
 

 
BINUS University ||Jl. Syahdan No. 9 | Jakarta 11480 021 534 5830        

 
BINUS MEDIA & PUBLISHING 

CORPORATE COMMUNICATION - BINA NUSANTARA 

Jl. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah 
Jakarta Barat 11480, Indonesia 

Telp. : (+62 - 21) 534 5830 # 2128 / 2170 / 2174 
Fax: (+62 21) 530 1668 

www.binus.ac.id / www.binus.edu  

 NEWS 

 

Kerjasama  BINUS UNIVERSITY dengan Delloite Indonesia 

 

Pada Rabu (16/4), diadakan penandatanganan kerjasama BINUS UNIVERSITY dengan Delloite 

Indonesia. Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama kedua belah pihak yang 

telah berlangsung sejak lama. 

“Kami sudah bekerjasama sejak beberapa tahun belakangan, sekitar tiga tahun. Semakin lama, 

kami memiliki semakin banyak talent program. Mungkin dulu ada beberapa yang tidak 

terealisasi, sekarang ingin kami jalankan lebih terstruktur dan terprogram dengan baik.  

Disamping itu, kami ingin lebih punya kerjasama yang pasti dengan pihak universitas. BINUS 

UNIVERSITY pun semakin hari semakin berkembang”, jelas Ellisa Tanara, Practice 

Management Leader Delloite Indonesia. 

Pada kesempatan yang sama, Dr. Engkos Achmad Kuncoro, SE, MM selaku Dean – Faculty of 

Economics & Communication BINUS UNIVERSITY mengungkapkan kebahagiaannya atas 

penandatanganan kerjasama ini. Engkos mengharapkan kerjasama ini nantinya akan memberikan 

kemajuan terhadap BINUS UNIVERSITY maupun Delloite Indonesia. 

“Sebagai the big four accounting firm, tak ada alasan bagi kami untuk tidak bekerjasama dengan 

Delloite. Reputasi Delloite tentu sangat baik. Di sisi lain, BINUS UNIVERSITY juga punya 

banyak sumber daya yang bisa diajak kerjasama dengan Delloite, maupun sebaliknya”, tandas 

Engkos. 

Pada perjanjian kerjasama ini, disebutkan beberapa hal yang nantinya akan dijalankan kedua 

belah pihak. Poin penting dari perjanjian ini adalah saling mendukung program dari kedua belah 

pihak, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.  

Kerjasama yang nantinya akan dijalankan sendiri akan berbentuk program pelatihan, pengajaran 

dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan bagi dunia kerja yang nyata selepas 

menyelesaikan studi di universitas dan tak ketinggalan program magang bagi mahasiswa di 

Delloite Indonesia. 
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“Kami ingin membantu membangun mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang siap 

bersaing di pasar global seperti saat ini. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita bersama kami dan 

juga BINUS UNIVERSITY, yaitu membina sumber daya manusia,” sebut Ellisa. 

Kedepannya kerjasama ini diharapkan mampu menjangkau, tidak hanya bagi mahasiswa namun 

juga bagi para dosen pengajar BINUS UNIVERSITY. Ellisa menyebutkan peluang terjadinya 

kerjasama yang lebih berkembang terbuka dengan luas.  

“Jika pihak BINUS UNIVERSITY meminta, tentu dengan senang hati kami akan membantu,” 

tambah Ellisa. (RAW) 

 

  

 

 

 

 

 


