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 NEWS 

BINUS UNIVERSITY MERANGKUL KOMUNITAS INDONESIA 

 

Perkembangan kegiatan kreatif di Indonesia khususnya di Jakarta sudah sangat terlihat. Banyak 

sekali karya dari pelaku kreatif yang dipamerkan dan dijual sebagai bentuk kecintaan akan karya 

seni. Perkembangan demi perkembangan pun dilakukan oleh School of Design (SoD) BINUS 

UNIVERSITY untuk dapat membina hubungan dengan komunitas di Indonesia. 

Pada Kamis (26/6), SoD melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan salah satu 

komunitas muslim di Indonesia, Indonesian Islamic Society of Brisbane (IISB). IISB ini 

merupakan komunitas muslim yang terdiri dari pegawai swasta dan negeri, mahasiswa S2 & S3, 

pengusaha dan masyarakat umum yang tergabung menjadi satu untuk meningkatkan silaturahmi 

sesama muslim dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. 

Kerjasama yang dilakukan antara SoD dengan IISB ini meliputi community service dengan 

pembuatan logo yang diberikan oleh SoD untuk IISB, pembuatan design merchandise untuk 

IISB, mengundang Vice President IISB sebagai Guest Lecture di BINUS UNIVERSITY serta 

kerjasama yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk memperingati ramadhan adalah 

dengan pameran poster yang dikumpulkan oleh SoD sebanyak 200 buah dari mahasiswa, dosen, 

dan komunitas lainnya. 

Penandatanganan kerjasama ini diwakili oleh Rifan Zulkifli (Vice President of IISB) dan Arif 

Priyono Susilo Ahmad (Dean – School of Design BINUS UNIVERSITY), yang juga didukung 

oleh Theodora Subyantoro (BINUS Collaboration Center Manager), Noor Udin (SCC – Core 

Subject for Creative Advertis), Hagung Kuntjara Sambada Wijasa (Head of Creative Advertising 

Program BINUS UNIVERSITY), dan Budi Sriherlambang (SCC – Conceptual Thinking). 

Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku kreatif BINUS UNIVERSITY untuk 

membuat karya yang dapat menginspirasi dan dinikmati banyak orang. (AL) 

 


