUS UNIVERSITY sebagai Institusi 
pendidikan perguruan tinggi 
swasta unggulan, memiliki suatu 
tanggung jawab untuk mendidik, 
melatih, serta memotivasi setiap 
mahasiswa untuk memiliki pola 
piker dan pola tindak yang berkelas 
dunia. Sesuai visi BINUS 20/20 
sebagai A World-class university, 
in continuous pursuit of innovation 
and enterprise, BINUS UNIVERSITY 
memiliki suatu tanggung 
jawab untuk mempersiapkan 
mahasiswanya dalam memasuki 
tantangan di dunia global baik 
bekerja pada perusahaan global, 
maupun menjadi entrepreneur.

Pada hari pertama pembukaan 
Education & Training Expo 2014 
tersebut, booth BINUS UNIVERSITY 
dan BINUS INTERNATIONAL yang 
terletak di Assembly A1 – A6, 
langsung diserbu oleh ribuan 
siswa tingkat SMA dan SMK untuk 
menanyakan berbagai informasi 
yang mereka butuhkan. Tampak 
para staf dan mahasiswa sibuk 
melayani rasa ingin tahu para siswa 
akan jurusan, persyaratan, biaya 
kuliah, serta fasilitas pendukung 

di BINUS UNIVERSITY dan BINUS 
INTERNATIONAL. Tidak hanya ribuan 
siswa yang terlihat memadati booth 
tersebut, namun terlihat pula para 
orang tua yang turut menemani serta 
memberikan pandangan untuk anak 
mereka terhadap pendidikan yang 
akan diterima demi perkembangan 
karir di masa yang akan datang.

“Sebagai orangtua, tentunya saya tidak 
pernah memaksa untuk mengikuti 
pilihan jurusan dan universitas 
yang saya inginkan. Namun, saya 
kembalikan kepada anak saya, 
karena ia yang akan merasakan serta 
menempuh pendidikan tersebut. 
Saya berharap, teori dan praktek yang 
diberikan universitas baik itu  BINUS 
UNIVERSITY maupun universitas 
lainnya bagi anak saya, dapat relevan 
dengan dunia pekerjaan baik bekerja 
di perusahaan maupun menjadi 
entrepreneur”, ungkap Ibu Mia, selaku 
perwakilan dari orang tua murid. (JR)
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MEMASUKI TAHUN YANG BARU, 
SEMUA INDUSTRI, LEMBAGA, 
MAUPUN INSTITUSI PASTINYA 
MELIHAT KEMBALI PRESTASI 
APA SAJA YANG TELAH MEREKA 
CAPAI DI TAHUN SEBELUMNYA, 
SERTA MEREKA PUN AKAN 
MERENCANAKAN BERBAGAI 
BENTUK STRATEGI UNTUK 
SATU TAHUN KEDEPAN DALAM 
MENCAPAI KESUKSESAN YANG 
SEMPAT TERTUNDA DI TAHUN 
SEBELUMNYA. 

Sebagai institusi pendidikan, 
BINUS UNIVERSITY berkeinginan 
untuk menjadi universitas 

berkelas dunia dengan visi yang sudah 
ditetapkan sejak tahun 2007 sebagai A 
World-class University, In Continuous 
Pursuit of Innovation and Enterprise. 
BINUS UNIVERSITY selalu berupaya 
mengembangkan kualitas pendidikan 
untuk masyarakat.

Jika kita melihat kembali prestasi yang 
sudah dicapai di tahun sebelumnya, 
banyak prestasi yang sudah diperoleh 
oleh BINUS UNIVERSITY sepanjang 

Memantapkan Langkah
BINUS UNIVERSITY Menuju 
Visi A World-class University,
In Continuous Pursuit of
Innovation and Enterprise

tahun 2013. Prestasi tersebut 
diantaranya Indonesian Quality Award 
yang dimana BINUS UNIVERSITY 
merupakan satu-satunya perguruan 
tinggi yang mendapatkan penghargaan 
tersebut karena telah menerapkan 
metode berbasis Malcolm Baldridge 
dalam menjalankan kinerja organisasi, 
kemudian mendapatkan predikat 
sebagai Perguruan Tinggi Swasta 
Unggulan dengan meraih penghargaan 
untuk 5 kategori sejak tahun 2012 – 
2013. Selain itu, BINUS UNIVERSITY 
juga mendapatkan penghargaan 
sebagai Best Private University 
menurut survey dari majalah MIX. 
Diawal tahun 2014, BINUS UNIVERSITY 
kembali mendapatkan Akreditasi A 
untuk jurusan Sistem Komputer dan 
Sistem Informasi. Akreditasi yang telah 
diraih semakin memantapkan langkah 
BINUS UNIVERSITY menuju A World-
class University pada BINUS 20/20.

Selain itu, tahun ini pun BINUS 
UNIVERSITY akan segera 
mengoperasikan kampus utama 
BINUS UNIVERSITY @Alam Sutera 
pada awal tahun ajaran baru periode 
2014/2015, dan telah membuka 

jurusan baru untuk Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Komunikasi yaitu Mass 
Communication dan beberapa 
jurusan lain. BINUS UNIVERSITY 
terus melakukan percepatan dalam 
mewujudkan universitas berkelas 
dunia.

Jangka waktu 6 tahun menuju BINUS 
20/20 bukanlah sebuah rentan 
waktu yang panjang. Tentu waktu 
tersebut akan terus berjalan semakin 
cepat menuju visinya. Butuh strategi 
dan persiapan yang matang dalam 
mewujudkan visi tersebut. Oleh karena 
itu, dukungan dan kerjasama dari 
semua BINUSIAN untuk mewujudkan 
visi tersebut sangat dibutuhkan.

“Janganlah berfokus pada masalah, 
tetapi fokuslah pada solusi yang dapat 
menjawab permasalahan tersebut. 
Janganlah fokus pada kelemahan yang 
ada dalam diri kita, tapi berfokuslah 
pada kekuatan yang mampu mengatasi 
tantangan dan mampu mengisi 
peluang”, ungkap Prof. Dr. Ir. Harjanto 
Prabowo, MM selaku rektor BINUS 
UNIVERSITY. (JR)

ON THE
NEWS
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BINA NUSANTARA ENGLISH 
CLUB (BNEC) KEMBALI 
MENGGELAR KEGIATAN 
RUTIN TAHUNAN YANG 
BERTAJUK ASIAN ENGLISH 
OLYMPICS 2014 DENGAN 
TEMA ‘CULTURAL FESTIVAL: 
TRAVEL IN DIVERSITY’ YANG 
DISELENGGARAKAN PADA 
20-25 JANUARI 2014.

Kegiatan Asian English Olympics 
2014 yang digelar pada tahun ini 
sangat berbeda dengan tahun-

tahun sebelumnya. Pasalnya, tidak 
hanya dari tema saja yang berbeda, 
dengan mengedepankan sisi budaya, 
namun juga dari kategori yang 
dilombakan pun kian beragam.

“Mungkin kalau di English Competition 
lainnya, kategori yang dilombakan 
hanya seputar Scrabble dan Debate. 
Namun tahun ini kami punya sesuatu 
yang baru, yakni Short Movie Making 
Internal Competition”, jelas Wakil 
Ketua Asian English Olympics 2014, 
Katherine Diana.

Lebih lanjut, Diana menyebutkan 
bahwa pelaksanaan ‘Cultural Festival: 
Travel in Diversity’ merupakan 
rangkaian acara dari Asian English 

Olympics 2014 yang akan digelar pada 
18-22 Februari 2014.

“Pada puncak acara nanti, yakni 
tanggal 24-25 Januari 2014, kami akan 
memberikan kejutan untuk BINUSIAN. 
Kami akan menyajikan beberapa 
penampilan kebudayaan, tidak hanya 
seputar Nusantara namun se-Asia. 
Tentunya dilakukan oleh tenaga yang 
memang ahli dalam bidang budaya, 
misalnya dengan bekerjasama dengan 
sanggar-sanggar kesenian. Melalui 
acara tersebut kami berharap mampu 
menumbuhkan rasa cinta dan bangga 
terhadap tanah air”, urai Diana.

So, BINUSIAN..
Mau tahu lebih detail apa kejutannya? 
Tunggu apa lagi! Yuk, nikmati Visit Asia 
gratis hanya di Asian English Olympics 
2014! See you guys.. (KF)

BNEC GELAR VISIT 
ASIA GRATIS !
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UNTUK KALI KETIGA BULETIN BINUS 
UNIVERSITY MEMBUKTIKAN DIRINYA 

SEBAGAI MAJALAH INTERNAL TERBAIK. 
DALAM PENGHARGAAN THE 3rd INDONESIA 
IN-HOUSE MAGAZINE AWARDS (INMA) 2014, 
BULETIN KEMBALI MERAIH GOLD WINNER 

UNTUK KATEGORI PERGURUAN TINGGI.

Majalah internal perguruan 
tinggi terbaik diberikan 
kepada BULETiN edisi 

76-77/November-Desember 2013 
dengan cover bertajuk “MOU 
Signing” yang memenangkan Gold 
Winner, sedangkan Silver Winner 
dimenangkan oleh INNOVATION edisi 
Oktober-November 2013 dengan 
cover bertajuk “Welcoming Days”. 
Penghargaan ini berlangsung di 
Ballroom Hotel Santika diberikan 
pada saat Malam Anugerah Indonesia 
Inhouse Magazine Awards (InMA) 
2014 bersamaan dengan rangkaian 
peringatan Hari Pers Nasional 2014 
dengan Bengkulu sebagai tuan rumah, 
pada Sabtu (08/02).

InMA merupakan penghargaan 
yang ditujukan bagi setiap media 
internal dari berbagai institusi di 
seluruh Indonesia, baik organisasi 
maupun korporasi. Setiap institusi 
yang memiliki majalah internal yang 
berkualitas dapat diikutsertakan dalam 
ajang ini.

Penghargaan ini berhasil diraih oleh 
BULETiN dan juga INNOVATION 
berdasarkan penilaian para juri yang 
sangat ketat. Bersaing dengan majalah 

BULETIN KEMBALI MERAIH

GOLD WINNER
PADA INMA 2014

LSPRisme (London 
School of Public 
Relation) dan 
majalah identitas 
(Universitas 
Hasanuddin) 
akhirnya BINUS 
UNIVERSITY terpilih 
dan menjuarai Gold 
Winner dan Silver 
Winner. Para juri 
yang dipercayakan 
dalam acara ini adalah 
Dr. M. Gunawan Alif, Ndang Sutisna, 
Desy Natalia W, Oscar Matuloh, Troy 
Pantouw, Sam August Himawan dan 
Iwan Kurniawan.

Untuk kategori perguruan tinggi, 
BINUS UNIVERSITY menjadi satu-
satunya perguruan tinggi yang 
mendapatkan lebih dari satu piala. 
Penyerahan diberikan oleh Ketua 
Umum Serikat Perusahaan Pers 
(SPS), Dahlan Iskan, yang sempat 
melontarkan kata “hebat BINUS” 
ketika menyerahkan piala emas dan 
silver untuk kemenangan yang diraih 
oleh BINUS UNIVERSITY kali ini.

Pada tahun 2013, InMA diikuti 
oleh 162 entries dari 54 institusi di 

Indonesia, sedangkan tahun ini InMA 
diikuti 201 entries dari 57 institusi di 
Indonesia.

Terima kasih atas kontribusi para 
BINUSIAN Leader, para dekan dan 
kajur, teman-teman jurusan, UKM 
dan HMJ, tim creative design, tim 
procurement, dan juga seluruh 
BINUSIAN yang terlibat dalam 
pembuatan BULETiN. Semoga 
kedepannya BULETiN tetap mampu 
mempertahankan prestasi ini di tahun-
tahun yang akan datang.

Selamat untuk BULETiN!! (BM)
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14 Mahasiswa BINUS Belajar 
Pemrograman Bersama 
ThoughtWorks
MERUPAKAN SUATU KEHORMATAN BAGI BINUS UNIVERSITY SELAIN MENDAPATKAN KUNJUNGAN UNTUK 
JURUSAN SISTEM INFORMASI, PADA SELASA (28/01/14) DI AULA LT. 8, TOUGHTWORKS JUGA MENGUNJUNGI 
MAHASISWA-MAHASISWI BINUS UNIVERSITY JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA. SESUAI DENGAN VISI BINUS 
20/20, MAHASISWA TERUS DIPERSIAPKAN UNTUK MEMASUKI DAN BERSAING DI DUNIA GLOBAL.

Untuk membentuk karakter 
mahasiswa yang berkelas 
dunia, proses pembelajaran 

tidak hanya terjadi di dalam kelas, 
forum diskusi, di luar kelas, melainkan 
proses pembelajaran pun juga dapat 
terjadi melalui seminar maupun 
kegiatan pelatihan, seperti yang 
diselenggarakan oleh ThoughtWorks 
di BINUS UNIVERSITY. Hal ini dilakukan 
agar setiap mahasiswa siap untuk 
menghadapi tantangan di dunia global 
serta siap bersaing dengan orang lain 
dalam mencari pekerjaan.

ThoughtWorks yang adalah suatu 
lembaga yang bergerak di bidang 
pengembangan sistem informasi 

secara global serta pendistribusian 
produk di berbagai perusahaan yang 
tersebar di mancanegara. Melalui 
seminar yang dibawakan oleh Sofia 
Tania yang merupakan mahasiswi 
asal Indonesia sebagai perwakilan 
dari program student exchange di 
ThoughtWorks, Sofia membagikan 
pengalaman serta ilmu pemrograman 
yang didapatkannya kepada 
mahasiswa BINUS UNIVERSITY dari 
jurusan Teknik Informatika. Mahasiswa 
mendapatkan pembelajaran 
mengenai bagaimana cara membuat 
suatu program secara sederhana 
serta pengembangan yang mudah 
digunakan. (JR)
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Kunjungan Universitas 
Katholik Santi Bhuana

KEMBALI BINUS UNIVERSITY MENERIMA KUNJUNGAN DARI 
PERGURUAN TINGGI SAHABAT, KALI INI BINUS UNIVERSITY 

MENERIMA KUNJUNGAN DARI UNIVERSITAS KATHOLIK SANTI 
BHUANA – BENGKAYANG

Kunjungan tersebut dilakukan 
dalam rangka pembuatan kampus 
baru bagi Universitas Katholik 

Santi Bhuana. Pertemuan yang 
disambut oleh Prof. Dr. Gerardus Polla 
M.App.Sc selaku Director BCL&D di 
Ruang 430, Kampus Anggrek – BINUS 
UNIVERSITY pada Senin (18/02).

Dalam pertemuan tersebut pihak 
Universitas Katholik Santi Bhuana 
diwakili oleh 4 orang, yaitu Romo 
George, Romo Sergius, Suster Martina 
dan juga Suster Stanisla. Pertemuan ini 
diawali dengan presentasi dari pihak 
BINUS UNIVERSITY mengenai berbagai 
fasilitas yang ada. Bukan hanya 
sekedar presentasi, tetapi para tamu 
dari Universitas Katholik Santi Bhuana 
juga diajak untuk berkeliling Kampus 
Anggrek, mulai dari Auditorium lalu 

ke ruang layanan mahasiswa (LIM) 
dan berlanjut ke library dan berakhir 
di admisi. Hal ini dilakukan agar pihak 
Universitas Katholik Santi Bhuana 
dapat lebih mengenal tentang BINUS 
UNIVERSITY.

Dari apa yang telah dilihat dan 
juga disampaikan oleh pihak 
BINUS UNIVERSITY, tentunya hal ini 
memberikan pengalaman yang baik 
bagi Universitas Katholik Santi Bhuana 
– Bengkayang agar dikemudian 
hari mereka dapat membangun 
universitas baru yang baik seperti 
BINUS UNIVERSITY. Selain itu dari 
kunjungan ini juga diharapkan agar 
Universitas Katholik Santi Bhuana 
dapat menjalin kerjasama dengan 
BINUS UNIVERSITY dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan 

yang baik. Melalui pertemuan ini 
diharapkan baik Universitas Katholik 
Santi Bhuana ataupun BINUS 
UNIVERSITY dapat saling belajar dan 
menjadi perguruan tinggi yang terbaik 
di masa mendatang. (BM)

ON THE
NEWS
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MEMBANGUN 
KARAKTER SEORANG 
PEMIMPIN UNTUK 
MENJADI CIO DI 
MASA MENDATANG
 “MEMPERSIAPKAN INOVASI DAN INISIATIF BUKAN UNTUK SAAT 

INI SAJA, MELAINKAN MEMPERSIAPKANNYA UNTUK MASA 
YANG AKAN DATANG”, UNGKAP RICHARD ANTHONY, SELAKU 
MANAGING DIRECTOR AND EX CIO GUNUNG SEWU GROUP, 

DALAM ACARA CIO SCHOOL PADA SABTU (15/02) DI EXHIBITION 
HALL, KAMPUS ANGGREK, BINUS UNIVERSITY. 

CIO School merupakan program 
baru yang mengumpulkan 
mahasiswa jurusan IT 

untuk belajar bersama CIO dan IT 
Leader yang membahas seputar 
perkembangan teknologi serta 
bagaimana menyikapi perkembangan 
tersebut sehingga menjadi ilmu 
pengetahuan yang baru dalam bidang 
IT dan bisnis.

Dalam seminar kali ini, para CIO 
menjelaskan bagaimana peran 
teknologi dapat menolong berbagai 
permasalahan dalam menjalankan 
bisnis perusahaan. Selain itu, 
bagaimana cara teknologi tersebut 
dapat membuat sesuatu yang 
berbeda dalam menjalankan kegiatan 
perusahaan agar lebih fleksibel 
dan mampu memberikan informasi 
yang cepat kepada konsumen atau 
pelanggannya.

Menjadi seorang Chief Information 
Officer (CIO) di suatu perusahaan, 
terdapat beberapa skill yang harus 
dimiliki, diantaranya bagaimana cara 
membangun strategi kepemimpinan 

dalam bisnis, memiliki wawasan 
yang luas, memiliki inovasi yang 
dapat membangun pola pikir, serta 
mengetahui kebutuhan apa yang 
terpenting saat ini bagi masyarakat 
dalam hal penyampaian informasi. 
Dengan melatih skill tersebut, maka 
kita dapat menyiapkan berbagai 
strategi bukan hanya saat ini, 
melainkan untuk masa yang akan 
datang. Selain melatih skill yang 
dimiliki, karakter seorang pemimpin 
selalu dipertanyakan sebelum layak 
menjadi seorang pemimpin yang 
sukses dan berkarisma dalam satu 
lingkup perusahaan.

Tanggung jawab seorang pimpinan 
tidak hanya memberikan perintah 
ataupun mengontrol bawahannya 
saja, melainkan dapat memberikan 
pengaruh kepada bawahannya 
sehingga dapat membentuk suatu 
pola pikir yang berwawasan luas 
dan memberikan dampak positif 
bagi perusahaan. Tidak cukup 
melatih hard skill untuk menjadi 
seorang CIO di masa mendatang. 

Butuh keseimbangan antara hard 
skill dan soft skill. Soft skill meliputi 
kreatifitas, berkeinginan untuk 
berusaha melakukan yang terbaik, 
mampu berkomunikasi dengan 
baik, memperlihatkan penjelasan 
nilai-nilai yang mempercepat 
menuju kesuksesan, kejujuran serta 
konsistensi. (JR)
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CEO PT. KERETA API INDONESIA, IGNASIUS JONAN, 
BERBAGI PENGETAHUAN DAN PENGALAMANNYA 

DI DEPAN PARA BINUSIAN LEADERS PADA SELASA 
(11/02) DI AULA LT. 8, KAMPUS ANGGREK, BINUS 

UNIVERSITY.

Acara yang diadakan oleh BINA NUSANTARA 
Corporate Learning and Development (BCL&D) ini 
mengambil tema “Leaders of Character, Competence 

and Courage” yang  merupakan lanjutan acara dari 
Executive Learning Series (ELS) untuk kali ketiganya. 
Dalam acara ini, Ignasius Jonan berbagi pengalamannya 
mengenai bagaimana membenahi manajemen Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sharing tersebut, 
Jonan juga menampilkan foto-foto tampilan transportasi 
perkeretaapian di Indonesia sebelum dan sesudah masa 
kepemimpinannya.

“Sekarang penumpang yang berdiri sudah tidak ada, hal 
yang dahulu sepertinya tidak mungkin bisa dibenahi sudah 
terbukti beres sekarang”, ungkap Jonan.

Pembenahan pada manajemen PT Kereta Api Indonesia 
berdampak pada meningkatnya jumlah penumpan dan 
komoditi barang yang menggunakan transportasi kereta 
api dari tahun ke tahun. Saat ini PT Kereta Api Indonesia 
dapat melaksanakan 1600 perjalanan per harinya dan 
mulai periode bulan Maret 2013 sebanyak 160 juta 
penumpang serta 18 ton komoditi barang dipastikan sudah 
menggunakan transportasi kereta api.

Dalam kepemimpinannya, Jonan selalu berprinsip bahwa 
pemimpin tidak boleh mengeluh. “Semakin tinggi posisi 
seorang pemimpin, semakin dilarang untuk berkeluh kesah”, 
tutupnya. (FG)

ON THE
NEWS

JONAN BERBAGI 
PENGALAMAN
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Kunjungan Duta Besar Sweden 
dan LUND UNIVERSITY

Visi tersebut merupakan suatu 
tanggung jawab yang perlu 
diberi perhatian khusus 

oleh  BINUS UNIVERSITY dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan 
bagi setiap mahasiswa sesuai dengan 
kemajuan teknologi saat ini.  Berbagai 
bentuk upaya yang dilakukan dalam 
mempertahankan kualitas pendidikan, 
semata untuk mempersiapkan para 
mahasiswanya agar siap bersaing 
dalam dunia global.

Suatu kehormatan bagi BINUS 
UNIVERSITY mendapat kunjungan 
langsung dari Duta Besar Sweden 
di Indonesia dan Lund University 
of Sweden pada Kamis (16/01), di 
Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY. 
Kunjungan ini disambut hangat oleh 
Bapak Stephen Wahyudi Santoso 
selaku Managing Director Strategic 
Management, Bapak George Wijaya 
Hadipoespito selaku Board of 
Management BINA NUSANTARA 

Group, Prof. Bahtiar Saleh Abbas, 
Ph.D. selaku Vice Rector Research & 
Technology Transfer, serta hadir pula 
Bapak Iman Herwidiana Kartowisastro, 
Ph.D selaku Vice Rector Academic 
Development & Provost.

Kunjungan dari Duta Besar Sweden 
di Indonesia dan Lund University 
of Sweden, diharapkan tidak hanya 
berhenti pada kunjungan kali ini saja, 
namun kunjungan ini dapat menjadi 
permulaan bagi BINUS UNIVERSITY 
dan Lund University of Sweden dalam 
menjalin hubungan kerjasama lebih 
lanjut. BINUS UNIVERSITY sangat 
terbuka dalam menerima berbagai 
bentuk kerjasama dalam bidang 
apapun demi pengembangan dunia 
pendidikan dan mewujudkan visinya. 
(JR)

BINUS UNIVERSITY SEBAGAI SALAH SATU UNIVERSITAS SWASTA UNGGULAN DI INDONESIA YANG MEMILIKI 
VISI SEBAGAI A WORLD-CLASS UNIVERSITY, IN CONTINUOUS PURSUIT OF INNOVATION AND ENTERPRISE.

ON THE
NEWS



BINUS Center berantusias mengembangkan sayap di 
bidang pendidikan tingkat sekolah dalam perlombaan 
robotik yang dinamakan Robotics Symposium 2014 

dengan tema Learning Science and Technology through 
Creativity. Robotik adalah salah satu cabang teknologi 
yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasional 
dan aplikasi robot disertai basis komputer sistem untuk 
memberi kontrol, sensor tindakan sebagai jawaban dan 
proses informasi.

BINUS Center bersama dengan Creative Kids mengajak 65 
sekolah berpartisipasi dalam mengikutsertakan 180 murid 
unggulannya dalam kompetisi robotik ini, salah satunya 
adalah Sang Timur, Notre Dame, Pangudi Luhur, Tunas 
Bangsa, Tri Ratna, Kristoforus, Kristen Yusuf, Santa Patricia, 
BINUS INTERNATIONAL School Serpong, Kalam Kudus 
dan Abdi Siswa. Gunawan Tunas, Creative Kids Director, 
menekankan bahwa melalui perlombaan ini para peserta 
diharapkan dapat lebih mengetahui dunia robotik secara 
nyata, tidak hanya melihat tetapi langsung membuat robot 
sendiri.

THROUGH CREATIVITY
LEARNING SCIENCE

AND TECHNOLOGY

Perlombaan yang diadakan pada Minggu (26/01/14) di 
Sjuman Hall, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong ini 
dimeriahkan dengan kehadiran Kak Seto. Pre-launching 
BINUS ASO School of Engineering (BASE) juga menjadi 
bagian dari kegiatan ini. Terlihat Dr. Ho Hwi Chie, M.Sc. 
selaku Dean Faculty of Engineering BINUS UNIVERSITY 
memberikan kata sambutan pada pembukaan perlombaan. 
Robotik selalu identik dengan teknik yang dapat dipelajari 
lebih dalam lagi di School of Engineering. Ketertarikan dan 
antusias para peserta sangat terlihat, contohnya terlihat 
pada wajah tiga orang siswi Grade 9 BINUS INTERNATIONAL 
SCHOOL Serpong yaitu Isabella Maria, Caecillia Dheandra 
Putri Adelina Siregar, dan Amanda Putri Anindya yang 
menjadi peserta perlombaan ini.

“Walaupun kami bertiga adalah remaja putri, hal itu 
tidak membatasi kami untuk mengikuti perlombaan 
robotik yang biasanya didominasi oleh remaja putra. Kami 
akan membuat robot dengan versi kami sendiri karena 
sebelumnya kami tidak pernah membuat robot”, ungkap 
Caecillia sebelum memulai perlombaan. (LF)

KEMAJUAN TEKNOLOGI MENJADI JAWABAN DARI KEMAJUAN 

GLOBALISASI YANG KIAN MENYELIMUTI DUNIA. SUATU 

KEMAJUAN YANG TENTUNYA AKAN MEMBERIKAN DAMPAK 

BAGI PERADABAN HIDUP PELAJAR. BERANJAK DARI 

PERKEMBANGAN TERSEBUT, BINA NUSANTARA SELALU 

BERJALAN SESUAI DENGAN VISI BINUS 20/20. BEGITU 

PULA DENGAN BINUS CENTER YANG MERUPAKAN BAGIAN 

DARI BINA NUSANTARA MENGAJAK SEKOLAH-SEKOLAH 

YANG KUALITASNYA TIDAK DIRAGUKAN LAGI UNTUK DAPAT 

BERSAMA-SAMA BELAJAR TENTANG ILMU PENGETAHUAN DAN 

TEKNOLOGI MELALUI KREATIVITAS.
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MOA SIGNING WITH 
THOUGHTWORKS
MELIHAT PERKEMBANGAN DUNIA 
PENDIDIKAN SAAT INI, BANYAK 
UNIVERSITAS DI INDONESIA MAUPUN 
MANCANEGARA BERUSAHA UNTUK 
MENGIKUTI ALUR PERKEMBANGAN 
PENDIDIKAN SESUAI DENGAN SITUASI 
DAN KEADAAN SAAT SEKARANG.

Tentunya, perkembangan tersebut 
tidak lepas seiring dengan 
perkembangan teknologi serta 

informasi yang dapat menunjang 
pengembangan akan  pendidikan yang 
lebih baik dari apa yang sebelumnya 
sudah ada. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa berbagai bentuk kerjasama 
dilaksanakan dengan institusi serta 
industri untuk bersama-sama 
mendukung dalam pengembangan 
pendidikan di mancanegara khususnya 
di Indonesia.

BINUS UNIVERSITY sebagai perguruan 
tinggi swasta unggulan, memiliki suatu 
tanggung jawab untuk mendidik, 
melatih, serta memotivasi setiap 
mahasiswa untuk memiliki pola pikir 
dan pola tindak yang berkelas dunia 
sesuai dengan visi BINUS 20/20. 
Dalam mewujudkan visi untuk menjadi 
universitas yang berkelas dunia, 
mendidik serta melatih mahasiswa 
secara teori yang diberikan dalam 
kelas perkuliahan sehari-hari tidaklah 
cukup bagi mahasiswa untuk siap 
melangkah dalam persaingan dunia 
global.

Dalam mencapai suatu karir yang 
sesuai dengan harapan setiap 
mahasiswa, BINUS UNIVERSITY 
berupaya menjalin kerjasama dengan 
institusi maupun industri lokal sampai 
mancanegara untuk menjembatani 
mahasiswa dalam melatih kemampuan 
mereka serta memberikan 
pengalaman dalam dunia kerja. 
Penandatanganan kerjasama (MOA 
Signing) BINUS UNIVERSITY dengan  
ThoughtWorks Singapore, yang 
dilaksanakan pada Selasa (28/01/14) 
bertempat di Meeting Room Kampus 
Anggrek merupakan salah satu upaya 
untuk mewujudkan hal tersebut. 
ThoughtWorks merupakan suatu 
perusahaan yang bergerak di bidang 
pengembangan piranti lunak secara 
global serta pengembangan produk IT 
di berbagai perusahaan yang tersebar 
di mancanegara.

Tidak hanya berhenti pada secarik 
kertas yang telah ditandatangani 
sebagai bentuk kesepakatan dalam 
menjalin kerjasama dengan institusi 
maupun industri, BINUS UNIVERSITY 
dengan ThoughtWorks juga membahas 

bagaimana mengaplikasikan bentuk 
kerjasama tersebut agar dapat 
memberikan manfaat bagi mahasiswa 
dan perusahaan. Sebelum kerjasama 
tersebut terwujud, serangkaian acara 
pendukung telah dipersiapkan oleh 
ThoughtWorks untuk sharing ilmu 
dan pengetahuan kepada mahasiswa 
BINUS UNIVERSITY khususnya 
jurusan Sistem Informasi dan Teknik 
Informatika. Mereka berharap sharing 
serta ilmu yang diberikan dapat 
bermanfaat dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan wawasan 
mahasiswa dalam persiapan untuk 
terjun dalam dunia kerja. (JR)
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MELIHAT KEMAJUAN ERA KOMUNIKASI SAAT INI DI INDONESIA, BANYAK PROVIDER TELEKOMUNIKASI INDONESIA 
BERLOMBA – LOMBA DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK UNGGULAN MEREKA DEMI KEPUASAN PARA PELANGGAN 

YANG SETIA DALAM MENGGUNAKAN PRODUK TERSEBUT. 

Melihat perkembangan dunia teknologi komunikasi saat 
ini, Telkomsel sebagai salah satu provider telekomunikasi 
terkemuka di Indonesia sangat jeli melihat perkembangan 
tersebut. Selain itu,  BINUS UNIVERSITY sebagai lembaga 
institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, BINUS 
UNIVERSITY ikut berperan aktif dalam perkembangan dunia 
teknologi dalam menyediakan sarana pendidikan yang 
berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan untuk mewujudkan visi 
sebagai A World-class University, In Continuous Pursuit 
of Innovation and Enterprise, BINUS UNIVERSITY terus 
melakukan inovasi dalam dunia pendidikan khususnya 
dalam bidang teknologi informasi. Suatu unit independen 
di bawah naungan BINUS UNIVERSITY yaitu BINUS Creates, 
telah melakukan penandatanganan kerjasama “Joint 
Research Mobile Application” dengan Telkomsel pada Kamis 
(16/01) di Wisma Mulia, Gatot Subroto. Penandatanganan 
ini dilakukan oleh  Bapak Alex J. Sinaga selaku President 
Director PT. Telkomsel disaksikan oleh Bapak Edward Ying 
selaku Director of Planning and Transformation, serta dari 
pihak BINUS Creates, penandatangan tersebut dilakukan 
oleh Bapak Michael Wijaya Hadipoespito selaku Managing 
Director BINUS Creates dan disaksikan oleh Bapak Fredy 
Purnomo selaku Dean of School – Computer Science.

Kemajuan Teknologi Komunikasi Indonesia
Membawa BINUS dan Telkomsel

Bekerjasama Dalam Pengembangan Mobile 
Application Technology

Dengan kesepakatan kerjasama ini diharapkan  kehadiran 
BINUS Creates dapat membantu memberikan solusi 
dalam menjawab kebutuhan dan masalah yang dialami 
oleh pengguna Telkomsel di seluruh Indonesia dalam 
hal pengembangan mobile application. Hal ini didasari 
semakin meningkatnya pengguna internet usia muda di 
Indonesia dengan pertumbuhan internet lifestyle dari PC-
based ke mobile. Selain itu penggunaan smartphone dan 
mobile lifestyle saat ini sedang menjadi tren di masyarakat 
Indonesia khususnya di kalangan usia muda.

“Saya mewakilkan keluarga besar BINA NUSANTARA 
berharap agar kontribusi yang diberikan oleh BINUSIAN 
dalam pengembangan mobile application (yang mana 
untuk selanjutnya dikembangkan bersama-sama dengan 
Telkomsel), tidak hanya bermanfaat bagi BINUS untuk 
mencapai visi BINUS 20/20 yaitu “A World-class Knowledge 
Instituition”, melainkan juga bermanfaat untuk membantu 
Telkomsel dalam meningkatkan inovasi dan professional 
services kepada society serta dapat meningkatkan layanan 
mobile application di Indonesia”, ungkap  Bapak Michael 
Wijaya Hadipoespito selaku Managing Director BINUS 
Creates. (JR)
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Hal inilah yang melatarbelakangi jurusan Psikologi 
BINUS UNIVERSITY yang tergabung dalam Asosiasi 
Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI) mengadakan 

musyawarah dan temu ilmiah nasional ketiga pada Sabtu 
(08/02) yang bertempat di Auditorium lt.4, Kampus Anggrek 
– BINUS UNIVERSITY.

Acara ini diawali dengan kata sambutan dari Dr. Johannes 
A.A. Rumeser, M.Psi selaku Dekan Fakultas Humaniora 
BINUS UNIVERSITY dan dilanjutkan sambutan oleh Prof. Dr. 
Frieda Mangunsong, M.Ed selaku Ketua Asosiasi Psikologi 
Pendidikan Indonesia (APPI).

Acara yang mengangkat tema “Pendidikan yang 
Memberdayakan” ini memiliki tujuan untuk memberikan 
informasi kepada para peserta yang hadir mengenai 
bagaimana mewujudkan cita-cita para kaum muda serta 
bagaimana mengimplementasikan pendidikan yang 
memberdayakan di dunia kerja.

TEMU ILMIAH NASIONAL “PENDIDIKAN 
YANG MEMBERDAYAKAN

Acara Temu Ilmiah Nasional III ini menghadirkan tiga 
orang pembicara ternama yang ahli di bidang psikologi 
pendidikan, diantaranya Prof. (Em.) Dr. Conny R. Semiawan 
yang membahas mengenai “Mewujudkan Cita-cita 
Generasi Emas”, Anies R. Baswedan, Ph.D. yang membahas 
mengenai “Implementasi Pendidikan yang Memberdayakan 
di Dunia Kerja dan Masyarakat” serta Prof. Sri Hartati D. 
Reksodiputro Suradijono, M.A.,Ph.D. yang membahas 
mengenai “Dampak Pendidikan yang Memberdayakan pada 
Proses Berpikir Kritis Siswa.”

Melalui acara ini para peserta diharapkan mendapatkan 
ilmu yang berguna hingga akhirnya semua dapat 
mengembangkan dunia pendidikan menjadi lebih luas 
dan lebih baik lagi serta dapat menerapkan apa yang telah 
didapatkan melalui acara Musyawarah dan Temu Ilmiah 
Nasional III Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. (BM)

PENDIDIKAN MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR YANG PALING PENTING UNTUK MASA DEPAN SEBUAH GENERASI. 
TIDAK HANYA PENDIDIKAN AKADEMIK, NAMUN HARUS DISERTAI JUGA DENGAN PENDIDIKAN YANG MEMBENTUK 

KARAKTER SESEORANG
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School of Design (SoD) BINUS UNIVERSITY berkolaborasi 
dengan Do Art Do Good menggelar pameran hasil 
karya para mahasiswa dan juga para dosen dari SoD 

BINUS UNIVERSITY berupa kuda-kudaan yang terbuat dari 
kardus. Hasil karya kuda-kudaan mereka dijadikan sebagai 
hiasan dalam rangka memeriahkan tahun baru imlek di 
Pondok Indah Mall 2 pada Minggu (26/01) sampai dengan 
Jumat (07/02). Hasil karya yang mereka pamerkan berupa 
200 kuda kecil yang tergantung di langit-langit mall dan juga 
4 kuda besar yang terdapat di lantai 2 dan lantai 3 Pondok 
Indah Mall 2, Jakarta Selatan.

Acara yang bertajuk “The Warrior” ini bertujuan untuk 
mencari dana guna menyelamatkan Mugo yang merupakan 
lutung Jawa yang ternyata mulai punah, yang terletak di 
Muara Gembong – Bekasi. Acara ini merupakan kolaborasi 
antara DO ART – School of Design BINUS UNIVERSITY – Save 
MUGO dan juga Pondok Indah Mall. (BM)

“The Warrior”

Hasil Karya School 
of Design BINUS 

UNIVERSITY

BARANG BEKAS BUKAN HANYA 
MERUPAKAN BARANG YANG 

TIDAK TERPAKAI LALU DIBUANG 
BEGITU SAJA. TETAPI BARANG 

BEKAS JUGA DAPAT DIGUNAKAN 
UNTUK MENJADI SUATU 

HIASAN YANG BERNILAI JUAL 
TINGGI DAN DAPAT DIGUNAKAN 
UNTUK MENCARI DANA UNTUK 

MENYELAMATKAN HEWAN 
LANGKA SEPERTI MUGO YANG 

MERUPAKAN HEWAN LANGKA DI 
PULAU JAWA.
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Dalam meningkatkan mutu 
pendidikan yang ada di 
Indonesia untuk tingkat 

perguruan tinggi, lembaga ini akan 
mengevaluasi mengenai kinerja 
seluruh program studi yang ada di 
setiap universitas setiap lima tahun 
sekali sesuai dengan hasil surat 
keputusan dari lembaga tersebut. 
Hasil dari evaluasi tersebut akan 
diproses menjadi suatu output nilai 
yang disebut akreditasi.

Sebagai salah satu universitas swasta 
unggulan di Indonesia yang memiliki 
visi A World-class university, in 
continuous pursuit of innovation 
and enterprise, BINUS UNIVERSITY 
selalu memperhatikan kinerja dan 
perkembangan setiap program studi 
yang ada. Hal ini dilakukan oleh BINUS 
UNIVERSITY untuk terus meningkatkan 
mutu pendidikan yang diberikan 
kepada masyarakat. Pengakuan secara 
nasional melalui akreditasi sangat 
diperlukan bagi setiap program studi, 
khususnya program studi Sistem 
Informasi untuk mengetahui sejauh 
mana kinerja mereka dalam dunia 
pendidikan dan pengabdian kepada 
masyarakat.

Proses akreditasi  yang  dilakukan  oleh 
lembaga tersebut selain menilai hasil 
kinerja setiap program studi yang 
ada, BAN-PT juga mengevaluasi dari 
hasil pengamatan secara langsung 
mengenai kinerja program studi 
tersebut dalam memberikan pelayanan 
pendidikan dan menentukan 
kelayakan mutu kepada program 
studi untuk mendapatkan akreditasi 
yang akan diakui secara nasional. 
Mekanisme tahapan dalam proses 
akreditasi dimulai dengan penyusunan 
dokumen dalam bentuk borang. 
Borang merupakan kumpulan data-
data administrasi dari suatu program 
studi. Dari dokumen yang dikirimkan 
ke BAN-PT akan dilanjutkan dengan 
proses evaluasi, dan dari hasil evaluasi 
tersebutlah yang akan menentukan 
layak atau tidak program studi 
mendapatkan akreditasi.

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
yang didukung oleh kerja keras, 
pengabdian yang tulus, serta dukungan 
nyata sepenuhnya oleh setiap bisnis 
unit yang ada maka pada akhir 
bulan Desember yang lalu, program 
studi Sistem Informasi berhasil 
mendapatkan Akreditasi A oleh
BAN-PT. 

Suatu pencapaian kesuksesan dan 
acungan jempol yang patut dibanggakan 
oleh program studi Sistem Informasi. 
Selama 32 tahun berkarya di dunia 
pendidikan dengan penuh semangat 
juang, program studi yang sebelumnya 
bernama Managemen Informasi dan 
berubah nama secara nasional menjadi 
Sistem Informasi pada tahun 1993 
ini pada akhirnya terbayar dengan 
mendapatkan Akreditasi A.

“Dengan mendapatkan Akreditasi 
A, diharapkan program studi Sistem 
Informasi dapat memberikan motivasi 
bagi program studi lainnya yang ada 
di BINUS UNIVERSITY untuk tetap 
semangat dalam mempertahankan 
prestasi yang sudah diraih dengan 
mendapatkan Akreditasi A. Bagi 
program studi yang belum mendapatkan 
Akreditasi A, jangan pernah berhenti 
berharap dan teruslah berjuang untuk 
mendapatkan Akreditasi A”, ungkap 
Johan, S.Kom., MM selaku Dean of 
School of Information Systems. (JR)

BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI ATAU BIASA DISEBUT BAN-PT MERUPAKAN  
LEMBAGA ATAU INSTITUSI NON-DEPARTEMEN YANG BERNAUNG DI BAWAH DEPARTEMEN 

PENDIDIKAN INDONESIA YANG MEMPUNYAI WEWENANG DALAM MENILAI MUTU PENDIDIKAN 
SETIAP PROGRAM STUDI YANG TERDAPAT DI DALAM UNIVERSITAS.

PERJUANGAN TIADA HENTI 
MENCAPAI PUNCAK KESUKSESAN
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Setiap ilmu pengetahuan yang diberikan kepada 
masyarakat, tentunya institusi selalu memperhatikan 
kualitas ilmu pengetahuan tersebut. Selain itu, 

relevansi dari ilmu pengetahuan terhadap perkembangan 
teknologi tersebut masih bisa diterima atau memerlukan 
suatu  perubahan terhadap kualitas dari ilmu pengetahuan 
tersebut.

BINUS UNIVERSITY, sebagai salah satu universitas 
swasta unggulan di Indonesia, memiliki  visi A World-
class university, in continuous pursuit of innovation and 
enterprise. Visi tersebut merupakan suatu tanggung 
jawab yang perlu diberi perhatian khusus oleh  BINUS 
UNIVERSITY dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi 
setiap mahasiswa sesuai dengan kemajuan perkembangan 
teknologi saat ini.  Berbagai bentuk upaya yang dilakukan 
dalam mempertahankan kualitas pendidikan semata untuk 
mempersiapkan para mahasiswanya agar siap bersaing 
dalam dunia global. Berbicara mengenai perkembangan 
dunia teknologi, Fakultas Teknik jurusan Sistem Komputer 
selalu siap dan berani melihat perjalanan perkembangan 
dunia teknologi hingga saat ini. Selain mempersiapkan 
strategi dan menyusun kurikulum yang tepat, tak lupa 
setiap jurusan di perguruan tinggi baik negeri maupun 
swasta, selalu memperhatikan dan mempertanyakan 
mengenai nilai akreditasi yang akan didapatkan.

Berkat kerjasama dan dukungan penuh yang diberikan 
oleh BINUS UNIVERSITY, jurusan Sistem Komputer, berhasil 
memperoleh kembali Akreditas Peringkat A oleh Badan 
Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang 
diresmikan secara langsung pada bulan Desember yang 
lalu. Merupakan pencapaian yang patut kita syukuri dan 
banggakan atas pengakuan pemerintah akan jurusan Sistem 
Komputer (SK), BINUS UNIVERSITY. Banyak tahapan proses 
yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan akreditasi 
tersebut.

Secara singkat, proses tahapan penilaian akreditasi 
tersebut meliputi aspek relevansi (Relevancy) merupakan 
tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program 
studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya 
maupun secara global. Suasana Akademik (Academic 
Atmosphere) menunjukkan iklim yang kondusif bagi 
kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, 
antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen 
untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Pengelolaan 

PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN SUATU 
LEMBAGA ATAU INSTITUSI PEMERINTAH YANG 

BERGERAK DALAM PENYEDIAAN SARANA 
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

MEMPERTAHANKAN 
PENCAPAIAN SUATU 

PRESTASI MERUPAKAN 
SUATU KEWAJIBAN

Institusi (Institutional Management) yang mencakup 
Kelayakan (Appropriateness) dan Kecukupan (Adequacy). 
Keberlanjutan (Sustainability) mancakup Keberlanjutan 
(Sustainability) dan Selektivitas (Selectivity). Dimana 
Keberlanjutan menggambarkan keberlangsungan program 
yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas 
pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal. 
Efisiensi (Efficiency) yang mencakup Efisiensi (Efficiency), 
Efektivitas (Effectiveness) dan Produktivitas (Productivity). 
Dimana Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan 
(sumberdaya) terhadap hasil yang didapat dari proses 
pembelajaran, dan Efektivitas adalah tingkat ketercapaian 
tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur 
dari hasil/keluaran program, sedangkan Produktivitas 
menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran 
yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

Dengan melewati tahapan aspek dengan hasil yang terbaik, 
maka diputuskan bahwa jurusan Sistem Komputer BINUS 
UNIVERSITY layak mendapatkan Akreditasi A sebagai  
fakultas dan jurusan yang berhasil mengelola program 
studi dengan baik dan maksimal. Akreditasi ini berlaku 
selama 5 tahun, mulai dari sejak tanggal ditetapkan 
dalam sertifikat akreditasi tersebut yang secara resmi 
dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan 
Tinggi (BAN – PT). Akreditasi tersebut akan dievaluasi dan 
diperbaharui setelah masa berlaku periode akreditasi telah 
habis. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu tanggung 
jawab besar dan bisa dikatakan sebagai kewajiban mutlak 
bagi jurusan Sistem Komputer untuk  mempertahankan 
kualitas kurikulum yang diberikan serta menatap arah 
perkembangan teknologi global.

Peningkatan kualitas pendidikan dan perkembangan dari 
setiap jurusan itu harus bersifat long term. Berkembang 
tidak hanya semata bersifat sebagai suatu syarat yang 
penting berkembang, namun berkembang disini terkait 
bagaimana jurusan Sistem Komputer dapat berkembang 
dan mampu memberikan Pendidikan yang terbaik. 
“Mendapat Akreditasi A merupakan kewajiban yang patut 
kita capai dan membuat target kita selanjutnya untuk 
berpikir, bertindak, dan menatap bagaimana cara kita 
mempertahankan yang sudah dicapai saat ini, serta melihat 
arah perkembangan pendidikan dan teknologi dunia saat 
ini”. Ungkap Dr. Ho Hwi Chie, M.Sc. selaku Dean of Faculty 
of Engineering. (JR)



ON THE
NEWS

26

B
u

le
tin

 M
ar

et
 -

 A
p

ril
  |

  2
0

14 Mahasiswa BINUS Belajar 
Mengembangkan Produk

BINUS UNIVERSITY SEBAGAI PERGURUAN TINGGI SWASTA UNGGULAN MEMILIKI SUATU TANGGUNG JAWAB UNTUK 
MENDIDIK, MELATIH, SERTA MEMOTIVASI SETIAP MAHASISWA UNTUK MEMILIKI POLA PIKIR DAN POLA TINDAK YANG 

BERKELAS DUNIA

Sesuai visi BINUS 20/20 sebagai 
A World-class university, in 
continuous pursuit of innovation 

and enterprise, BINUS UNIVERSITY 
memiliki suatu tanggung jawab untuk 
mempersiapkan mahasiswanya dalam 
memasuki tantangan di dunia global 
baik bekerja pada perusahaan global, 
maupun menjadi entrepreneur.

Menjadi suatu kehormatan 
kembali bagi BINUS UNIVERSITY 
mendapatkan kunjungan dari 
beberapa institusi maupun industri 
yang tersebar di seluruh Indonesia 
dan mancanegara. Kali ini, BINUS 
UNIVERSITY mendapatkan kunjungan 
dari ThoughtWorks pada Selasa 
(28/01/14) di Auditorium lt. 4, BINUS 
UNIVERSITY, yang dihadiri oleh 

mahasiswa-mahasiswi dari jurusan 
Sistem Infomasi.

ThoughtWorks adalah suatu 
lembaga yang bergerak dibidang 
pengembangan sistem informasi 
secara global serta pendistribusian 
produk di berbagai perusahaan yang 
tersebar di mancanegara. Melalui 
seminar yang dibawakan oleh Gabriel 
Gavasso yang merupakan perwakilan 
dari ThoughtWorks, mahasiswa BINUS 
UNIVERSITY dari jurusan Sistem 
Informasi mendapatkan pembelajaran 
mengenai bagaimana cara kita 
membangun produk yang baik 
dengan sistem yang ditawarkan oleh 
ThoughtWorks bernama Agile Product 
Management.

Bagi  kita yang ingin membangun 
usaha sendiri dengan modal yang 
relatif rendah, produk yang ditawarkan 
oleh ThoughtWorks cukup membantu 
dalam mengatasi permasalahan 
tersebut. Produk ini tidak hanya 
mempermudah para produsen 
saja, melainkan juga mengajak para 
penggunanya untuk menemukan 
inovasi baru terhadap produk yang 
dihasilkan agar tampil lebih baik dari 
produk sebelumnya. (JR)
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Tamu dalam Media Briefing 
Accenture

DUNIA MEDIA MERUPAKAN SALAH SATU DUNIA YANG BERPERAN PENTING BAGI PERUSAHAAN. MENJALIN 
HUBUNGAN BAIK DENGAN PARA MEDIA MERUPAKAN KUNCI UTAMA BAGI SETIAP PERUSAHAAN AGAR MEREKA 

DAPAT TERUS BERKEMBANG DAN MELAJU DI ANTARA PESATNYA PERSAINGAN.

Accenture mengundang 
beberapa media terbaik pilihan 
mereka untuk hadir pada 

media briefing yang dilaksanakan 
pada Kamis (13/02) bertempat di O1 
Club – FX, Jakarta. Accenture juga 
turut mengundang BINUS UNIVERSITY 
menjadi bagian dari acara media 
briefing ini.

Accenture memilih BINUS UNIVERSITY 
menjadi bagian dari acara media 
briefing ini karena Accenture 
merasa bahwa media internal BINUS 
UNIVERSITY mampu memberitakan 
informasi sesuai dengan ekspektasi 
tinggi pihak Accenture.

Semoga untuk kedepannya Accenture 
dapat terus menjalin kerjasama yang 

baik dengan pihak media internal 
BINUS UNIVERSITY, bukan hanya 
dengan media internal saja tetapi 
juga dapat terus menjalin kerjasama 
yang baik dengan seluruh pihak BINUS 
UNIVERSITY. (BM)
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STUDIUM GENERALE 
ACCOUNTING WITH ICAEW

TATA KELOLA PERUSAHAAN 
KHUSUSNYA DALAM BIDANG 

AKUNTANSI DAN JUGA 
KEUANGAN MERUPAKAN SUATU 
HAL YANG CUKUP PENTING BAGI 

SETIAP PERUSAHAAN, BAIK 
ITU PERUSAHAAN BESAR ATAU 

PERUSAHAAN KECIL SEKALIPUN. 
BUKAN HANYA DI NEGARA-

NEGARA BESAR DI LUAR NEGERI 
SAJA TETAPI JUGA DI INDONESIA.

Adanya beberapa prinsip dalam 
tata kelola perusahaan akhirnya 
membuat program Akuntansi 

dan Keuangan BINUS UNIVERSITY yang 
bekerja sama dengan ICAEW mengajak 
para mahasiswa-mahasiswi mereka, 
khusunya mahasiswa-mahasiswi 
semester 7 untuk hadir pada acara 
Studium Generale with ICAEW: What 
Are The Overarching Principles of 
Corporate Governance yang diadakan 
pada Selasa (07/01) di Auditorium 
lt.4 – Kampus Anggrek. Acara ini 
mengundang Jo Iwasaki FCA selaku 
Head of Corporate Governance ICAEW.

 “Prinsip-prinsip menyeluruh 
yang diusulkan untuk tata kelola 
perusahaan diantaranya adalah 
kepemimpinan, kemampuan, 
akuntabilitas, keberlanjutan dan 
integritas yang harus berlaku untuk 
setiap perusahaan. Mereka juga harus 

mengingatkan kepentingan mereka 
apa, agar tata kelola perusahaan 
dapat terlihat. Tata kelola perusahaan 
akan terlihat jika sebuah perusahaan 
mampu mencapai tujuan bisnis dan 
tanggung jawab mendasar lainnya. 
Prinsip-prinsip menyeluruh juga harus 
membantu perusahaan dan regulator 
untuk merespon tantangan-tantangan 
baru dan menjaga kepercayaan 
pemegang kepentingan dalam bisnis” 
ujar Jo Iwasaki. (BM)

ON THE
NEWS
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BINUS UNIVERSITY TERPILIH MENJADI SATU-SATUNYA UNIVERSITAS 
YANG MENGGELAR JAVA JAZZ ON THE MOVE 2014.

Menurut Panitia 
Java Jazz on the 
Move 2014, hal 

tersebut didasari oleh 
animo mahasiswa yang 
baik saat penyelenggaraan 
JJOTM terakhir di BINUS 
University”, jelas Marketing 
Communication BINUS 
UNIVERSITY, Yudha Bagja 
Diputra.

Tentu menjadi kebanggaan 
tersendiri bagi BINUSIAN. 
Pasalnya, acara musik 
bergengsi yang rutin diselenggarakan 
setiap tahunnya tersebut tidak 
diselenggarakan di universitas 
manapun selain BINUS UNIVERSITY. 
Acara yang bertujuan menyebar dan 
merayakan cinta pada musik jazz 
tersebut diselenggarakan di Foodcourt 
Lt. 1, Kampus Anggrek, BINUS 
UNIVERSITY pada Sabtu (15/02). 
Tampak dua band papan atas yang 
saat ini digandrungi kaum muda, yakni 
RAN dan Suave memanjakan telinga 
para penonton yang hadir dengan 
lantunan lagu yang romantis nan 
ceria.

Selain dimanjakan dengan dua 
penampilan band papan atas, 
penonton juga dapat menikmati 
beragam acara menarik lainnya, mulai 
dari kuis-kuis yang dipandu oleh MC 
rupawan hingga tersedia pula photo 
booth yang membuat Java Jazz on the 
Move 2014 semakin berkesan. Bagi 
mereka yang ingin berfoto di photo 
booth, akan dilayani dengan ramah 
oleh petugas yang juga merupakan 
aktifis Club Fotografi Mahasiswa, yakni 
KLIFONARA.

W O W ! Java Jazz 
on the Move 2 0 14 
hanya digelar di

BINUS UNIVERSITY

Tidak hanya itu saja, Java Jazz on the 
Move kali ini memberikan kejutan 
yang luar biasa kepada para penonton, 
yakni tiket konser Java Jazz 2014 
dengan harga spesial. “Nah, di Java 
Jazz on the Move 2014 ini, panitia 
menyediakan tiket Java Jazz 2014 
dengan harga spesial.

Jika biasanya harga per tiket dijual 
dengan kisaran harga Rp 400.000,- 
namun khusus hari ini dijual hanya Rp 
200.000 belum termasuk pajak,-. Tiket 
dapat ditemui di booth yang berada 
di depan Admisi BINUS UNIVERSITY”, 
jelas Yudha menambahkan. (KF)
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Acara tersebut dihadiri oleh 
sekitar 600 siswa SMA 
yang berada di wilayah 

JABODETABEK. Tidak hanya berkunjung 
di BINUS UNIVERSITY menikmati 
suasana Imlek, namun ratusan siswa 
dapat belajar kebudayan China 
melalui serangkaian kegiatan yang 
telah dipersiapkan, seperti lomba 
menghiasi cup cake, lomba karaoke, 
penjelasan budaya China yang diwakili 
oleh jurusan Sastra China, serta 
pertunjukan Barongsai.

Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang terdiri dari beragam 
suku dan kebudayaan, serta tersebar 
dari Sabang hingga Merauke. Tak dapat 
dipungkiri bahwa Indonesia dijuluki 
sebagai Negeri Seribu Budaya. Dengan 
keanekaragaman kebudayaan yang 
dimiliki Indonesia baik kebudayaan asli 
Indonesia, maupun kebudayaan hasil 
perpaduan dengan budaya asing yang 
masuk ke Indonesia, sehingga terdapat 
perbedaan adat istiadat, kesenian, 
maupun bahasa.

Dengan masuknya kebudayaan China 
ke Indonesia, maka bertambah 
pula jajaran kebudayaan yang ada 

di Indonesia. Hal tersebut tidak 
membuat masyarakat yang ada 
di Indonesia untuk menutup diri 
terhadap budaya asing yang masuk 
ke Indonesia. Justru sebaliknya, 
masyarakat Indonesia sangat antusias 
untuk belajar kebudayaan baru, 
sehingga menambah wawasan 
masyarakat akan kebudayaan asing. 
Pembelajaran akan kebudayaan 
asing, tidak terjadi di dalam tempat 
pelatihan, kursus, maupun sanggar 
saja, tetapi di dalam perguruan tinggi 
pun kita dapat mempelajari berbagai 
kebudayaan di Indonesia.

Perayaan Imlek semakin terasa 
oleh ratusan siswa SMA pada saat 
pembagian angpao sebelum acara 
dimulai. Tidak berupa uang tunai, 
namun di dalam angpao tersebut 
siswa mendapatkan kupon berupa 
pemotongan biaya pembelian 
formulir pendaftaran masuk di 
BINUS UNIVERSITY dan souvenir 
menarik lainnya. Melalui acara Red 
City tersebut, siswa SMA dapat 
mengenal kebudayaan asing yang ada 
di Indonesia, termasuk kebudayaan 
yang berasal dari Negeri Tirai Bambu – 
China. (JR)

Siswa SMA se-JABODETABEK 

belajar Budaya China

BINUS UNIVERSITY MERAYAKAN IMLEK 
BERSAMA PADA KAMIS (30/01/14) DI 

FOODCOURT, KAMPUS ANGGREK, YANG 
DIKEMAS SECARA MENARIK DALAM 

ACARA RED CITY. 
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Hari pertama, ELS ini diadakan di 
Kampus Anggrek dan dihadiri oleh 
para BINUSIAN Leaders. Untuk hari 
kedua dan ketiga acara ELS ini akan 
diadakan di Lembang, Bandung. Acara 
ini akan dikemas secara istimewa 
karena akan dibawakan langsung 
oleh para pendiri BINA NUSANTARA 
untuk berbagi pengalaman dan 
pengetahuan seperti apa perjalanan 
BINA NUSANTARA dari awal hingga 
sekarang ini.

Executive Learning Series kali ini 
mengusung tema “Leaders of 
Character, Competence, and Courage” 
sebagai program pengembangan diri 
untuk para BINUSIAN Leaders. Acara 
ELS ini dibuka oleh Prof. Dr. Gerardus 
Polla, M.App.Sc selaku Direktur 
BCL&D, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, 
MM selaku Rektor BINUS UNIVERSITY, 
Stephen Wahyudi Santoso, BSE, 
M.SIST selaku Managing Director.

Acara ini juga menghadirkan CEO 
PT. Kereta Api Indonesia, Ignasius 

BINUS UNIVERSITY KEMBALI 
MENGADAKAN EXECUTIVE 

LEARNING SERIES (ELS) UNTUK 
KETIGA KALINYA. ACARA YANG 

DISELENGGARAKAN OLEH BINA 
NUSANTARA CORPORATE LEARNING 

& DEVELOPMENT (BCL&D) INI 
BERLANGSUNG SELAMA TIGA 

HARI, DIMULAI DARI SELASA (11/02) 
SAMPAI SELASA (13/02).

Jonan, sebagai pembicara pada 
sesi pertama yang dimoderatori 
oleh Drs. Johannes A. A. Rumeser, 
M. Psi., Psi. selaku Dekan Fakultas 
Humaniora. Pemutaran video 
tentang perubahan yang telah 
terjadi dalam perkeretaapian di 
Indonesia mengawali acara ini 
yang kemudian dilanjutkan dengan 
sharingtentang kepemimpinan. Selain 
itu, President Director XL, Hasnul 
Suhaimi membawakan sesi kedua dan 
dimoderatori oleh Firdaus Alamsyah, 
Ph.D.

“Semoga melalui acara ini para 
BINUSIAN Leader bukan hanya 
mampu mengatur waktu dalam 
dunia kerja tetapi juga dapat 
memperhatikan pengembangan diri 
secara pribadi”, ujar Rektor BINUS 
UNIVERSITY. (FG)

EXECUTIVE LEARNING 
SERIES BINUS UNIVERSITY

ON THE
NEWS



ON THE
NEWS

32

B
u

le
tin

 M
ar

et
 -

 A
p

ril
  |

  2
0

14

MAHASISWA BINUS BELAJAR 
BUDAYA KOREA

KEBUDAYAAN MERUPAKAN SUATU KEKAYAAN YANG DIHASILKAN OLEH 
SUATU DAERAH ATAU NEGARA ATAS INOVASI SETIAP MANUSIA SESUAI 

DENGAN BAKAT DAN MINAT SETIAP MANUSIA. 

Kebudayaan tersebut dapat 
berupa seni musik, olahraga, 
tarian, drama, hingga makanan 

khas dari suatu negara. Dari hasil 
kebudayaan tersebutlah suatu negara 
memiliki suatu ciri khas yang menjadi 
identitas yang dapat dikenal oleh 
seluruh masyarakat dunia. Selain itu, 
setiap masyarakat perlu mengenal 
kebudayaan masyarakat lainnya guna 
menjalin kerjasama yang baik serta 
membina hubungan yang harmonis 
dengan masyarakat yang memiliki 
kebudayaan yang berbeda.

Indonesia merupakan suatu negara 
kepulauan yang terdiri dari ribuan 
pulau yang tersebar dari Sabang 
sampai Merauke dan memiliki 
beragam kebudayaan yang unik dari 
setiap provinsi yang ada. Kebudayaan 
yang dihasilkan oleh setiap daerah di 
Indonesia, dapat dijadikan sebagai 
suatu kesempatan bagi daerahnya 

untuk menarik wisatawan untuk 
datang berkunjung di daerahnya. 
Selain berkunjung di obyek wisata 
dan mencicipi berbagai makanan 
yang memiliki cita rasa yang unik, 
wisatawan baik lokal maupun 
asing juga dapat ikut mempelajari 
kebudayaan daerah setempat sehingga 
wisatawan memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman baru.

Di dalam dunia pendidikan, 
setiap institusi pendidikan yang 
ada di Indonesia, dituntut untuk 
memperkenalkan serta mempelajari 
berbagai kebudayaan yang ada, 
baik kebudayaan di Indonesia, 
maupun kebudayaan mancanegara. 
BINUS UNIVERSITY melalui Fakultas 
Humaniora program studi Hubungan 
Internasional, berusaha untuk 
memberikan bimbingan kepada setiap 
mahasiswa mengenai bagaimana cara 
untuk membina hubungan kerjasama 

yang baik dengan negara dalam bidang 
ekonomi, politik, maupun kebudayaan. 
Melalui visi BINUS UNIVERSITY sebagai 
A World-class university, in continuous 
pursuit of innovation and enterprise, 
tentunya visi tersebut selain 
menciptakan suasana pendidikan yang 
berkelas dunia, BINUS UNIVERSITY 
berusaha untuk mempersiapkan 
mahasiswanya untuk siap memasuki 
tantangan di dunia global.

Suatu kehormatan bagi BINUS 
UNIVERSITY menjadi salah satu 
perguruan tinggi terpilih untuk 
mendapatkan kunjungan mahasiswa 
dari universitas di Korea untuk 
sama-sama memperkenalkan serta 
mempelajari kebudayaan dari kedua 
negara melalui acara Understanding 
Asian Culture pada Rabu (22/01/14) 
di Kampus Kijang, BINUS UNIVERSITY. 
Pada acara ini, Mahasiswa Korea 
menampilkan beberapa atraksi dari 
kebudayaan mereka diantaranya 
dalam bidang seni tari, seni musik, 
seni pentas, hingga seni beladiri yang 
khas dari Negara Korea yang disebut 
Taekwondo.

“Dengan mengetahui kebudayaan 
dari kedua negara, diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan 
bagi mahasiswa BINUS UNIVERSITY 
mengenai kehidupan di negara Korea 
serta pola pengajaran di universitas 
mereka. Untuk kedepannya, 
diharapkan mahasiswa BINUS 
UNIVERSITY dapat memahami wilayah 
suatu negara dari aspek ekonomi, 
politik dan kebudayaan”, ungkap Tirta 
Nugraha Mursitama, S.Sos., MM., 
Ph.D selaku Head of Department – 
International Relation. (JR)
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BULAN PENUH DI SETIAP HARI SABTU SEJAK 

TANGGAL 18 JANUARI – 15 FEBRUARI 2014 BINUS 
ENTREPRENEURSHIP CENTER (BEC) BEKERJA 
SAMA DENGAN UNIEX ACADEMY MENGADAKAN 

ENTREPRENEUR SHORT COURSE PROGRAM DENGAN 
NAMA “RICH IS MY DESTINY”. 

Entrepreneur bukan 
hanya suatu keputusan, 

tetapi takdir yang 
harus dijalankan

Kegiatan ini bertujuan untuk 
membentuk calon-calon 
entrepreneur muda (mahasiswa) 

yang mandiri, beretika dan 
berkarakter, sehingga pemilihan kata 
RICH disini tidak serta merta berarti 
kaya, tetapi merupakan akronim dari  
Reliable, Innovative, Care and Humble.

Kegiatan ini diikuti oleh 11 mahasiswa 
dengan beragam tingkatan yaitu dari 
yang masih semester 3, semester 5, 
bahkan yang sedang menyelesaikan 
skripsi. Sebagian dari peserta tersebut 
sudah bisnisnya sudah berjalan dan 
sebagian lagi sedang memantapkan 
perencanaan bisnisnya dengan 
beragam profil usaha yaitu fotografi, 
percetakan, kuliner, wedding organizer 
dan fashion.

Meskipun tergolong cukup singkat, 
workshop ini dirancang secara efektif 

untuk menggugah serta memantapkan 
peserta dalam menjalankan usahanya. 
Materi dalam workshop RICH Business 
Course ini dibawakan secara langsung 
oleh Christine Manopo, CHRP, CBA 
(entrepreneur, investor, konsultan, 
serta mentor) dan di bagi menjadi 
empat pokok pembahasan, yaitu: 
What business you will be in?, The 
Market, Business Plan & Financial 
Projection, serta  Managing the 
Business & Finding Partner & Investor.

Untuk pemantapan dari materi 
tersebut diatas ditambahkan lagi 
satu sesi wajib Coaching Group, 
yaitu konsultasi masing-masing 
group dengan mentor secara lebih 
mendalam susuai dengan bidang 
bisnis masing-masing peserta.

Sesuai dengan rancangannya, tujuan 
akhir dari workshop ini adalah untuk 

mencetak entrepreneur muda, oleh 
karena itu, meskipun kegiatan kelas 
workshopnya telah berakhir, peserta 
workshop akan terus di dampingi 
dan di bimbing oleh BEC dan Uniex 
Academy dalam menjalankan bisnisnya 
selama 3 bulan ke depan.

Melihat potensi yang ada serta 
evaluasi dari kegiatan workshop RICH 
Business Course yang pertama ini, 
akan segera di buka kelas baru untuk 
batch ke dua di bulan April 2014 
sehingga akan semakin banyak muncul 
entrepreneur-entrepreneur muda dari 
kampus kita tercinta BINUS University.
(SIY/red)
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Mahasiswa BINUS UNIVERSITY 
Bersaing dalam Kontes PUTERI 

INDONESIA 2014
MAHASISWA BINUS UNIVERSITY KEMBALI MENOREHKAN PRESTASI DALAM SKALA NASIONAL, KALI INI DALAM 

AJANG PEMILIHAN PUTERI INDONESIA 2014. SEBAGAI PERGURUAN TINGGI SWASTA UNGGULAN, BINUS UNIVERSITY 
TIDAK HANYA MENGASAH DAN MENGEMBANGKAN PRESTASI PARA MAHASISWA DALAM BIDANG AKADEMIK SAJA 

TETAPI JUGA DALAM BIDANG NON-AKADEMIK.

Adalah Tamini Indah Kartika Pury, yang akrab disapa 
Tika, berhasil menjadi salah satu Finalis Puteri 
Indonesia 2014 mewakili Provinsi Kepulauan Riau 

yang bersaing dengan peserta dari 33 provinsi lainnya. Tika 
adalah mahasiswa jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora 
BINUS UNIVERSITY. Perempuan kelahiran Tanjung Pinang, 
Kepulauan Riau, 26 Maret 1990 ini mengaku sudah cukup 
sering mengikuti ajang beauty pageant seperti Puteri 
Indonesia. Sebelumnya Tika telah memiliki segudang 
prestasi seperti menjadi Puteri Indonesia Kepulauan Riau 
(2004), model kota Tanjung Pinang, Duta Wisata (2005), 
pelaku seni peran (FTV dan sinetron) dan sebagai Purna 
Paskibra Indonesia 2006.

Alasan yang mendorong gadis cantik ini untuk mengikuti 
Puteri Indonesia adalah ingin mengasah kepercayaan 
dirinya, mempelajari banyak hal yang belum diketahui serta 
dapat berbagi tentang semua hal yang telah didapatkan. 
Banyak hal yang dapat dipelajari tentang seorang wanita 
dan etikanya, bahwa seorang wanita tidak boleh hanya 
bermodalkan cantik saja, tetapi juga harus memiliki 
kepribadian yang baik. Terlebih lagi akan sempurna bila 
brain yang dimiliki dapat dipergunakan untuk hal yang 
positif bagi diri sendiri maupun orang banyak. Selain 
itu melalui ajang Finalis Puteri Indonesia, Tika ingin 
memperkenalkan makanan khas, sejarah dan wisata 
Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.

Puteri Indonesia 2014 adalah kali ke-18 kontes ini 
diselenggarakan. Malam grand final berlangsung di Plenary 
Hall Jakarta Convention Center, pada 29 Januari 2014 lalu. 
Kontes yang mengangkat tema “Tingkatkan Karakter dan 
Martabat Bangsa Agar Karya Produk dan Budaya Indonesia 
Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri” ini menghadirkan 
para dewan juri diantaranya Kusuma Dewi selaku Ketua 
YPI, Nadia Mulya yang merupakan presenter, penulis, 
aktris dan Runner Up 1 Puteri Indonesia 2004, Fadli Zon 
sebagai politisi dan budayawan, Titiek Soeharto sebagai 
pebisnis, Johnny Darmawan sebagai Presiden Direktur PT. 
Toyota Astra Motor, Suryo B Sulisto selaku Ketua KADIN 
Indonesia, Petty S. Fatima sebagai Pemimpin Redaksi 
Majalah Femina, Raline Shah sebagai aktris, model dan Top 
5 Puteri Indonesia 2008 serta Mega Angkasa selaku Head of 
Corporate Public Relations PT. Mustika Ratu, Tbk. (FG)
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PELANTIKAN KETUA ORGANISASI 
KEMAHASISWAAN BINUS UNIVERSITY

SETIAP MAHASISWA YANG ADA DI UNIVERSITAS MEMBUTUHKAN SUATU WADAH UNTUK MENAMPUNG SERTA 
MENYALURKAN ASPIRASI MEREKA MELALUI ORGANISASI KEPADA PIMPINAN UNIVERSITAS YAITU REKTOR 

UNIVERSITAS. 

Peran serta keberadaan organisasi kemahasiswaan 
sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menghadapi 
permasalahan yang ada. Selain menjadi wadah 

bagi mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi mereka, 
keberadaan organisasi kemahasiswaan juga menjadi 
suatu jembatan untuk memperkenalkan universitasnya 
kepada masyarakat, dan sebagai tempat untuk melatih 
kepemimpinan setiap mahasiswa dalam memimpin diri 
sendiri maupun organisasi yang dapat mengukir prestasi 
universitas serta menjadikan Indonesia yang lebih baik.

Dalam mewujudkan visi sebagai A World-class university, 
in continuous pursuit of innovation and enterprise, 
BINUS UNIVERSITY berusaha mengajarkan serta melatih 
kepemimpinan dasar kepada mahasiswa agar siap untuk 
memimpin diri sendiri, kelompok kecil, hingga kelompok 
atau organisasi dengan struktur yang lebih kompleks dan 
profesional. Selain itu, status dan peran ketua organisasi 
sangatlah penting dalam merencanakan serta menentukan 
langkah selanjutnya dalam memimpin organisasi selama 
periode kepengurusan.

Setelah mempersiapkan setiap calon ketua organisasi 
kemahasiswaan supaya mereka layak dan pantas untuk 
dilantik menjadi ketua organisasi kemahasiswaan selama 
satu tahun kedepan maka, BINUS UNIVERSITY kembali 
melakukan pelantikan ketua organisasi kemahasiswaan 
periode 2014-2015 pada Rabu (22/01/14), di Auditorium 
Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY. Merupakan acara 
rutin dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan BINUS 
UNIVERSITY dibawah pengawasan Student Creativity 
Development Center (SCDC) untuk memberhentikan 
kepengurusan yang lama serta melantik ketua organisasi 
kemahasiswaan yang baru untuk periode selama satu 
tahun.

Dalam menjalankan seluruh kegiatan organisasi 
kemahasiswaan di BINUS UNIVERSITY, Student Creativity 
Development Center (SCDC) berusaha membimbing 
serta mengawasi seluruh kegiatan organisasi yang ada di 
BINUS UNIVERSITY. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan 
yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan 
(HMJ), maupun yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM). Oleh karena itu, setiap kepengurusan 
organisasi harus bisa memperluas wawasan baik dalam 
pendidikan maupun dalam organisasi yang sedang 
dijalankan sesuai dengan ketentuan World-class university 
yang ditetapkan di BINA NUSANTARA. “Tantangan kedepan 
sebagai World-class university dituntut pola pikir, pola 
tindak yang berkelas dunia juga”, jelas Rektor BINUS 
UNIVERSITY, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM.

Dengan dilantiknya ketua organisasi yang baru untuk 
periode 2014 diharapkan dapat menjalankan fungsinya 
sebagai ketua dengan baik dan penuh tanggung jawab, 
serta dapat mengukir prestasi yang baru baik dalam bidang 
akademik maupun non-akademik.

“Terpilihnya saya sebagai ketua organisasi Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM), langkah awal yang akan saya lakukan 
adalah memperbaiki struktur kepengurusan internal agar 
lebih siap dan mempertahankan prestasi yang sudah diraih. 
Selain itu, saya juga sangat berharap kepada semua ketua 
organisasi kemahasiswaan yang baru dilantik hari ini agar 
dapat membimbing serta memimpin organisasinya dengan 
baik dan membawa nama baik BINUS UNIVERSITY di tingkat 
nasional bahkan hingga mancanegara”, ungkap Dewi selaku 
Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Basket periode 
2014-2015. (JR)
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Ribuan Siswa SMA Mendatangi Stand BINUS 
UNIVERSITY di Pekan Pendidikan Tinggi

se-Jakarta 2014

JENJANG PENDIDIKAN TINGGI SETELAH TINGKAT SMA MERUPAKAN SUATU 
HAL YANG PENTING BAGI PARA SISWA-SISWI. UNIVERSITAS, SEKOLAH 

TINGGI, INSTITUTE ATAU AKADEMI SEKALIPUN MERUPAKAN SUATU 
JENJANG LANJUTAN YANG SANGAT PENTING UNTUK MENUNJANG KARIR DI 

MASA DEPAN.

Kegiatan Pekan Pendidikan Tinggi 
se-Jakarta  (PPTJ) 2014 ini diikuti oleh 
ratusan Perguruan Tinggi Swasta di 
Jakarta, termasuk BINUS UNIVERSITY. 
Acara ini diadakan pada Rabu (05/02) 
sampai dengan Jumat (07/02) dan 
bertempat di Istora Senayan – Gelora 
Bung Karno.

BINUS UNIVERSITY sebagai institusi 
pendidikan perguruan tinggi swasta 
unggulan, memiliki suatu tanggung 
jawab untuk mendidik, melatih, serta 
memotivasi setiap mahasiswa untuk 
memiliki pola pikir yang berkelas 
dunia. Sesuai visi BINUS 20/20 sebagai 
A World-class university, in continuous 
pursuit of innovation and enterprise, 
BINUS UNIVERSITY mempersiapkan 
mahasiswanya dalam memasuki 
tantangan di dunia global baik bekerja 
pada perusahaan global, maupun 
menjadi entrepreneur.

Di PPTJ 2014 ini ribuan siswa-siswi 
baik SMA maupun SMK yang datang 
langsung menyerbu stand BINUS 
UNIVERSITY yang terletak di stand 
142 – 143. Banyak siswa-siswi 
yang bertanya-tanya dan menggali 
informasi mengenai jurusan yang 
ada dan banyak juga yang datang 
untuk membeli formulir agar dapat 
tes masuk di BINUS UNIVERSITY. 
Pada kesempatan ini pun Joko 
Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi, 
selaku Gubernur DKI Jakarta turut 
mengunjungi stand BINUS UNIVERSITY. 
(BM)
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SELAMAT MEMASUKI LEMBARAN 
BARU DI TAHUN 2014. NGOMONG-
NGOMONG SOAL 2014, TAHUN 
INI BAKALAN JADI SALAH SATU 
SEJARAH BUAT KITA SEBAGAI 
WARGA NEGARA INDONESIA. TAU 
KENAPA? JAWABANNYA KARENA 
DALAM BEBERAPA BULAN KE 
DEPAN KITA BAKALAN PUNYA 
“PEMIMPIN BARU” DENGAN 
WAJAH DAN KINERJA BARU 
TENTUNYA. TAHUN INI WAKTUNYA 
BUAT KITA NGERAYAIN DAN 
BERPARTISIPASI DALAM PESTA 
DEMOKRASI GEDE-GEDEAN!

Tahun 2014 ini merupakan tahun 
ketiga setelah sebelumnya 
di tahun 2004 dan 2009 

dilaksanainnya pemilu secara langsung 
buat milih presiden dan wakil 
presiden. Di tahun 2004, suara paling 
banyak didapetin sama pasangan SBY-
Jusuf Kalla dan di tahun 2009 ini Pak 
SBY  lagi-lagi duduk di bangku presiden 
cuman pasangannya yang ganti sama 
Pak Boediono.

Pertanyannya sekarang, siapakah yang 
bakalan ngeganti posisinya Pak SBY-
Boediono buat lima tahun ke depan? 
Jawabannya ada pada kita. Ya, kita 
semua khususnya anak muda yang 
udah punya hak suara dan termasuk ke 
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kita 
sebagai anak muda punya pengaruh 
dan kontribusi yang gede buat nentuin 
pemimpin bangsa ini selanjutnya. Buat 
pemilu kali ini, seengganya ada 53 
juta pemilih muda yang berusia 17-29 
tahun atau setara dengan lebih dari 
20% jumlah penduduk Indonesia yang 
bisa ikut berperan aktif.

Ada beberapa alasan nih inspirator 
kenapa kita sebagai anak muda harus 
ikut berperan dalam pemilu alias ga 
golput:

1. Anak muda adalah agen 
perubahan (agent of change)

Dari zaman Boedi Utomo udah 
nunjukin bahwa pemuda itu punya 
pengaruh gede buat kemajuan 
bangsa Indonesia. 

Anak muda dengan segudang 
pemikiran kritisnya seengganya 
bisa memilah dan memilih figur 
yang cocok buat mimpin bangsa ini. 
Kita pastinya ga mau dong punya 
pemimpin yang doyan korupsi. 
Atau pemimpin yang senengnya 
mentingin kepentingan pribadi dan 
kelompok-kelompoknya. Sementara 
rakyatnya dibiarin dalam keadaan 
yang ga sejahtera. Kita anak muda 
bisa nyegah semua hal itu kok. 
Caranya dengan bijak memilih 
pemimpin yang tepat. Satu suara 
aja bisa ngaruhin kehidupan ratusan 
juta penduduk Indonesia untuk 
tahun-tahun yang akan datang. 
Di pemilu ini kita ga cuman milih 
presiden dan wakilnya, kita juga 
nentuin para anggota legislatif 
(DPR, DPD, dan DPRD). Di tangan 
anggota legislatif inilah aspirasi-
aspirasi kita digodok yang akhirnya 
nentuin kebijakan yang berlaku. 
Kita juga ga mau kan punya anggota 
legislatif yang ga “amanah.” Maka 
dari itu, mulai sekarang kenalin latar 
belakang, visi, misi, dan program-
program dari para caleg dan capres-
cawapres.  Dengan kata lain, be a 
good voters inspirator!

 2. Jadi warga negara yang baik

Kita pasti kenal sama pepatah 
“Jangan tanyakan apa yang negara 
berikan bagimu, tapi tanyakan 
apa yang bisa kamu berikan buat 
negara” Salah satu yang bisa kita 
lakuin adalah jadi warga negara 
yang baik. Caranya? Gunain hak 
suara yang kita punya.

3. Anak muda adalah generasi 
penerus bangsa

Mau ga mau, kita anak muda yang 
nantinya bakalan jadi pemimpin 
bangsa ini. Belajar buat jadi 

pemimpin bisa dari pemilu ini. 
Belajar mencermati program-
program yang disuguhin sama para 
caleg, capres-cawapres. Satu suara 
aja nentuin kualitas pemimpin 
selanjutnya dan nentuin pula 
kualitas generasi penerusnya.

So, inspirator, bisa disimpulin kalo 
anak muda emang punya peran yang 
penting buat nentuin pemimpin-
pemimpin negeri ini selanjutnya. 
Jangan sia-siain hak suara yang udah 
kita punya. Pemilu itu suatu alat buat 
ngebangun negara. Dari pemilu, lahir 
pemimpin yang nentuin kualitas negeri 
ini. Pemimpin yang baik, yang amanah 
itu tentunya berasal dari pemilih-
pemilih yang cerdas. Nah inspirator, 
keep voting n’ be a good voter!

Sumber : http://www.inspiratorfreak.
com/pentingnya-kontribusi-anak-
muda-dalam-pemilu/
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Mengenal Serat 
dan Manfaatnya 

Untuk Tubuh
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Serat adalah bagian dari tanaman 
yang dapat dikonsumsi dan 
ketika kita memakannya mereka 

berjalan melalui sistem pencernaan 
kita, menyerap air dan membantu 
memudahkan buang air besar secara 
teratur. Ada dua jenis serat yaitu serat 
yang larut dan serat yang tidak larut.

Serat yang larut menyerap atau larut 
dalam air dan membantu menurunkan 
kolesterol. Serat yang tidak larut, tidak 
dapat larut dalam air. Serat yang tidak 
larut berfungsi sebagai pembersih 
pada saluran pencernaan.

Serat memiliki banyak manfaat 
kesehatan, terutama untuk 
pencernaan kita, berikut ini beberapa 
manfaat dari serat:

• Serat dapat mengurangi risiko 
penyakit jantung. Seperti yang kita 
baca diatas, bahwa serat dapat 
menurunkan kolesterol. Kadar 
kolesterol yang rendah dapat 
mencegah penyakit jantung. Jadi, 
dengan asupan serat yang cukup 
dapat menghindarkan kita dari risiko 
penyakit jantung.

• Manfaat lain dari serat adalah 
membantu mengurangi risiko 
diabetes. Serat yang larut dapat 
membantu mengatur asupan gula 
dan sangat berguna bagi penderita 
diabetes dan sindrom metabolik.

• Studi menunjukkan bahwa serat 
dapat menurunkan risiko kanker 
usus besar. Sebagian besar ahli 
kesehatan percaya bahwa serat dapat 
mengurangi risiko kanker usus besar/
kanker kolon.

• Serat makanan dapat mencegah 
penyakit divertikular. Pada penyakit 
ini, usus meradang dan terbentuk 
kantong-kantong kecil pada dinding 
usus akibat tekanan intrakolon yang 
tinggi yang disebabkan konstipasi 
kronik dan bila terinfeksi dapat 
menciptakan banyak masalah 
kesehatan yang rumit.

• Serat yang larut baik bagi gerakan 
usus yang sehat dan mencegah diare 
atau sembelit.

• Salah satu manfaat paling penting 
dari serat adalah dapat menurunkan 
berat badan, sehingga Anda dapat 
mencapai berat badan yang sehat. 
Ketika kita mengonsumsi makanan 
yang kaya serat, kita akan merasa 
cepat kenyang dan kenyang untuk 
waktu yang lama. Jadi, akhirnya kita 
makan lebih sedikit dan tidak merasa 
cepat lapar.

Serat banyak ditemukan pada buah-
buahan, sayuran dan biji-bijian. 
Sayuran seperti Brokoli, Bayam, 
Zucchini, dan sayuran lainnya 
merupakan sumber serat yang larut. 
Buah-buahan seperti Blackberry, Apel, 
Aprikot, ara, plum, Anggur, Jeruk. 
Mulailah untuk mengkonsumsi serat 
yang cukup setiap hari agar kesehatan 
pencernaan kita tetap terjaga.

Sumber : http://factsandhealth.
blogspot.com/2012/04/apa-itu-serat-
dan-apa-manfaatnya.
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9 Penemuan Paling 
Menakjubkan 
Sepanjang
Tahun 2013

DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI SAAT INI YANG BEGITU PESAT BERKEMBANG 
MEMBUAT BEBERAPA PENEMUAN TERGOLONG SANGAT BERINOVASI. TAHUN 
2013 DIPENUHI DENGAN BEBERAPA KREASI TERBESAR YANG PERNAH 
DIBAYANGKAN OLEH MANUSIA. SEPERTI APAKAH 9 TEKNOLOGI YANG 
MENAKJUBKAN TERSEBUT?

1

3

4 5

6

8

9

7

2
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1. 3Doodler

Proses cetak 3D telah muncul beberapa waktu yang lalu, 
namun 3Doodler adalah sebuah pena cetak 3D pertama di 
dunia. Dibuat oleh Peter Dilworth dan Maxwell Bogue dari 
WobbleWorks LLC dan dibuat menggunakan Poly-Lactic Acid 
(acrylonitrile butadiene styrene) untuk membuat gambar 
3 dimensi. Pena tersebut melelehkan plastik (yang tersedia 
dalam berbagai warna) dan setelah itu didinginkan untuk 
membentuk 3D yang solid.

4. Sony Smart Lens

Kalian yang hobi memotret dengan menggunakan 
smartphone dan ingin meningkatkan level hasil foto 
kalian? Sony Smart Lens menjawab sebuah keinginan 
untuk mengambil gambar dengan hasil yang terbaik seperti 
layaknya fotografer profesional. Lensa ini menghubungkan 
smartphone dengan NFC atau built-in WiFi dan dikontrol 
dengan aplikasi untuk Android dan iPhone.

5. Oculus Rift

Dengan sebuah sistem game baru yang diresmikan pada 
2013 kemarin, Oculus Rift benar-benar membawa dunia 
perkembangan game kedalam tingkat yang lebih serius. 
Dikembangkan oleh Oculus VR, Rift adalah sebuah gadget 
yang dipakai pada kepala untuk menampilkan sebuah 
tampilan layaknya virtual reality. Diperkirakan beratnya 
hanya 379 gram dan dapat dihubungkan melalui HDMI, 
DVI,dan port USB. Rift dapat menampilkan resolusi 1920 x 
1080 dengan 3D Display dan sudah banyak developer game 
yang memberikan dukungan.

8. Makerbot Digitizer

Sebuah alat yang mampu untuk memindai atau melakukan 
scan terhadap benda selama masih dalam jangkauan alat 
tersebut. Hasil scan akan ditampilkan dalam bentuk 3D 
yang dapat diedit atau bahkan dicetak dalam bentuk 3D. 
Alat ini memiliki meja yang dapat berputar pada objek 
yang ditempatkan. Beberapa laser dan sensor CMOS 1.3 
megapixel ini mampu memindai secara akurat.

Bagaimana? apakah menurut kalian sendiri dari 9 produk 
tersebut bermanfaat? pastinya para penemu-penemu 
tersebut akan tetap berinovasi untuk membuat sebuah 
produk yang spektakuler, namun apakah 2014 ada sesuatu 
yang baru atau unik? kita tunggu saja.

sumber : http://www.mobile88.co.id/editorial/detail.
asp?title=9-Penemuan-Paling-Menakjubkan-Sepanjang-
Tahun-2013&id=1175

9. Google Glass

Google Glass mungkin adalah sebuah produk yang paling 
menonjol di tahun 2013. Dengan alat ini, sebuah teknologi 
yang sebelumnya tidak mungkin telah menjadi nyata karena 
pengguna dapat mengambil gambar, membuat video, 
bahkan mengakses internet tanpa harus menggerakkan 
tangan sedikitpun. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam 
ilmu pengetahuan. Google Glass memiliki kamera 5MP 
dan dapat merekam video 720p dan alat ini dioperasikan 
dengan menggunakan perintah suara.

6. GravityLight

Ini mungkin sebuah penemuan yang menakjubkan saat 
ini, bagaimana tidak sebuah alat sederhana namun dapat 
menciptakan sebuah cahaya yang mampu menyinari 
sebuah ruangan tanpa bantuan listrik sama sekali. Alat ini 
bekerja dengan menggunakan gaya gravitasi yang dapat 
menyala selama 25 menit dan hanya membutuhkan 3 detik 
untuk pengaturan kembali..

7. Invisible Skyscraper

Direncanakan akan dibangun di Korea Selatan, Tower 
Infinity ini akan menjadi sebuah gedung pencakar langit 
yang transparan dan pertama kalinya di dunia. Pada gedung 
tersebut akan dipasang banyak kamera untuk menangkap 
gambar dari pemandangan sekitar yang nantinya akan 
ditampilkan dengan menggunakan proyektor LED. 
Walaupun terlihat transparan, namun struktur bangunan 
masih dapat terlihat oleh pesawat dan burung.

3. Volvo Solar Pavilion

Trend mobil listrik sangat menguntungkan bagi lingkungan. 
Tidak adanya emisi dari kendaraan tentunya akan 
mengubah bumi lebih hijau. Sayangnya, saat ini akses untuk 
pengisian sangat terbatas dan sangat sulit untuk ditemukan. 
Volvo Solar Pavilion adalah sebuah paviliun yang fleksibel 
untuk digunakan sebagai panel surya dipermukaannya. 
Paviliun ini menggunakan energi matahari untuk disalurkan 
kedalam mobil seperti stopkontak.

2. Mission R

Saat ini mobil umum sudah menjadi hal yang biasa, 
bagaimana dengan motor listrik? The Mission R sebagai 
raksasa otomotif memproduksi versi mereka sendiri 
yaitu Motor Listrik yang dinamakan Mission R. Dengan 
kemampuan 0-60 mph dalam 3 detik dan kecepatan 
tertinggi 150 mph tentu saja motor ini sangat menjanjikan. 
Tersedia dalam 2 jenis baterai tergantung penggunaan 
seperti baterai 12kWh (105 mil) atau 17 kWh (140 mil).
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•	 Plaza	Atrium	Lt.	1	No.	123-124
					Tel:	(021)	350	6034
•	 Mall	Metropolitan	Bekasi	Lt.	1	

No.11
					Tel:	(021)	8886	1804
•	 Giant/Mega	Mall	Bekasi	Lt.	2	G2011
					Tel:	(021)	8896	4944

20%20%

30%

20%

Until December 31th, 2014

Until December 31th, 2014

Until December 31th, 2014

Additional disc 10% 
for your birthday

For Weekdays

For Weekend
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10 Fakta Unik

Tentang Hari Valentine

TERNYATA, MENURUT ILOVEINDIA, SELEBRASI HARI KASIH SAYANG ATAU LEBIH DIKENAL 
DENGAN VALENTINE TANGGAL 14 FEBRUARI DIAWALI DI PRANCIS DAN INGGRIS, YANG 

KEMUDIAN MENYEBARLUAS KE SELURUH PENJURU DUNIA. TAK HANYA DIRAYAKAN OLEH 
ANAK-ANAK MUDA, DARI TUA HINGGA ANAK-ANAKPUN SEKARANG JADI IKUT-IKUTAN 

MERAYAKANNYA.

UNIQUE 
FACT
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Simak 10 fakta unik lain tentang 
selebrasi hari kasih sayang ini yuk.

Valentine Fact 3#

Di abad pertengahan, para gadis 

akan makan makanan aneh-aneh 

tepat di hari Valentine, demi 

memimpikan siapa suaminya kelak.

Valentine Fact 4#

Ada sebuah kepercayaan pada abad 

pertengahan bahwa orang pertama 

(yang masih single dan berlawanan 

jenis) yang ditemui pertama kali di 

hari Valentine adalah jodohnya.

Valentine Fact 1#
Tanggal 14 Februari dirayakan 
sebagai hari Santo Valentine sejak 
498 SM.

Valentine Fact 2#
Di Inggris, selebrasi hari Valentine 
dimulai sejak abad ke-17. Dan di 
pertengahan abad ke-18, selebrasi ini dirayakan dengan bertukar uang koin atau surat dengan tulisan 
tangan.

Valentine Fact 5#73% bunga di hari Valentine dibawa oleh pria, sedangkan 23% lainnya dibawa oleh wanita untuk dirinya sendiri.

Valentine Fact 6#Sebuah mitos lain berkembang di hari Valentine. Apabila seseorang melihat burung gereja terbang di hari Valentine, maka ia akan menikahi seorang pelaut. Sedang apabila seseorang melihat burung gagak, ia akan menikahi seorang yang miskin namun bahagia. Dan apabila ia melihat burung goldginch maka ia akan menikahi seorang milyuner.

Valentine Fact 7#

Penggunaan simbol hati di hari 

Valentine adalah karena dipercaya 

jiwa murni seorang manusia 

tinggal di dalam hati. Sedangkan 

warna merah dipilih karena 

merupakan warna yang paling 

romantis.

Valentine Fact 8#

Mawar merah adalah bunga 

favorit dewi Venus, dewi cinta. 

Dan melambangkan perasaan 

yang kuat akan cinta.

Valentine Fact 9#
Awal mula cokelat menjadi populer di hari Valentine, dimulai dari 
gagasan Richard Cadbury yang 
memperkenalkan hadiah sekotak 
cokelat pada tahun 1868.

Valentine Fact 10# 
Sendok kayu berukiran hati adalah hadiah yang paling populer pada 
perayaan hari Valentine. Namun, 
yang menjadi hadiah paling favorit adalah sendok kayu berukiran 
kunci dan gembok, yang artinya 
“kau telah membuka hatiku”.

Sumber : http://www.vemale.
com/relationship/love/11797-
10-fakta-unik-tentang-hari-
valentine.html
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FENOMENA 
FLAPPY BIRD
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Berikut beberapa fenomena terkait dengan game flappy 
bird dari yang controversial, hingga fenomenal

1. Banyak yang sering kalah

Game Flappy Bird mungkin kelihatan sederhana. 
Namun ternyata juga bisa bikin ponsel mahal Anda tak 
berharga dan memancing Anda untuk membanting atau 
menghancurkannya. Yah, tergantung manajemen emosinya 
sih ya. Sebuah video di Youtube menunjukkan orang yang 
sedang main Flappy Bird. Namun tak lama kemudian 
dia kalah. Dan apa yang ia lakukan pada ponselnya? Dia 
menghancurkannya dengan palu. Video ini diunggah ke 
Youtube menyedot perhatian 6 juta penonton dengan judul 
How To Beat Flappy Bird (Best Method).

2. Bikin banyak orang jengkel

Jengkelnya sih bukan karena game tersebut. Namun 
kejengkelan itu adalah karena mereka tidak bisa menang 
main game tentang burung kecil tersebut. Saking stresnya 
dengan kekalahan itu, tak sedikit di antaranya yang 
meluapkannya di social media.Kalau Anda menggunakan 
keyword ‘main Flappy Bird’ di kolom search Twitter, maka 
Anda akan menemukan banyak sekali reaksi yang lucu, 
emosi, gokil, hingga serius, tentang mereka yang main 
Flappy Bird. Sebuah game sederhana bisa bikin emosi 
manusia. Wah-wah, game yang satu ini memang selain 
bikin nagih juga bisa bikin darah mendidih.

3. Bunuh kakak gara-gara flappybird?

Dilansir dari Ibtimes.co.in, Dua orang bersaudara Gary 
Wright dan Jabari Wright sama-sama memainkan Flappy 
Bird. Namun sang kakak memenangkan skor tinggi.Melihat 
adiknya tak kunjung berhasil, Jabari menggoda adiknya 
dengan pamer kalau dia mendapatkan nilai tinggi. Sang 
adik kesal yang akhirnya ia mengambil pisau dan menikam 
kakaknya. Polisi sampai gemas dengan kasus ini karena ia 
sendiri pernah memainkan game itu dan ternyata ia tak 
bisa menembus skor 5.Ada yang mengatakan bahwa berita 
ini hoax. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kalau 
kasus ini benar, masalah bukan ada pada gamenya, namun 
masalah pengendalian diri dan manajemen emosi anak 
tersebut.

4. Reaksi orang saat game flappy bird akan 
ditutup

 Game ini akhirnya dihapus dari peredaran dan tak bisa 
didownload lagi. Dong Nguyen yang menciptakan game 
ini mengatakan bahwa ia tak bisa mempertahankan game 
tersebut lagi dan menghapusnya karena pertimbangan yang 
tak dia ungkapkan. Meskipunsebenarnya dia sukses berat 
dengan game ini. Namun bagaimana reaksi penggunanya? 
Ada yang mengancam dia akan bunuh diri kalau game itu 
dihapus. Ada juga yang mengancam kalau mereka akan 
membunuh pembuatnya kalau memang game ini dihapus.
Namun ada juga yang bersyukur karena game itu dihapus 
karena lepas dari candu game yang sebenarnya sederhana 
itu. Bagi beberapa orang yang sudah memainkan game 
tersebut, mereka menyarankan kalau mau main game ini 
sebaiknya sabar. Well, bagaimana nih Anda yang sudah 
pernah main Flappy Birds?

Sumber : http://www.vemale.com/ragam/48513-fenomena-
ini-terjadi-akibat-kecanduan-game-flappy-bird.html
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Saat sebuah penerbangan antar atlantik berangkat dari New 
York menuju London. Marshal Udara Amerika Bill Marks 
(Liam Neeson) menerima pesan pendek berantai yang berisi 
adanya ancaman membunuh penumpang pesawat setiap 
20 menit jika Bill tidak memenuhi permintaan transfer dana 
sebesar $150 juta ke sebuah akun tak dikenal.

Meski Bill telah menjelaskan situasi ini kepada pilot, 
namun sang pilot tidak mempercayainya hingga seorang 
penumpang ditemukan tewas secara misterius. Ketika 
akun penerima uang tersebut menggunakan namanya, 
Bill merasa dijebak dan bahkan menjadi tersangka pelaku 
pembajakan. Kejadian in pun menjadi berita utama 
media dan pasukan udara pun dikerahkan. Bill harus 
menyelamatkan tidak hanya dirinya namun juga semua 
penumpang pesawat.

NON-STOP
Jenis Film : Action, Thriller
Produser : Alex Heineman, 
Andrew Rona, Joel Silver
Produksi : Studio Canal
Sutradara : Jaume Collet-serra
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Kisah yang luar biasa tentang seorang Steve Jobs (Ashton 
Kutcher) bersama temannya, Steve Wozniak (Josh Gad) 
yang bekerja sama membangun suatu perusahaan 
komputer kecil. 

Dari sebuah garasi kecil di rumah dengan peralatan 
seadanya sampai perjuangannya merintis sukses dan 
berhasil merubah teknologi dan dunia.

JOBS
Jenis Film : Drama
Produser : Mark Hulme
Produksi : Open Road Films
Sutradara : Joshua Michael Stern
Homepage : www.jobsthefilm.com
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5 Tips 
Merawat

Tas Kulit Anda

Tas kulit merupakan tas yang kuat dan tahan lama. Namun, bagaimanapun juga, tas 
kulit dari semua jenis kulit memerlukan perawatan untuk menjaga permukaannya tetap 
bagus. Kulit bisa saja sobek atau rusak jika ditangani secara kasar atau tidak dibersihkan 
dan disimpan dengan benar. Selain itu, kelembaban tas kulit juga sangat penting. Berikut 

ini beberapa tips merawat tas kulit yang dilansir oleh overstock.com.
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1. Penyimpanan
Simpan tas kulit Anda jika sedang tidak digunakan. Hindarkan dari 
sinar matahari langsung. Tempatkan tas Anda dalam lemari dengan 
sirkulasi udara yang baik dan kelembaban yang rendah. Sinar matahari 
bisa membuat kering kulit dan tempat yang terlalu lembab bisa 
menyebabkan tumbuhnya jamur pada tas.

2. Anti Air
Semprot tas kulit Anda dengan spray khusus yang akan 
membuat tas jadi anti air sebelum menggunakannya saat 
hujan. Perlindungan tambahan ini akan membuat tas 
Anda jadi semakin awet dan tahan lama.

3. Berhati-Hati

Berhati-hati saat menggunakan tas kulit 
Anda. Jauhkan dari benda-benda yang 
tajam atau runcing. Anda juga harus 
memperhatikan saat menyimpan 
lipstik atau benda lembek yang 
dapat menodai tas kulit Anda.

4. Bersih
Anda harus menjaga 

agar tas Anda tetap 
bersih dari noda atau 

kotoran setelah dipakai. 
Sebelum menyimpan tas Anda 

pastikan tas sudah bersih dari 
semua kotoran yang menempel.

5. Cara Membersihkan Yang 
Benar

Bersihkan tas menggunakan sampo 
saat tas sudah kelihatan kusam. Gunakan 

juga pelindung kulit paling tidak dua kali 
dalam setahun dan lebih sering lagi jika Anda 

menggunakan tas Anda setiap hari.

Selamat mencoba ya Ladies..

Sumber : http://www.vemale.com/fashion/tips-and-tricks/48731-
5-tips-merawat-tas-kulit-anda.html
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Berlebihan? Rasanya tidak, karena pada 
dasarnya itulah yang ditemukan di kalangan 
para pelanggan restoran manapun. 

Para pengunjung di Marche Restaurant akan 
disuguhkan dengan berbagai menu pilihan yang 
segar, mulai dari makanan pembuka, makanan 
utama sampai dengan makanan penutup yang 
sangat menggugah selera.

Restoran yang terletak di Level P5 - Plaza Senayan 
dan juga di West Mall level 3A – Grand Indonesia 
ini memiliki konsep yang sangat menarik, yakni 
konsep pasar tradisional Switzerland dengan tema 
open kitchen dan juga semi self service.

Marche dalam Bahasa Indonesia berarti market 
atau pasar. Maka dari itulah segala menu dan 
juga bahan makanan di restoran ini tersaji dengan 
sangat fresh. Mulai dari daging yang disajikan 
tidak disimpan selama berhari-hari, jus buah yang 
dipilih juga hanya terbuat dari buah-buahan alami 
tanpa campuran air ataupun gula.

MAKANAN YANG SEHAT DAN SEGAR MERUPAKAN 
SUATU HAL YANG SANGAT DICARI-CARI DAN 
DIINGINKAN OLEH SEMUA ORANG YANG MAKAN 
DI RESTORAN. TAPI BUKAN HANYA ITU MAKANAN 
YANG DISAJIKAN SECARA CEPAT DAN RAMAH JUGA 
SANGAT DIHARAPKAN OLEH PARA PELANGGAN.

FOOD LOVER

Sehat ala Marche 
Restaurant
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Marche Restaurant memiliki kekhasan yang sangat berbeda 
dari restoran yang lainnya. Mereka memiliki menu andalan 
yang diberi nama Rosti, yang dimana bahan utamanya 
adalah kentang yang direbus setengah matang lalu digoreng 
dan akan disajikan menggunakan beberapa topping seperti 
telur ataupun bacon. Selain itu ada juga Savoury Crepes, 
makanan ini bisa dikatakan seperti lumpia yang dimana 
didalamnya itu berisi sayur-sayuran yang dilengkapi dengan 
pilihan topping seperti salmon, ayam atau yang lainnya. 
Untuk pertengahan Februari sampai dengan pertengahan 
Maret ini, Marche Restaurant memiliki program Apple 
Seaseon, dimana buah apel yang akan ditonjolkan.

Dan kabar gembira bagi semua penggemar makanan segar, 
sehat dan cepat seperti yang terdapat di Marche Restaurant 
bahwa kedua outlet Marche sudah bekerjasama dengan 
BINUS UNIVERSITY dengan memberikan diskon 10% bagi 
para BINUSIAN CARD holders dengan menunjukkan kartu 
BINUSIAN ketika berkunjung ke outlet Marche Restaurant. 
Dengan adanya kerjasama ini, Marche Restaurant mampu 
melakukan pendekatan ke siswa ataupun mahasiswa agar 
BINUSIAN dapat menikmati makanan yang sehat, segar dan 
tersaji dengan cepat. (BM)

FOOD LOVER
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AKU TERHANYUT dalam lamunanku 
ketika semilir angin di pantai Alexandria, 
Mesir, menyapa tubuhku dengan lembut.
Angin itu seolah menghadirkan episode 
kehidupan yang selama ini aku jalani.
Kehidupan yang membiru dan penuh 
kenangan.Rasa hangat menelusup 
perlahan di hatiku saat satu per satu sosok 
yang pernah ada dan menjadi bagian 
dari hidupku hadir kembali di benakku.
Menghidupkan roman-roman kerinduan 
di hati terhadap kejadian masa lalu 
yang tinggal kenangan.Perlahan namun 
pasti, roman rindu itu terus memenuhi 
pikiranku, dan berkelana di dalamnya.
 Matahari pagi delapan oktober 
dua ribu dua belas yang baru saja terbit di 
depanku, lautan Alexandria yang meluas 
di sepanjang mataku memandang, dan 
suara ombak yang terdengar jelas di 
telingaku, tiba-tiba mengantarkanku untuk 
mengingat kembali pada sosok sahabat 
kecilku yang sudah hampir empat tahun 
berpisah. Sahabat yang membuat kisah 
hidupku terasa lengkap, yang membuatku 
tahu beragam rasa dalam cinta dan 
manisnya sebuah kehidupan.
NamanyaNayla,lengkapnya Naylatul 
Azizah. Aku dan Naylasama-sama lahir di 
Mesir.Nayla lahir pada bulan November 
1993, sedangkan aku dilahirkan dua bulan 
setelahnya.Nayla adalah anak pertama 
dari lima bersaudara, pasangan Om Fikry 
dan Tante Anis. 
Masa kecil yang kami lalui di Mesir 
adalah awal dari kisah persahabatanku 
dengan Nayla. Sebagai anak sulung, Nayla 
selalu menemani adik-adiknya belajar 
ketika Ibunya sedang sibuk atau Ayahnya 
yang masih di kantor. Aku ingat, ketika 
beberapa tahun yang lalu, aku harus 
pindah ke Sekolah Indonesia Cairo saat 
aku baru memasuki kelas 3 SD. Nayla yang 
menuntunku masuk ke dalam gerbang 
sekolah.Nayla pula yang setia berada 
disampingku ketika aku takut dengan 
teman-temandi sekolah baruku.
Aku merasa nyaman berteman dengan 
Nayla, seorang gadis putih yang manis 
dan lembut. Aku banyak belajar darinya, 
salah satunya adalah pembawaannya yang 
dewasa, pendiam, cerdas dan tidak banyak 
bicara.
Hingga suatu saat, kami merasa perjalanan 
hidup kami begitu mulus, terasa sangat 

indah, sedikitpun tidak ada kekurangan, 
bahkan kebahagiaan pun nyaris sempurna. 
Matahari yang kian meninggi dan 
menyinari seluruh kota di Mesir, di depan 
pantai Alexandria saat itu, aku mengenang 
kembali kejadian pada lima tahun 
yang lalu, kejadian yang mengiris hati, 
menggores luka, tapi menyimpan beribu 
kenangan manis di dalamnya.

8 Oktober 2007, Mesir…

Udara pagi di negeri Sungai Nil kala itu 
begitu dingin, seakan menusuk saraf 
dalam tubuh dan memaksaku untuk 
berpakaian tebal dan hangat.Ya, musim 
dingin di Mesir baru saja datang sejak 
pertengahan September yang lalu.
Berpuluh-puluh warga yang lalu lalang 
kian memakai jaket tebal dan syal yang 
hangat. Susu putih manis yang dibuatkan 
Bunda begitu cocok dengan suasana 
pagi itu. Tanggal 8 Oktober 2007 saat itu 
adalah hari Senin, dimana hari kedua 
pegawai kantor masuk kerja, termasuk 
Ayahku. Ayah sudah berangkat dari jam 
delapan pagi tadi. Bunda yang sudah 
sejam lamanya duduk di kursi sofa terlihat 
asik mengobrol dengan temannya lewat 
telepon rumah.Aku berjalan dari kamar, 
menghampiri pianoku dan memainkannya 
dengan penuh irama.
“Dek, Tante Anis ngundang kita ke 
rumahnya nanti sore ya, mereka ngajak 
kita buka puasa bersama disana,” kata 
Bundasambil menutup gagang telepon.
“Wah, yang bener, Bun?Dedek bikinin 
puding ya, Bun,” jawabku.Dengan girang 
aku langsung berlari menuju dapur.
Memang, dimana pun kami diundang, aku 
dan Bunda selalu ingin menyumbangkan 
puding caramel yang merupakanmakanan 
favoritku.
Kubuka lemari tempat Bunda menyimpan 
segala jenis makanan dan kutemukan 
ada beberapa kotak puding caramel di 
dalamnya.Sembari mengaduk bubuk 
caramel dan susu putih, terdengar dari 
jendela dapur percakapan antara penjaga 
rumah dan anaknya dengan bahasa Arab, 
bahasa yang sangat aku pahami. Aku 
sungguh senang bisa datang lagi ke rumah 
sahabatku.Sudah hampir satu bulan aku 
tidak bermain dengannya lantaran tugas 
sekolah yang menumpuk.

Sore pun tiba, hari itu adalah minggu 
terakhir di bulan puasa tahun 2007. 
Sesampainya di rumah Nayla, aku tidak 
menemukan Om Fikry dan Tante Anis 
disana. Kutaruh mangkokpyrek berisikan 
puding caramel yang kubuat tadi di atas 
meja, dan kutemui Nayla dan keempat 
adiknya ada di dalam kamar.Terlihat ada 
beberapa mahasiswi yang sedang sibuk 
menata makanan, dan mahasiswa lainnya 
yang sedang asik dengan aktivitasnya 
masing-masing.
“Assalamu’alaikum, Nay..” sapaku setelah 
kutemui sahabatku ini sedang tiduran 
sambil mendengarkan lagu dari ponselnya. 
“Waalaikumsalam, Sya..” jawabnya 
lembut sambil mendekatiku dan mencium 
pipi kanan dan kiriku. Ayah dan Bunda 
mengikutiku dari belakang, masuk ke 
dalam kamar Nayla. 
“Nay, ayah dan ibu kaukemano?Dak 
kejingo’an di depan,” tanya Ayahku dengan 
bahasa palembang. 
“Ayah mendadakdibawa ke rumah sakit, 
Wak. Tadi siang Ayahsakit dada, dan 
kata dokter, ada pembuluh darah Ayah 
yang tersumbat, jadi harus dipompa dan 
cepat ngejalani operasi,” jawab Nayla 
sambil menahan air matanya yang hendak 
menetes. 
“Loh?Kenapo dak ngabari kito?Siapo yang 
nemani Ayah dan Ibu disano?” tanya 
Bunda.
“Maaf wak Bunda, tadi Ayah dan Ibu buru-
buru pergi. Adodek Fadli, Kak Imam, Kak 
Arif samo Kak Beni yang kesano,” jawab 
Nayla lagi.Tanpa menunggu lama, Ayah 
dan Bunda cepat-cepat pergi ke tempat 
Om Fikry dirawat menyusul Tante Anis 
dan si bungsu Fadli disana, sedangkan 
aku menemani Nayla dan adik-adiknya di 
rumah. 
Menjelang adzan Maghrib, aku terus 
menemani Nayla yang tidak mau keluar 
dari kamar, memberinya semangat dan 
terus menyuruhnya berdoa agar penyakit 
Ayahnya cepat disembuhkan.Air mata 
sedihnya terus bercucuran, mengingat 
sang Ayah yang sedang dirawat dengan 
seluruh tubuhnya yang dipenuhi oleh 
selang infus. Sembari menenangkan 
sahabatku, di dalam hati aku terus 
berpikir, bagaimana jika aku berada di 
posisi Nayla?Pasti sungguh khawatir.
Perasaan bercampur aduk antara takut, 

“KETIKA HARUS 
MENGIKHLASKAN”

8 Oktober 2012, Mesir…
“Ini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa dari negeri Sungai Nil….”

CERPEN
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risau, sedih, dan masih banyak lagi.
“Nay, jangan nangis terus ya, banyak orang 
disini yang nemenin kamu. Lebih baik 
kita sama-sama doain Ayah supaya cepet 
sembuh, operasinya lancar dan bisa pulang 
lagi ke rumah,” kataku sambil mengelus 
kepalanya yang dibalut jilbab berwarna 
biru itu.
“Tapi aku khawatir, Sya..Aku takut,” 
jawabnya lirih dan masih terus menangis 
di pelukanku.
“Jangan takut ya sayang, kita serahin 
semua sama Allah,” jawabku sambil 
mencoba untuk menenangkan Nayla yang 
masih terus menangis. 
Kami sama-sama tidak mengetahui 
bagaimana keadaan Om Fikry saat itu.
Terdengar suara Nayla yang terusberdzikir 
di balik telingaku. Sembari memejamkan 
mata dan mulut seraya membaca doa, 
aku melihat kedua adik Nayla yang masih 
kecil itu sedang bermain dengan wajah 
polosnya.
Hari semakin malam. Jam sudah 
menunjukkan pukul 23:00. Tidak ada 
satupun dari kami yang tertidur, tak 
terkecuali sang adik yang juga masih 
setia menunggu kedatangan Ayahnya. 
Kami semua menanti kabar dari Ayahku 
mengenai keadaan Om Fikry.Lima belas 
menit berlalu, tiba-tiba telepon rumah 
berdering.Adik dari Tante Anis cepat-
cepat mengangkat telepon, tidak lama 
berbicara, mendadak beliau pingsan.
Kami semua yang ada di rumah begitu 
kaget mendengar kabar dari Ayah. Dokter 
telah berusaha semaksimal mungkin, 
namun Allah berkehendak lain. Om Fikry 
meninggal dunia, meninggalkan kami 
semua yang sedih akan kepergiannya.
Tangis Nayla semakin menjadi.Matanya 
semakin terlihat sembap bercucuran 
air mata.Ia yang masih mengenakan 
mukena putihnya terbaring lemas 
diatas sajadah sambil memeluk erat Al-
Qur’annya di depan dada. Matanya yang 
polos itu menampakkan kesedihannya 
yang mendalam, yaitu kesedihan atas 
kehilangan Ayah yang sangat dicintainya.
Perlahan-lahan aku tarik tangan Nayla agar 
ia bersandar di pelukanku. Tangisnya yang 
tersedu-sedu semakin mempengaruhiku 
untuk menangis.
“Ayaaaaah, kenapa Ayah ninggalin Nayla 
secepat ini? Kenapa Ayah pergi begitu 
mendadak? Kenapa Ayah?Kenapa? Ayah, 
tolong jawab Nayla.. Ayah masih ada 
disini, Ayah nggak sakit, Ayah masih sehat, 
kan? Ayaaaah, jawab Nayla, Ayah. Ayah 
nggak boleh pergi, Ayah harus tetap ada 
disini, Nayla masih butuh Ayaaaah….” 
teriak Nayla di telingaku, air matanya 
pun terus berjatuhan. “Sya….. kasih tau 
aku, Ayahku masih ada kan? Ayahku udah 
sembuh kan? Ayahku lagi pulang menuju 
rumah kan? Iya kan, Sya?” sambung Nayla 
yang terus memastikan bahwa Ayahnya 

masih hidup.Aku tidak bisa berkata apa-
apa saat itu.Aku hanya terus memeluknya 
dengan erat, menghapus air matanya dan 
mengelus kepalanya. Aku merasakan apa 
yang Nayla rasakan saat itu, aku sedih 
ketika kulihat sahabatku sedih. Ada rasa 
kehilangan yang mendalam, terlihat dari 
bola mata sahabatku ini.Dua adik Nayla 
yang masih kecil diam membisu duduk 
di sebelah Nayla, bingung melihat kakak 
sulungnya menangis tersedu-sedu.
Tidak terasa air mataku pun ikut menetes 
dan membanjiri kedua pipiku.Nayla 
semakin mengeratkan pelukannya yang 
melingkar di pinggangku dan bersandar 
di bawah leherku.Sembari terus memeluk 
sahabatku ini, di dalam hati kecil, aku 
berkata, “Ya Allah..hapuskanlah tangis 
sahabatku ini, hilangkan kesedihannya, 
dan tempatkanlah Ayahnya Nayla di 
sisi-Mu, terimalah amal ibadahnya dan 
ikhlaskanlah kami yang ditinggalkannya. 
Allah menyayangimu, Om, Allah 
memanggilmu di bulan suci, bulan dimana 
pintu surga terbuka luas untuk hamba-
hambaNya. Om Fikry yang tenang disana, 
aku berjanji akan selalu menemani Nayla 
disini,”
Pukul dua belas dini hari, ayah kembali 
ke rumah untuk menjemput aku, Nayla 
dan ketiga adiknya menuju rumah sakit.
Kutuntun sahabatku menuruni setiap anak 
tangga apartement rumahnya, sesekali 
iajongkok di pinggiran lalu menangis lagi. 
Ya Tuhan, aku tidak sanggup melihatnya.. 
Beri aku kekuatan untuk bisa terus ada 
disampingnya..
Puding caramel buatanku tadi belum 
sempat dicicip Nayla, sehingga aku 
membawakannya sedikit di dalam gelas 
plastik.Masih dengan isak tangis yang 
tidak mengenal ruang dan waktu, bibir 
kami keluh dan diam seribu bahasa ketika 
melihat jasad Om Fikry terbaring dengan 
kain kafan yang membalut di tubuhnya.
Untuk terakhir kalinya Nayla diberikan 
kesempatan untuk mencium almarhum 
Ayahnya.Aku berjalan mendekati ayah 
dan bundaku yang juga terlihat sedih 
dan kehilangan sahabat mereka, Bunda 
mencoba untuk menenangkan Tante Anis 
yang tidak berhenti menangisi kepergian 
almarhum suaminya.
Aku juga takut merasa kehilangan seperti 
Nayla. Aku bisa merasakan bagaimana 
sedihnya ketika ia mendadak ditinggal 
ayahnya. Aku terus berbicara di dalam 
hati, bahwa aku belum sanggup untuk 
ditinggalkan.Kupeluk erat tubuh ayah 
dan bundaku.Aku takut kehilangan kedua 
mereka.
Selama di Mesir tanpa keberadaan 
Om Fikry, Tante Anislah yang sibuk 
mencari biaya dengan berjualan kerupuk 
dan kemplang Palembang.Dua tahun 
kemudian, Tante Anis, Nayla, dan keempat 
adiknya kembali ke Indonesia dan 

akan tinggal selamanya disana. Hampir 
lima belas tahun, Nayla menghabiskan 
setengah hidupnya di kota kelahirannya. 
Aku sebagai sahabatnya juga ikut terpukul, 
ketika harus meninggalkan kota kelahiran 
dengan sejuta kenangan yang pernah 
kita alami bersama. Nayla meninggalkan 
aku, meninggalkan Mesir pada bulan Juli 
2009.Kini, aku tidak bisa lagi bermain 
dengannya, berkejaran seperti layaknya 
anak kecil, saling berbagi cerita dan 
bercanda tawa.

 KUBUKA mataku yang dari tadi 
terpejam menghadap lautan, menikmati 
setiap suara ombak yang syahdu di 
depanku. Matahari sudah berada di 
atas sana, diantara para awan putih 
yang menari-nari di sekitarnya. Ah, aku 
sungguh terbawa oleh memori-memori 
indah yang masih tersimpan di dalam 
benakku. Kini, sahabatku Nayla sudah 
berada di Palembang, menemani ibu dan 
keempat adiknya disana. Kabar terakhir 
yang kudengar dari ayah tentang Nayla, 
bahwa ia berhasil meraih juara umum 
menghafal Al-Qur’an di sekolahnya, dan 
mendapatkan tiket gratis Umroh ke tanah 
suci. Satu hal yang membuatku bangga 
memiliki sahabat sepertinya adalah 
Nayla mampu mengumrohkan ibu yang 
melahirkannya dari hasil jerih payahnya.
Nayla mampu melawan kesedihannya, 
menghentikan setiap tetes air matanya. 
Nayla bukan lagi seorang perempuan 
yang mudah menangis, tapi kini ia telah 
menjadi Nayla yang baru, Nayla yang bisa 
melewati hari-harinya tanpa sosok Ayah 
yang paling dicintainya. 
Mesir sebagai awal dan mungkin akan 
menjadi akhir dari perjalanan hidupku 
bersama keluarga dan sahabat-sahabatku. 
Bagiku, Mesir adalah satu-satunya kota 
yang indah dan menyenangkan di mataku. 
Mesir menjadi saksi atas segala kejadian 
yang terjadi di dalam hidupku.Aku tidak 
bisa menjelaskan bagaimana indahnya jika 
banyak orang yang bertanya mengenai 
Mesir.Selain masyarakatnya yang ramah, 
mudah bergaul dan juga kotanya yang 
relatif aman, tapi menurutku, Mesir hanya 
salah satu tempat yang penuh dengan 
sejarah, penuh kenangan manis, asam, dan 
pahit. Semua itu pernah aku alami selama 
tujuh belas tahun aku hidup di Mesir.Itu 
saja.

“Mesir menjadi saksi atas segala kejadian 
yang terjadi di dalam hidupku. Mesir 
menjadi tempat terjadinya kenangan 
manis, asam, dan pahit yang kualami 
bersama sahabatku…” 

Karya : Hafsah Kurniaty








