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CATATAN
REKTOR
Saya mengucapkan terima kasih kepada  m BULETiN karena 

ini merupakan salah satu media untuk menginformasikan 

kepada kita mengenai apa yang terjadi, apa yang dilakukan, 

dan apa yang dicapai terutama untuk kepen  ngan BINUS 

dan BINUSIAN. 

Saat ini kita sudah mendeka   akhir tahun, sudah saatnya 

kita menengok kembali apa yang sudah kita capai dan apa 

yang belum bisa kita capai. Semua yang sudah di capai pada 

akhirnya membawa BINUS mendapatkan pengakuan sebagai 

lembaga yang semakin baik dan semakin dikenal karena 

sudah berhasil melewa   batas-batas nasional. Jika kita 

melihat dari sisi lembaga, prestasi BINUS sudah banyak 

dicapai, dan dari sisi mahasiswa dan dosennya ada prestasi 

regional, nasional, bahkan sampai internasional. Semoga kita 

semua saling memperkuat sehingga BINUS menjadi 

kebanggaan binusian dan masyarakat untuk mewakili 

nasional.

Kepada semua BINUSIAN dan semua pihak yang 

memberikan penghargaan, saya atas nama pribadi, 

universitas, yayasan dan mahasiswa yang lain mengucakan 

terima kasih  dan memberikan apresiasi yang  nggi karena 

kontribusi kalian semua membawa nama BINUS menjadi 

semakin baik. Apapun yang diperbuat pas   ada balasan yang 

lebih baik. Teruslah berkarya BINUSIAN!! 

Salam,

BINUS UNIVERSITY

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM
Rektor



EDITOR’S
NOTE

Halo BINUSIAN,

BULETiN edisi terakhir tahun ini kembali hadir dengan 

beragam informasi tentang prestasi BINUS 

UNIVERSITY. Di usianya yang ke-33, beragam 

penghargaan dan kebanggan telah dimiliki BINUS 

UNIVERSITY sebagai usaha dalam mencapai visinya 

“A World-class University, in con  nuous pursuit of 

innova  on and enterprise”.

Dengan pencapaian ini, semoga BINUSIAN dan warga 

BINUS UNIVERSITY  bisa terus berprestasi dan pada 

akhirnya membawa nama BINUS UNIVERSITY untuk 

lebih melebarkan sayapnya.

So, jangan lewatkan kehadiran BULETiN edisi terakhir 

tahun ini, dan semoga BULETiN bisa terus 

menginspirasi kita semua. 

Teruslah berprestasi dan sukses!
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PROFILE

RISET
FUN

Mengenal dunia penelitian dari Pakarnya,

Prof. Ir. Bahtiar Saleh Abbas, M.Sc. Ph.D

Kalau kita bicara tentang peneli  an, apa yang ada di otak 
kamu? Susah? Ribet? Pas   sebagian dari kamu merasa 
enggan untuk melakukan peneli  an karena proses yang 
harus dilaluinya. Namun untuk beberapa orang, peneli-
 an itu seru, asyik dan menyenangkan. Yuk kita simak 

bagaimana perjalanan karir Prof. Ir. Bah  ar Saleh Abbas, 
M.Sc. Ph.D yang terlahir untuk meneli  !

Pria kelahiran Riau, 25 November 1956 ini menjalani 
masa kecilnya dengan  dak mudah. Kondisi ekonomi 
keluarga yang tergolong kurang mampu  dak membuat 
seorang Bah  ar Saleh Abbas berkecil ha   dan berhen   
bermimpi. Berkat kemampuannya di bidang akademik, 
anak ke 7 dari 11 bersaudara ini berhasil melalui jenjang 
pendidikan sekolah hingga SMA dengan gra  s. 
Ketekunannya dalam belajar ternyata menarik perha  an 
salah satu universitas di Pulau Jawa. Pada 1976, Bah  ar 
Saleh Abbas melakukan kuliah Strata 1 di Ins  tute Perta-
nian Bogor.  Ketertarikan dan kontribusinya pada dunia 
peneli  an, membawa Bah  ar sampai  ngkat peneli   
Madya. Dua dari ratusan karya tulisnya ini dimuat di 
IEEE Transac  on on Systems, Man and Cyberne  cs dan 
Systems Analysis and Modeling Simula  on. 
Pencapaian yang luar biasa ini membuka kesempatan 
yang lebih besar bagi Bah  ar untuk melanjutkan jenjang 
pendidikan Magister di Iowa State University, Amerika 
Serikat. Selama menuntut ilmu di sana, beliau yang 
juga ditemani oleh anak dan istrinya menjadi salah satu 
pelopor Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Amerika 
Serikat (PERMIAS). Setelah menyelesaikan pendidikan-
nya, Bah  ar kembali ke Indonesia, dan pada 1994 Bah  ar 
mulai mengajar sebagai dosen di BINUS UNIVERSITY. 
Meskipun sudah sukses berkarir di perusahaan bidang 
perkebunan, darah seorang pendidik yang mengalir  dak 
bisa disangkal. Bah  ar meninggalkan karirnya dan fokus 
menjadi pendidik di BINUS UNIVERSITY.
Selama lebih dari 10 tahun berkarya sebagai pendidik 
dengan memegang Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada ta-
hun 2005, Bah  ar dipercaya menjadi Wakil Rektor BINUS 
UNIVERSITY hingga sekarang. Kesukaannya akan dunia 
peneli  an ini mengajak BINUS UNIVERSITY untuk lebih 

ak  f pada bidang peneli  an. Seiring dengan perkemban-
gan bidang peneli  an di BINUS UNIVERSITY, Bah  ar be-
serta wakil rektor dan dekan lainnya pun merancangkan 
target peneli  an bagi tenaga pengajar BINUS UNIVERSITY.

Pada dasarnya peneli  an bukanlah sesuatu yang harus 
dihindari, apalagi bagi para pendidik. Bah  ar menya-
dari bahwa  dak semua pendidik memiliki pengalaman 
membuat peneli  an yang sama. Oleh karena itu, Bah  ar 
melakukan strategi push and pull dimana bagi para pen-
didik yang baru mulai melakukan peneli  an dan masih 
perlu bimbingan, Bah  ar memberi push agar terbiasa dan 
mulai menyukai dunia peneli  an. Sedangkan pendidik 
yang sudah sering melakukan peneli  an,  nggal di-pull 
untuk bermain di level yang lebih  nggi sampai ke  ngkat 
internasional.
Namun pada prakteknya, untuk menjalani strategi ini 
 daklah mudah. Ada saja pendidik yang merasa cuek, 
 dak suka dengan peneli  an dan aksi  dak setuju lain-

nya. Bah  ar menyikapi ini sebagai sesuatu yang wajar, 
karena itu beliau membagikan  ps singkat bagi para 
pendidik atau mahasiswa yang merasa enggan melakukan 
peneli  an. 
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Sebagai tokoh peneli   yang sudah menghasilkan ratusan 
bahkan ribuan karya tulis, Bah  ar memahami secara de  l 
kesulitan dalam melakukan peneli  an. Menurutnya hal 
yang harus disadari ke  ka memulai peneli  an adalah 
pola pikir. “Jangan menganggap meneli   itu sulit. Kamu 
bisa mengumpulkan data melalui kuesioner atau mencari 
keabsahan data dari sumber-sumber. Dan dengan kedua 
metode itu, peneli  an sangat menyenangkan”, ujar Bah-
 ar. Saat ini, pemerintah juga sudah memfasilitasi para 

peneli   dengan memberikan dana peneli  an dan akan 
memberikan insen  f apabila peneli  an yang dilakukan 
berdampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain 
pola pikir, pendidik juga harus menyadari bahwa peneli-
 an itu dilakukan untuk membantu jenjang karir mereka 

baik secara akademik ataupun karir struktural di BINUS 
UNIVERSITY. 

Proposal peneli  an yang dibuat di BINUS UNIVERSITY 
haruslah diperiksa terlebih dahulu. Apabila sudah sesuai 
maka peneli   bisa langsung menjalankan peneli  an 
tersebut dan apabila belum, maka proposal harus 
diperbaiki. Hasil yang dibuat dari peneli  an ini pun harus 
signifi kan di mana memiliki pengaruh yang besar bagi 
beberapa aspek. Pertama adalah Interna  onal Recognize, 

di mana peneli  an yang dibuat harus diakui secara inter-
nasional dan digunakan pada jurnal-jurnal internasional. 
Kedua, peneli  an yang dibuat juga harus berkontribusi 
terhadap pemecahan masalah secara nasional. Ke  ga, 
peneli  an yang dilakukan harus digunakan di ruang kelas 
saat mengajar sehingga banyak orang yang mengenal 
peneli  an tersebut. 

Setelah membuat peneli  an sesuai dengan standar 
tersebut, maka selanjutnya peneli   akan merasakan 
hasilnya. “Kamu  dak akan pernah tahu kapan kamu 
akan dihubungi oleh seseorang yang  dak kamu kenal 
dan meminta karya tulis kamu untuk dimuat di jurnal 
mereka. Inilah kebanggaan menjadi seorang peneli  ”, 
tandas Bah  ar.

So, untuk BINUSIAN yang sedang menyusun skripsi, 
tegakkan kepalamu dan buatlah peneli  an yang ber-
dampak bagi masyarakat. Riset ini akan menyenangkan 
apabila kamu melakukannya secara menyenangkan dan 
mengiku   prosedur yang diminta. Selamat menjalankan 
peneli  anmu BINUSIAN!! (AL)

RISET
F U N
IS

Prof. Ir. Bahtiar Saleh Abbas M.Sc. Ph
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BINUSIAN MENGIKUTI PEMBELAJARAN 
BERTARAF INTERNASIONAL

Perkembangan pendidikan saat ini, menuntut 

perguruan  nggi untuk mencapai a world class 

university. Tidak terkecuali untuk BINUS UNIVERSITY, 

yang memiliki visi “A World-class University, in 

con  nuous pursuit of innova  on and enterprise”. 

Sebagai universitas yang ingin menjadi a world class 

university, ins  tusi pendidikan yang sudah berdiri 

lebih dari 30 tahun ini haruslah menciptakan pengala-

man internasional bagi mahasiswanya. 

Untuk itu, BINUS UNIVERSITY menghadirkan program 

Summer School bersama King’s College, London. 

BINUS UNIVERSITY merupakan universitas pertama di 

Indonesia yang dipilih King’s College dalam 

bekerjasama dalam dunia pendidikan. 13 mahasiswa 

BINUS UNIVERSITY dan 1 mahasiswa dari Prasetya 

Mulya terpilih untuk mengiku   program ini selama 2 

minggu mengenai marke  ng di lingkungan global. 

Program ini resmi dibuka pada Senin (11/8) bertempat 

di ruang 311 Kampus JWC, Senayan. Acara ini dihadiri 

oleh perwakilan dari King’s College, Michael Bedward 

yang juga akan mengajar 14 mahasiswa tersebut. 

Sebagai simbolis peresmian, Firdaus Alamsjah, Ph.D 

(Execu  ve Dean & Provost BINUS INTERNATIONAL) 

menabuh gong yang disambut dengan tepuk tangan 

oleh para peserta.

Program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mengop  malkan pengembangan 

wawasan dan karir mahasiswa tersebut. “Kami ber-

harap hal ini dapat menjadi pembuka untuk program 

pendidikan berkualitas dunia dan membuat kerjasama 

yang baik antara BINUS UNIVERSITY dengan univer-

sitas terkemuka lainnya. Hal ini juga dapat menan-

tang mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi 

pemimpin di pasar global nan  ”, tutup Lily Manoharan 

selaku Director of BINUS Global. (AL)
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siapa sih yang tidak mau belajar di luar negeri? 

Namun untuk mengikuti pendidikan di luar 

negeri membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Selain biaya pendidikan yang menggunakan 

mata uang berbeda sehingga nilai tukarnya pun 

berbeda, biaya hidup dan kebutuhan tidak 

terduga lainnya juga patut diperhitungkan.

ON THE NEWS



Macet menjadi santapan sehari-hari warga kota besar di Indonesia. Terlebih di Jakarta yang 

menjadi pusat kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak hal yang dilakukan negara untuk 

mengurangi kemacetan, namun hal tersebut masih tidak terelakkan dari pergerakan lalu 

lintas. Kemacetan ini sudah tidak menjadi tanggung jawab negara saja, para pengguna jalan 

juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu mengurangi kemacetan tersebut.

Hal inilah yang melatarbelakangi Dr. Eng Fergyanto 
E. Gunawan yang merupakan Lecture Specialist Pro-
gram Doktoral BINUS UNIVERSITY bersama  m Garry 
Glann (Mahasiswa S2, BINUS UNIVERSITY) dan Fajar 
Yoseph Chandra (Mahasiswa S1, BINUS UNIVERSITY), 
membuat aplikasi Floa  ng Car Data untuk memberi-
kan informasi kemacetan di beberapa ruas jalan.
Riset yang dimulai sejak 2012 dengan dana dari 
Dirjen Dik   Kemendikbud mengu-
pas bagaimana solusi kemacetan 
dengan aplikasi informasi status 
jalan melalui ponsel. Untuk bisa 
memberikan informasi kemacetan 
tersebut, diperlukan kendaraan 
mata-mata yang akan dilengkapi 
GPS. Kendaraan mata-mata ini 
haruslah kendaraan yang mem-
punyai potensi besar untuk lalu 
lalang di beberapa   k kemacetan, 
dalam hal ini adalah kendaraan 
umum seper   angkot, taksi, dan 
transjakarta.
Aplikasi ini sangat berguna bagi para pengguna 
karena dapat membantu mengop  malkan waktu 
sehingga masyarakat  dak lagi terjebak di dalam 
kemacetan. Floa  ng Car Data ini bisa berfungsi untuk 
menghitung jumlah kendaraan yang ada di dalam tol 

sehingga pengguna dapat memper  mbangkan kem-
bali apakah dengan melalui jalan tol bisa lebih efek  f. 
Selain itu juga bisa digunakan transjakarta untuk 
memberikan informasi kepada penumpang berapa 
lama mereka akan menunggu. 
Terobosan teknologi ini ternyata mendapat perha-
 an dari Kementrian Riset dan Teknologi (RISTEK), 

sehingga Floa  ng Car Data dinobatkan sebagai 
salah satu dari 19 Karya Unggulan 
Teknologi Anak Bangsa. Penghar-
gaan ini diberikan dalam acara 
Puncak Peringatan Hari Kebangkitan 
Teknologi Nasional (Hakteknas) 
ke-19 Tahun 2014 yang bertempat 
di Komisi Utama Lantai 3, Gedung II 
BPPT, pada Senin (11/8). Penghar-
gaan ini diberikan langsung oleh 
Menteri Riset dan Teknologi, Gus   
Muhammad Ha  a.
“Sebuah lembaga pendidikan sudah 
seharusnya berkontribusi untuk 
negara. Para pendidik juga sudah se-

harusnya melakukan riset untuk kepen  ngan negara. 
Untuk para peneli   lainnya, lakukanlah peneli  an 
yang dapat mendukung pengembangan negara dan 
masyarakat kita”, tutup Fergy. (AL)

KARYA DOSEN BINUS UNIVERSITY 

DIAKUI SEBAGAI KARYA 

UNGGULAN ANAK BANGSA 
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ON THE NEWS



LinkedIn yang berperan sebagai sosial media bagi 

kalangan profesional kini sudah memiliki lebih dari 3 

juta anggota di Indonesia. Dalam  ga tahun terakhir, 

jumlah anggota di wilayah Asia Pasifi k sudah mening-

kat hingga  ga kali lipat. BINUS UNIVERSITY ternyata 

berkontribusi untuk anggota LinkedIn ini. Setelah 

diteli   oleh pihak LinkedIn, BINUS UNIVERSITY menda-

patkan urutan ke-5 sebagai universitas yang memiliki 

alumni atau mahasiswa yang paling banyak ditemui di 

LinkedIn.

LinkedIn ini biasa digunakan sebagai iden  tas anggota 

untuk membuat profi le profesional ditengah-tengah 

jaringan yang profesional pula. Selain itu, LinkedIn juga 

dapat memberikan  wawasan untuk meningkatkan 

keahlian anggota dalam profesi yang mereka gelu  .

LinkedIn sekarang ini sudah menjadi salah satu media 

bagi perusahaan mencari karyawan ataupun karyawan 

mencari pekerjaan. Mengisi profi le dengan tepat dapat 

memperluas jaringan anda dan mengenalkan peluang 

yang lebih besar bagi anda. (AL)

KAMPUS 
N G E TO P
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Job Expo BINUS UNIVERSITY ke-24 kali ini diiku   oleh 

kurang lebih 100 perusahaan mul  nasional dan global 

yang sesuai dengan target BINUS UNIVERSITY, yaitu 2 dari 

3 lulusan BINUS UNIVERSITY ditargetkan mendapatkan 

pekerjaan di perusahaan mul  nasional dan global.

Tingginya animo perusahaan untuk merekrut lulusan 

BINUS UNIVERSITY melatarbelakangi kegiatan Job Expo 

ini. Untuk itu, BINUS Career menjadi jembatan bagi 

BINUSIAN yang sudah lulus dan menunggu proses wisuda 

untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini sudah menjadi ba-

gian dalam peran BINUS Career di mana mengirim 65% 

lulusan BINUS UNIVERSITY kepada industri.

Kepedulian BINUS Career juga tak hanya diperuntukkan 

bagi mahasiswa  ngkat akhir, tetapi juga membuka kes-

empatan bagi mahasiswa  ngkat awal dan pengunjung 

umum untuk membuka wawasan mereka mengenai pe-

rusahaan mul  nasional dan global yang akan menjadi 

target mereka. BINUS Career juga menjalankan program 

“Career A  ack” dimana BINUS Career memfasilitasi 

pengunjung yang memiliki indeks prestasi di bawah 3 bisa 

memperoleh pekerjaan.

Chris  an Sutjiady selaku Country Manager dari 

perusahaan asal Singapura, Just Commodity, mengaku 

sangat tertarik karena dapat dengan mudah berinteraksi 

langsung dengan para pelamar terutama jurusan Teknik 

Informa  ka. Chris  an mengakui bahwa lulusan BINUS 

UNIVERSITY sangat berkualitas karena sudah terbuk   dari 

beberapa karyawannya yang merupakan alumni BINUS 

UNIVERSITY. “Saya berharap tahun depan Just 

Commodity bisa diundang disini lagi”,ujar Chris  an.

BINUS UNIVERSITY sendiri  dak hanya berharap banyak 

lulusannya yang bekerja di perusahaan mul  nasional dan 

global tetapi juga berharap perusahaan merasa puas 

terhadap kualitas lulusan BINUS UNIVERSITY. (SAM)

BINUS UNIVERSITY 
FASILITASI LULUSANNYA 

MELALUI JOB EXPO
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BINUS UNIVERSITY selalu memberikan apresiasi besar bagi para BINUSIAN. Melalui BINUS Career, 
BINUS UNIVERSITY mengadakan kegiatan tahunan yang digelar selama 2 hari. Pada Rabu (10/9) dan 
Kamis (11/9), ribuan pelamar meramaikan area Kampus Anggrek,BINUS UNIVERSITY untuk mengi-
kuti Job Expo.

ON THE NEWS
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Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi 
makanan yang lebih sehat dan aman dengan 
kandungan nutrisi yang pas sangat diperlukan saat ini 
untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih stabil 
dan berkelanjutan. Untuk itu, sebagai salah satu 
ins  tusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab 
dalam mendidik generasi muda untuk siap bersaing 
dalam dunia kerja terutama industri pangan, maka 
BINUS UNIVERSITY membuka program studi Food 
Technology yang ditandai dengan terselenggaranya 
Interna  onal Seminar “The Role of Science and 
Technology in Promo  ng Food Quality, Safety and 
Nutri  on Towards Food Sovereignty” dan peluncuran 
buku “Riset dan Pengembangan Produk Baru”, pada 
Kamis (21/8) bertempat di Aula lantai 9, Main Campus 
BINUS UNIVERSITY @Alam Sutera dan menghadirkan 
sebanyak 150 peserta yang terdiri dari siswa SMA, 
mahasiswa, dosen, peneli  , ahli dalam bidang pangan, 
serta industri dalam bidang teknologi pangan.
Menghadirkan para pakar dalam bidang teknologi 
pangan diantaranya Diane M Barre   Ph.D. (University 
of California, Davis, USA), Dr. Roy Sparringa (BPOM 
RI), Prof. Dedi Fardiaz (SEAFAST Center, Dept. Ilmu 
Teknologi & Pangan, Ins  tut Pertanian Bogor) sebagai 
Keynote Speakers, Prof. Kap   Rahayu Kuswanto (Rektor 
Universitas Slamet Riyadi), Mr. Viktor Basuki (Regula-
tory & Scien  fi c Aff ars, PT DuPont Agricultural Products 
Indonesia), Prof. Rindit Pambayun Hariyadi (SEAFAST 
Center, Dept. Ilmu Teknologi & Pangan, Ins  tut Perta-
nian Bogor), Prof Hidefumi Yoshii (Kagawa University 
Japan), Prof. Bah  ar S. Abbas, PhD (Vice Rector Re-
search & Technology Transfer), dan  Dr. Ingrid S Surono 
(Head of FoodTech Department, BINUS UNIVERSITY), 
sebagai pembicara.

BINUS UNIVERSITY 
Meluncurkan 
Program Baru

ON THE NEWS
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Tidak terhen   pada poin penyelenggaraan 
interna  onal seminar yang menghadirkan pakar 
teknologi pangan dari dalam dan luar negeri saja, 
namun untuk memperkuat rasa kepedulian terhadap 
perkembangan teknologi pangan saat ini maka Dr. 
Ingrid S. Surono, MSc.; Prof. Ir. Bah  ar S. Abbas, MSc., 
PhD.; serta Priyo Waspodo Ir. MSc. bersama-sama 
mendedikasikan hidup mereka dalam menuangkan 
segala pengetahuan, ide, konsep, dan pengalaman 
dalam bidang teknologi pangan yang mampu 
menciptakan suatu metode prak  s untuk industri 
pangan dan tercetak dalam suatu buku yang berjudul 
“Riset dan Pengembangan Produk Baru”.
Buku yang baru saja diluncurkan berkat kerjasama 
dengan internal publisher yang bernama BINUS 
Media & Publishing ini menjelaskan mengenai konsep 
serta metode prak  s yang dapat diterapkan bagi 
pemain baru maupun pemain lama yang ingin 
melakukan inovasi dalam mengembangkan produk 
yang dihasilkan. Terdapat 15 pokok bahasan yang 
sangat pen  ng diperha  kan dalam 
mengembangkan produk baru ini. Mulai dari mencari 
ide dan menyusun konsep produk baru, menyeleksi 
produk unggulan, desain produk, melakukan riset dan 
pengembangan produk, penentuan masa kadaluarsa, 
hingga menganalisa kelayakan produk baru dan 
mendapatkan ser  fi kasi produk pangan. Ulasan 
singkat ini dijelaskan oleh Priyo Waspodo yang 
merupakan salah satu dari penulis. 
“Tujuan kami menyelenggarakan seminar 
internasional ini adalah untuk menyebarluaskan 
mengenai peran ilmu dan teknologi pangan terhadap 
ketahanan pangan, untuk menginformasikan 
mengenai isu terbaru dalam hal ketahanan pangan, 
mengumpulkan masukan para ahli Food Technologist, 
serta mengeksploitasi keanekaragaman haya   
Indonesia untuk pemanfaatan sebagai bahan ma-
kanan”, jelas Dr. Ingrid S Surono selaku Head of 
Departement Food Technology, BINUS UNIVERSITY. 
(JR)



BINA NUSANTARA yang memiliki tagline People, 
Innovation, Excellence selalu mengedepankan 
pengembangan untuk mencapai ketiga hal terse-
but. Pada kata pertama, kita temukan kata 
People, hal ini menunjukkan bahwa BINA 
NUSANTARA sangat konsen terhadap pengemban-
gan setiap individunya. Melalui BINUS Corporate 
Learning & Development (BCL&D), BINA 
NUSANTARA membekali karyawannya.
Setelah sukses dengan Marke  ng Learning & Develop-
ment, BCL&D juga mengadakan training untuk IT Divi-
sion dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan 
IT. Training ini dibagi menjadi 3 level, yaitu staff , offi  cer 
dan supervisor. Untuk meresmikan training ini, BCL&D 
bersama IT Division dan bagian IT lainnya mengadakan 
Launching IT Learning & Development pada Selasa 
(19/8) bertempat di Ruang 311 Kampus Anggrek, BINUS 
UNIVERSITY.
Acara ini dihadiri oleh George Wijaya Hadipoespito, 
M.Sc., MBA selaku Managing Director BINA NUSAN-
TARA, Lawrence Wibisono selaku Managing Director 
BINA NUSANTARA, Prof. Dr. Gerardus Polla, M.App.Sc 
selaku Director of BCL&D, Harly Toindo selaku Head of 
School Corporate Func  on dan Ivan Sangkereng selaku 

IT Director BINA NUSANTARA. Training ini bertujuan 
untuk menghasilkan profesional IT yang kompe   f dan 
bisa mendukung visi misi BINA NUSANTARA. 
“Untuk mendukung training ini, BCL&D yang juga 
berkonsultasi dengan IT Division mencari pembicara 
yang memang ahli di bidangnya. Mengenai sistem BINA 
NUSANTARA, kami mengundang dosen, manager atau 
mungkin direkturnya sendiri. Namun untuk pemba-
hasan yang memerlukan prak  si dari luar, kami akan 
mengundang prak  si yang juga sudah dikenal keahlian-
nya oleh  m BINA NUSANTARA sendiri”, ujar Shirley 
Agusthina selaku Learning Solu  on Senior Offi  cer 
BCL&D.
Para peserta pun ternyata sangat antusias untuk mengi-
ku   training ini. Mar  na salah satunya yang merupa-
kan project staff  mengatakan “Awalnya terpikir akan 
membosankan dan seper   kuliah tapi setelah mengiku-
 nya ternyata seru dan trainer-nya berkompeten sekali 

sehingga saya dapat menerima materi dengan baik”. 
Tidak hanya Mar  na, Wildan sebagai IT Support pun 
merasakan manfaatnya, “Training ini sangat berguna 
karena menambah wawasan kami dan membantu kami 
mengenal teman-teman di bagian IT lainnya.” (AL)

BINA NUSANTARA 
M E M P E R H A T I K A N 

KEBUTUHAN KARYAWANNYA
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Dalam rangka memperinga   HUT RI ke-69, BINUS 

UNIVERSITY melalui Community Development 

Center menyelenggarakan pesta rakyat yang ber-

langsung di Parkir Timur Kampus Syahdan, BINUS 

UNIVERSITY, pada Minggu (17/8).

Pesta rakyat ini dibuka dengan upacara yang 

dipimpin oleh Ketua Camat Palmerah, Agus Tri. Tidak 

hanya melibatkan kecamatan, upacara ini juga diiku   

oleh pimpinan BINUS UNIVERSITY, MUSPIDA, Koramil, 

Polsek, Karang Taruna, LKM, Aparat Kelurahan, Pelajar 

SD, SMP dan SMA beserta penduduk sekitar. 

Pada kesempatan ini, BINUS UNIVERSITY juga mem-

berikan penghargaan kepada RT/RW atas par  si-

pasinya dalam menjaga kebersihan dan keamanan 

lingkungan sekitar. Acara dilanjutkan dengan karnaval 

dari RT/RW dengan menggunakan sepeda, motor, 

mobil atau dengan berjalan kaki. Anak-anak kecil yang 

menggunakan baju adat, menghias sepeda dengan 

nuansa merah pu  h, menggunakan pakaian yang sama 

dan membawa beduk, merupakan salah satu bentuk 

antusiasme penduduk sekitar akan pesta rakyat 

yang diadakan oleh BINUS UNIVERSITY. Karnaval ini 

berlangsung sepanjang jalan kelurahan Palmerah dan 

disambut hangat oleh penduduk sekitar. 

Selain karnaval, perlombaan anak-anak dan bazaar 

pun juga diadakan untuk meramaikan acara ini. Se  ap 

penduduk yang datang akan diberikan voucher untuk 

belanja di bazaar dengan harga murah. Tidak men-

unggu lama, penduduk pun mulai menyerbu stand 

bazaar yang dibuka saat siang hari.

“BINUS UNIVERSITY yang merupakan lembaga pen-

didikan, memperinga   hari Kemerdekaan Indonesia 

dengan mengadakan berbagai rangkaian acara untuk 

rakyat. Hal ini merupakan bentuk dari rasa nasion-

asilme, rasa kebangsaan, dan rasa kesatuan terhadap 

Indonesia yang juga harus ditanamkan sejak dini”, ujar 

Agus.

Pesta rakyat ini juga mengajak mahasiswa, karyawan 

dan masyarakat sekitar untuk sama-sama meningkat-

kan diri dan berperan ak  f dalam pembangunan ne-

gara. “BINUS UNIVERSITY ada bukan untuk mahasiswa 

saja tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Jadi  dak 

hanya mahasiswa yang dapat merasakan manfaat dari 

BINUS UNIVERSITY, masyarakat juga harus merasakan-

nya”, tutup Rektor BINUS UNIVERSITY. (AL)

BINUS UNIVERSITY
M E N G A D A K A N

DI HARI KEMERDEKAAN

Pesta Rakyat
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Hal inilah yang melatarbelakangi Koran Sindo mem-

berikan workshop mengenai jurnalis  k pada Kamis 

(14/8) yang bertempat di Exhibi  on Hall Kampus 

Anggrek, BINUS UNIVERSITY. Acara ini dibuka dengan 

sambutan dari Dr. Ulani Yunus, Dra., MM. selaku Ketua 

Jurusan Marke  ng Communica  on, BINUS UNIVER-

SITY. Workshop ini didukung oleh jurusan Marke  ng 

Communica  on yang bisa dikatakan akan mencetak 

jurnalis-jurnalis muda dari BINUS UNIVERSITY. Hanna 

Farhana Fauzie, salah satu pembicara pada workshop 

ini, membahas mengenai benefi t menjadi jurnalis. 

Beliau mengatakan menjadi jurnalis itu dapat membuat 

kita akrab dengan berbagai golongan masyarakat, juga 

dapat membawa kita keliling dunia dan bertemu dengan 

orang-orang hebat. Hanna juga menjelaskan bahwa  dak 

selalu hard news yang menjadi berita pilihan, ada saat di 

mana berita yang disajikan harus berperan menghibur 

dan menyegarkan.

Setelah dijelaskan mengenai benefi t menjadi jurnalis, 

Koran Sindo yang mengirimkan Ha  m Varabi selaku 

Redaktur Koran Sindo, berbicara mengenai teknik pe-

nulisan jurnalis. Sebagai seorang jurnalis minimal harus 

memahami bahwa  dak semua kejadian mempunyai 

nilai berita. Selain itu, dalam proses penulisannya pun 

berita yang dimuat di media cetak memiliki struktur 

seper   piramida terbalik. 

Seper   layaknya mahasiswa, para peserta workshop 

penasaran dengan peluang karir dan bagaimana maha-

siswa ini bisa berkontribusi untuk media tersebut. Hanna 

dan Ha  m menceritakan pengalaman mereka yang juga 

dimulai menjadi jurnalis. Di akhir acara, Ha  m 

menantang BINUSIAN untuk menyusun berita sesuai 

dengan struktur berita yang sudah dijelaskan.

Workshop ini bertujuan untuk melengkapi BINUSIAN 

khususnya jurusan Marke  ng Communica  on dalam 

menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia industri 

sekaligus memperkenalkan dunia jurnalis melalui para 

prak  si yang sudah berkarya di dunia tersebut. (AL)

B E LA J AR  ME N J A D I 

JURNALIS 
BERSAMA KORAN SINDO
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Apa sih enaknya jadi jurnalis? Kayaknya kerjanya susah 

dan ribet deh. Mungkin inilah yang sebagain besar ma-

hasiswa pahami mengenai jurnalis. Panas-panasan, harus 

siap kapan pun dibutuhkan, pergi ke tempat-tempat yang 

dihindari masyarakat, dan memiliki resiko yang besar. 

Namun bila kita bicara passion, hal tersebut justru menjadi 

sebuah tantangan yang menarik.

ON THE NEWS



P a m e r a n  H a s i l  K a r y a
 Metode Reproduksi Grafika

B I N U S  U N I V E R S I T Y

Seorang desainer grafi s harus memiliki pengetahuan 

mengenai teknologi grafi ka dari mulai pra cetak, ce-

tak, hingga pasca cetak. Hal tersebut guna meng-

hindari pemakaian elemen desain yang sangat riskan 

pada teknik cetak, dan teknologi grafi ka ini dapat 

menghasilkan ukiran-ukiran yang  dak bisa didapat-

kan dari proses cetak menggunakan teknologi ter-

kini. Karena itu pada mata kuliah Metode Reproduksi 

Grafi ka (MRG), mahasiswa semester 4 jurusan DKV BI-

NUS UNIVERSITY ditantang untuk membuat karya seni 

melalui metode tersebut.

Pada mata kuliah MRG ini, mahasiswa akan dijelas-

kan mengenai proses pembuatan karya. 

Hal ini dimulai dengan mencungkil papan 

atau triplek dengan menggunakan pisau 

khusus yang sudah disiapkan di Lab MRG. 

Setelah cungkilan dilakukan dengan sem-

purna, papan tersebut diberi  nta sesuai 

dengan warna yang diinginkan lalu akan 

dicetak pada sebuah kertas kosong mela-

lui mesin pres yang juga tersedia di labo-

ratorium. Setelah karya dicetak di kertas, kertas terse-

but akan dijemur kurang lebih selama satu hari untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. Apabila mahasiswa 

bersangkutan menggunakan dua warna, maka akan 

melakukan dua kali pengerjaan dengan menggunakan 

papan yang berbeda pula. Seper   itulah kurang lebih 

yang dipaparkan oleh Jonata Witabora (Prin  ng Stu-

dio Coordinator, DKV BINUS UNIVERSITY). 

Tidak mudah dalam proses pengerjaannya, pas   akan 

mengalami banyak kegagalan. Namun hal ini  dak 

membuat mahasiswa DKV malakukan dengan seadan-

ya saja. Terbuk   dengan dipamerkannya 50 karya yang 

dinilai memiliki  ngkat kesulitan besar, pencungkilan 

yang sempurna, hasil cetak yang baik hingga se  ap 

proses yang dilakukan dengan baik. 

Pameran karya seni ini dilakukan mulai dari 13 Agus-

tus 2014 hingga akhir Agustus 2014 yang bertempat di 

Lab DKV, School of Design BINUS UNIVERSITY. “Pam-

eran karya seni ini bertujuan untuk 

meningkatkan rasa bangga dari pe-

milik karya, bahwa usahanya dalam 

pembuatan karya ini dipamerkan 

dan dinikma   banyak orang. Selain 

itu selama kegiatan FEP ini, kami 

ingin memberitahu kepada maha-

siswa baru mengenai jurusan DKV, 

sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih 

luas dan  dak terpaku bahwa DKV hanya menggam-

bar saja. Tetapi banyak hal yang dipelajari dan banyak 

karya yang bisa dibuat di DKV”, ujar Meilani selaku 

Coordinator Ruang Karya & Galeri, BINUS UNIVERSITY. 

(AL)
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Pelantikan
DEKAN &
DIREKTUR
B I N U S  U N I V E R S I T Y

Usai sudah pengabdian selama kurang lebih 4 tahun bagi para pimpinan BINA NUSANTARA, baik Dekan 

maupun Direktur Fakultas & School. “Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-

tingginya, atas segala kontribusi, kerja keras, dan komitmen dari Ibu & Bapak dalam memimpin Fakultas 

& School Bapak & Ibu masing-masing”, ujar Bernard Gunawan selaku Ketua Yayasan BINA NUSANTARA.

B
ul

et
in

 N
ov

em
be

r 
- 

D
es

em
be

r 
| 2

01
4

18



Banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan para pimpinan terdahulu. Namun, perjalanan tersebut tidak 

terhenti sampai di sini. Para pimpinan khususnya Dekan & Direktur Fakultas di BINUS UNIVERSITY masih harus 

menempuh perjalanan panjang untuk membina nusantara. Untuk itu, BINA NUSANTARA mengadakan Pelantikan 

Dekan & Direktur Fakultas & School di lingkungan BINUS UNIVERSITY periode 2014 – 2018 pada Kamis (28/8) yang 

bertempat di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY.

Hari ini merupakan permulaan bagi para pimpinan BINUS UNIVERSITY melakukan tanggung jawabnya sebagai pe-

megang kunci untuk mencapai visi BINUS UNIVERSITY yaitu “A World-class University, in continuous pursuit of innova-

tion and enterprise.”

Terima kasih atas pengabdiannya selama 4 tahun ini. Berbagai karya dan prestasi telah diraih untuk kemajuan BI-

NUS UNIVERSITY hingga hari ini. Selamat datang para pimpinan baru, semoga tongkat estafet ini dapat memberikan 

dorongan untuk mencapai Visi Misi BINUS University. (AL)
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KIJANG INITIATIVES
F O R U M

B I N U S  U N I V E R S I T Y

Kijang Ini  a  ves Forum adalah forum akademik untuk 

mendiskusikan ide-ide dan gagasan mengenai poli  k 

global dan hubungan internasional kontemporer. Forum 

yang terbentuk dari kerjasama jurusan Hubungan 

Internasional BINUS UNIVERSITY dengan Asosiasi Ilmu 

Hubungan Internasional Indonesia ini telah banyak 

mengundang prak  si hubungan interna-

sional dari Singapura, Jepang, Australia, dan 

Eropa. Pada Kamis (28/8), penyelenggara 

mengundang pembicara dari Washington 

DC, Amerika, yaitu Dr. Satu P. Limaye selaku 

Direktur East-West Center yang bertempat 

di Ruang M2B, Kampus Syahdan, BINUS 

UNIVERSITY.

Pada kesempatan ini, Dr. Limaye menggarisbawahi 

perbedaan kondisi di Asia Tenggara sebagai faktor 

determinan dalam hubungan Indonesia dengan AS. 

”Ekonomi Indonesia saat ini berkembang dengan pesat 

dan menjadi negara pen  ng dalam poli  k global khu-

susnya di Asia oleh karenanya ke depan pola hubungan 

yang akan dominan adalah melalui pendekatan kawasan 

bukan hanya hubungan bilateral”, ujar Dr. Limaye. Irisan 

keterlibatan AS dengan Indonesia di kawasan Asia 

Pasifi k semakin besar seiring semakin berkembangnya 

organisasi-organisasi kawasan.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Tirta 

Mursitama, selaku Kepala Departemen 

Hubungan Internasional, BINUS UNIVER-

SITY. Tirta mengatakan bahwa Indonesia 

akan semakin terintegrasi dalam ekonomi 

poli  k kawasan dan global. 

Acara ini dihadiri oleh faculty member Hubungan 

Internasional. Semoga melalui acara ini, hubungan yang 

terjalin antara Indonesia dan Amerika akan semakin baik 

dan para faculty member dapat bertambah wawasan-

nya. (AL)
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CEK KARAKTER

SI 'DIA'
BERDASARKAN
JENIS GAME
YANG DIMAINKAN

Kebanyakan orang melakukan PDKT tanpa melakukan riset  Padahal  

riset sangat diperlukan dalam percintaan karena menentukan tingkat 

keberhasilan kamu mendekati si gebetan   Jika dia adalah penyuka 

game  segera cari tahu jenis game yang dia mainkan  Karena dengan 

mengetahui jenis game yang dimainkan seseorang  kamu bisa mema

hami karakter orang tersebut lebih dalam seperti di bawah ini 

Casual Game 
Seper   game World In AyoDance adalah game yang cocok 
dimainkan untuk bersantai di waktu senggang dan 
bersosialisasi untuk mencari teman-teman baru.

Karakter / sifat gamers
Dia adalah orang yang ramah, suka bergaul dan jago 
dalam mengekspresikan dirinya. Dia akan sangat senang 
mendengarkan curhatmu atau sekedar ngobrol-ngobrol 
santai denganmu.

Action 
Adventure 
Game jenis ini membebaskan pemainnya untuk 
bergerak dan melakukan apa saja.

Karakter / sifat gamers
Dia adalah orang yang suka kebebasan, jangan 
mengekang dia 
dalam suatu hubungan. ROLE PLAYING GAME

(RPG)
Merupakan jenis game yang memiliki alur cerita menarik 
dan harus diiku   oleh pemainnya.

Karakter / sifat gamers
Dia yang suka game jenis ini adalah orang yang sabar, 
jago mencari moment yang tepat tapi sensi  ve. Jika kamu 
berbuat kesalahan, dia akan memaa  an tapi  dak segera 
melupakan.

FIRST PERSON 
SHOOTER (FPS)
Seper   game Counter-Strike Online adalah game 
menantang yang bisa dimainkan sendiri maupun 
berkelompok.

Karakter / sifat gamers
Dia adalah orang yang kompe   f, serius, fokus dan 
memperha  kan detail. Kamu yang lagi ngegebet 
gamers yang suka game FPS pas   seneng karena 
si dia pas   punya perha  an lebih terhadap hal-hal 
kecil yang terjadi sama kamu, tapi siap-siap aja cari 
kesibukan sendiri buat nyeimbangin dia yang suka 
terlalu fokus sama kerjaannya.

GENRE SPORT
Merupakan game olah raga, misalnya sepak bola. Alur 
dan peraturan di game ini sama persis dengan olahraga 
yang sebenarnya.

Karakter / sifat gamers
Gamers dari genre ini suka berkumpul dan memiliki 
komunitas sendiri karena biasanya mereka yang suka 
game sport tertentu pas   juga suka olahraga tersebut di 
real life. Bakal jadi nilai plus buat kamu jika bisa dekat dan 
diterima oleh teman-temannya.

Sebenernya masih ada lagi jenis-jenis 
game lainnya, tapi in  nya adalah 
BE YOURSELF AND DO YOUR BEST. 
Good luck gebet menggebetnya yaaa 
>.<
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ON THE NEWS

Untuk meresmikan bergabungnya BINUSIAN 2018,  BINUS UNIVERSITY 

mengadakan acara inagurasi yang se  ap tahun selalu diadakan di 

Jakarta Conven  on Center (JCC). Karena pengembangan BINA 

NUSANTARA yang semakin besar, inagurasi yang diadakan pada 

Minggu (31/8) dibagi menjadi 2 shi  . 

Tahun 2014 ini, BINUS UNIVERSITY menerima kurang lebih 

sebanyak 7000 mahasiswa dari wilayah 

Kemanggisan, Alam Sutera dan JWC, Senayan. 

Inagurasi ini diresmikan dengan pengenaan almamater BINA

NUSANTARA oleh Rektor BINUS UNIVERSITY, Prof. Dr. Ir. Harjanto 

Prabowo, MM yang didampingi oleh wakil rektor dan para dekan. 

Dalam pidatonya, Rektor BINUS UNIVERSITY menyampaikan bahwa 

bergabung menjadi BINUSIAN ar  nya kalian tergabung dalam 

komunitas kelas dunia. “Sekarang ini, anda semua memiliki brand 

baru sebagai BINUSIAN. Nama BINUS UNIVERSITY saat ini sudah 

dikenal di mancanegara lewat prestasi-prestasi yang sudah BINUS 

maupun BINUSIAN capai. Jadi sekarang sudah menjadi tugas kalian 

juga sebagai BINUSIAN untuk mengharumkan nama BINUS UNIVER-

SITY dikanca internasional. Banggalah menjadi BINUSIAN!” Tandasnya.
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BINUS UNIVERSITY menggunakan kesempatan ini 

untuk melakukan kampanye an   narkoba dengan 

mengirimkan Duta An   Narkoba BINUS 

UNIVERSITY yaitu Desyta Puri Wulandari dari 

jurusan Marke  ng Communica  on dan Alex Audi-

 a dari jurusan Management. Sebagai Duta An   

Narkoba, mereka mengajak BINUSIAN 2018 untuk 

menghindari narkoba dan barang sejenisnya, agar 

bisa lulus tepat waktu dan mencapai masa depan 

yang lebih gemilang.

Acara yang disajikan secara LIVE di 

www.binus.tv ini mempersembahkan penampilan 

yang spektakuler dengan melibatkan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) seni BINUS UNIVERSITY. UKM 

band membawakan 2 lagu yang mengguncang JCC 

dengan nyanyian yang diiku   oleh seluruh peserta 

inagurasi. Penampilan berikutnya dari paramabira 

yang juga sudah mendunia dengan prestasi yang 

dimilikinya. Tidak kalah dengan UKM Seni lain-

nya, Stamanara dan ST Manis juga memberikan 

penampilan yang disambut meriah oleh BINUSIAN 

2018.

Pada kesempatan ini, BINUSIAN 2018 yang juga 

memiliki talenta di bidang seni, ikut terlibat dan 

menjadi pengisi acara, yaitu Nabila Anisa dengan 

membawakan Tari Lenggang Lendis dan Adam 

Anshori yang membawakan lagu dengan gitarnya. 

Buddy Coordinator (BC) juga berpar  sipasi sebagai 

pengisi acara dengan membawakan drama musikal 

dengan judul  “Shine in Future”. Drama musikal 

ini mengajak BINUSIAN untuk fokus kepada masa 

depan dan  dak tergoda dengan rintangan yang 

dihadapi semasa kuliah.  

Penyambutan mahasiswa baru ini merupakan 

salah satu bentuk ucapan selamat dan fasilitas 

yang BINUS UNIVERSITY berikan kepada BINU-

SIAN. Proses pengenalan kalian selama Freshmen 

Enrichment Program (FEP) kemarin berakhir pada 

inagurasi ini. Setelah ini, kalian akan memulai 

proses perkuliahan yang sesungguhnya. Selamat 

datang dikeluarga BINUS UNIVERSITY dan ciptakan 

sejarahmu disini. (AL)



Respon DIKTI terhadap

Sebagai salah satu institusi pendidikan di Indone-

sia, BINUS UNIVERSITY turut mengambil peran dalam 

pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Hal tersebut ditandai dengan rencana institusi untuk 

membuka program Doktor Ilmu Komputer sebagai 

pengembangan dan program baru dalam bidang ilmu 

komputer untuk jenjang strata 3. Tentunya rencana 

pembukaan program doktor ini tidak semata menjadi 

pelengkap pengembangan ilmu komputer mulai dari 

jenjang strata 1 hingga jenjang strata 3 pada institusi 

ini, melainkan bertujuan ingin menjadi salah satu pu-

sat pengembangan dan penelitian Ilmu Komputer yang 

diakui secara global, di mana lulusannya memiliki 

kualitas dan integritas yang diakui baik skala nasional, 

regional, maupun internasional. 

Sebagai tindak lanjut Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi (DIKTI) terhadap rencana BINUS UNIVERSITY 

untuk membuka program Doktor Ilmu Komputer (DIK), 

maka pada Sabtu (23/08) DIKTI melakukan visitasi ke 

BINUS UNIVERSITY sebagai tahapan lanjutan setelah 

melengkapi semua administrasi yang harus dipenuhi 

universitas dalam mengajukan pembukaan program 

studi baru. Visitasi kali ini, rombongan DIKTI men-

gunjungi beberapa tempat untuk mengetahui sampai 

sejauh mana persiapan BINUS UNIVERSITY untuk 

membuka program baru. Diantaranya ruang kelas, 

ruang riset, dan ruang para dosen maupun staf yang 

berkontribusi dalam program doktor ini.

Tentunya, dengan pembukaan program Doktor Ilmu 

Komputer tersebut yang didukung dengan proses 

pembelajaran teori ilmiah yang disertai dengan riset 

dan analisa secara tepat, program Doktor Ilmu Kom-

puter BINUS UNIVERSITY tidak hanya dapat meng-

hasilkan lulusan yang berkualitas, dapat menghasil-

kan publikasi ilmiah sesuai standar internasional, 

namun mampu bersaing dengan lulusan lain secara 

global. (JR)

P e m b u k a a n  P r o g r a m  S t u d i 
I l m u  K o m p u t e r  S t r a t a  3  B I N U S  U N I V E R S I T Y
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KOMPETISI 

TEKNOLOGI 

Dengan tujuan ingin mengembangkan bakat dan menin-

gkatkan pengenalan akan teknologi ICT, School of Com-

puter Science mengadakan Beefest pada Minggu (24/8). 

Tahun ini merupakan tahun kedua berjalannya kompe  si 

yang melibatkan siswa-siswi se-Jabodetabek.

Kompe  si ini terdiri dari 3 macam yaitu Programming 

Contest, Mobile Applica  on Design and Prototype, dan 

3D Character for Game Compe   on. Ke  ga macam kom-

pe  si ini merupakan bentuk pengenalan dari ke  ga ju-

rusan di BINUS UNIVERSITY yaitu Teknik Informa  ka (IT), 

Mobile Applica  on & Technology (MAT), dan Game Ap-

plica  on & Technology (GAT).

Laboratory So  ware BINUS UNIVERSITY menjadi tempat 

berlangsungnya Programming Contest dan ruang kelas 

di Lantai 7 Kampus Anggrek digunakan untuk kompe  si 

Mobile Applica  on Design and Prototype dan 3D Charac-

ter for Game Compe   on. 50 peserta bertanding selama 

kurang lebih 5 jam untuk membuat program, mobile 

applica  on dan karakter game. Adapun juri pada perlom-

baan ini adalah dari  m Jollybee (mahasiswa yang ter-

gabung dalam  m programming BINUS UNIVERSITY) dan 

dosen-dosen dari jurusan MAT dan GAT.

Selamat kepada para pemenang kompe  si Beefest! 

Pemenang juara 1 pada ke  ga kompe  si ini berhak men-

dapatkan plakat, uang tunai senilai 2.500.000 rupiah dan 

beasiswa S1 (Programming untuk jurusan Teknik Infor-

ma  ka, Mobile Applica  on Design and Prototype untuk 

jurusan Mobile Applica  on & Technology dan 

3D Character for Game Compe   on untuk jurusan Game 

Applica  on & Technology). Pemenang juara 1 untuk Pro-

gramming Contest diraih oleh Agus Sentosa H. dari SMA 

Kr. Petra 2, untuk Mobile Applica  on Design and 

Prototype diraih oleh Hansen Putra W. W. J. dari SMA 

Santa Ursula BSD dan untuk 3D Character for Game 

Compe   on diraih oleh Dimas Ramdhan.

Semoga melalui acara ini, siswa-siswi SMA sederajat da-

pat lebih memahami perkembangan teknologi ICT dan 

menambah pengalaman bagi para peserta serta mem-

bawa nama baik BINUS UNIVERSITY kepada masyarakat 

luas. (AL)

BINUS UNIVERSITY
I C T
U N T U K  S I S W A - S I S W I

B
ul

et
in

 N
ov

em
be

r 
- 

D
es

em
be

r 
| 2

01
4

25

ON THE NEWS



BINUS UNIVERSITY 
M E L U N C U R K A N

 

BAGI NUSANTARA

Untuk memberikan apresiasi atas prestasi dan semangat 

siswa-siswi SMA/sederajat dalam belajar, BINUS UNIVERSITY 

menyediakan 5000  beasiswa yang akan diberikan secara 

resmi melalui acara Scholarship Day, pada Sabtu (23/8). 

Peresmian ini diadakan serentak di Auditorium, ruang kelas, 

dan Foodcourt Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY, yang 

dihadiri oleh siswa-siswi se-Jabodetabek. Scholarship Day 

bertajuk “Persembahan Khusus Untuk Siswa-siswi Terbaik 

Negeri: 5000 Beasiswa BINUS UNIVERSITY” diadakan selama 

2 hari pada Sabtu (23/8) dan Minggu (24/8). Acara ini diiku   

lebih dari 1500 siswa-siswi dan orang tua. 

Siswa-siswi yang datang berkesempatan melakukan campus 

tour untuk mengetahui fasilitas, layanan apa saja yang 

disediakan, dan kurikulum terbaru yang diberikan oleh BINUS 

UNIVERSITY. Program 3+1 merupakan program unggulan ter-

baru dalam kurikulum BINUS UNIVERSITY di mana mahasiswa 

harus mengiku   program pengembangan kompetensi selama 

3 tahun kuliah di kampus dan 1 tahun kuliah di industri den-

gan langsung praktek magang untuk membangun kompetensi 

teknis dan so   skill. Dalam acara ini juga diperkenalkan 

program Master Track di mana mahasiswa dapat langsung 

mengiku   program S1 dan S2 sekaligus hanya ditempuh 

dalam waktu 4,5 tahun. Dengan berbagai inovasi terbaru ini, 

BINUS UNIVERSITY semakin memantapkan lulusannya nan   

untuk menjadi bagian 2 dari 3 lulusan bekerja di organisasi 

atau perusahaan global atau menjadi entrepreneur. 
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5000 
BEASISWA 
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Selain itu, para siswa juga berkesempatan mengiku   tes 

minat dan bakat untuk mengetahui bakat yang dimilikinya 

sehingga dapat dengan jelas mengetahui gambaran dan 

tujuan sebelum memilih jurusan atau program yang diambil 

nan  nya di kuliah. 

Bagi siswa-siswi yang memiliki prestasi di  ngkat nasional 

maupun internasional, BINUS UNIVERSITY menyediakan 

“The Widia Scholarship for Outstanding Achievers”. Melalui 

program ini, siswa-siswi bisa meraih kesempatan untuk 

mengiku   perkuliahan S1 di BINUS UNIVERSITY tanpa dibe-

bankan biaya hingga selesai masa studi. Selain itu, siswa-

siswi juga berkesempatan mendapatkan beasiswa bebas 

biaya masuk hingga 100% berdasarkan prestasi akademik 

dan hasil peringkat TPKS (Tes Potensi Keberhasilan Studi). 

Kedua program beasiswa ini dapat dipilih oleh siswa-siswi 

SMA/sederajat sebagai apresiasi  nggi dari BINUS UNIVER-

SITY kepada generasi muda terbaik Indonesia yang memiliki 

prestasi gemilang baik dalavm bidang akademik maupun 

non-akademik seper   olahraga dan seni. 

Tidak hanya para siswa, orang tua yang hadir dalam acara 

ini juga dibekali dengan informasi mengenai program bea-

siswa, program studi, dan kurikulum, serta proses belajar di 

BINUS UNIVERSITY yang dibawakan oleh Hendy Susanto, 

selaku Marke  ng Manager BINUS UNIVERSITY.  Melalui 

acara ini diharapkan para generasi muda dapat lebih 

mengenal BINUS UNIVERSITY melalui program beasiswa, 

program studi, dan fasilitas yang disediakan. (AL)



GLOBALICIOUS BINUS UNIVERSITY 2014 merupakan 

acara ru  n yang se  ap tahun diadakan untuk siswa-siswi 

sehingga mereka dapat memperoleh informasi terbaru 

mengenai apa yang dipelajari pada program yang dipilih, 

fasilitas, metode kuliah dan keunikan di BINUS UNIVERSI-

TY. “Mereka dapat menjadi mahasiswa-mahasiswi BINUS 

UNIVERSITY sehari dengan memilih sendiri program/ju-

rusan yang dimina  , merasakan langsung keunikan gaya 

belajar BINUSIAN di kelas, dan  dak ke  nggalan melihat 

secara langsung kehidupan kampus yang 

menyenangkan baik suasana maupun beragamnya 

ak  vitas mahasiswa melalui kegiatan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM)”, ungkap Hendy Susanto, Marke  ng 

Manager BINUS UNIVERSITY.

GLOBALICIOUS BINUS UNIVERSITY 2014 yang digelar 

pada Sabtu (20/9) kali ini, mengambil tema Candy 

Land. “Kenapa Candy Land? Karena permen itu manis 

dan membuat se  ap orang merasakan bahagia. Sama 

seper   Globalicious yang selalu mengambil tema unik 

se  ap tahunnya maka ibarat Candy Land, kuliah di BINUS 

UNIVERSITY itu menyenangkan dan membuat se  ap 

BINUSIAN bahagia dan sukses kedepannya, namun tetap 

krea  f dan inova  f”, ujar Hendy.
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Selamat datang di Kampus Anggrek 
BINUS UNIVERSITY Kalimat ini teru-
cap untuk siswa-siswi SMA-SMK se-
Jabodetabek yang hadir pada acara 
GLOBALICIOUS BINUS UNIVERSITY 
2014, yang sedang berfoto ria dan 
selfi e tentunya di tugu selamat da-
tang GLOBALICIOUS.

GLOBALICIOUS·2014

WHAT’S HOT?



Kampus Anggrek BINUS UNIVERSITY disulap menjadi 

Candy Land mulai dari gerbang kampus, petunjuk arah, 

panggung acara, ruang pertunjukan hingga ruang kelas 

bernuansa seper   candy land. Siswa-siswi yang hadir 

serasa dibawa ke suatu “pulau permen” yang krea  f dan 

menikma   berbagai petualangan di sana, dari mencoba 

perkuliahan dengan menjadi mahasiswa, mengiku   semi-

nar, pameran, bazaar, photo booth yang atrak  f, hingga 

fun compe   on. 

Siswa-siswi yang datang juga berkesempatan melakukan 

campus tour untuk mengetahui fasilitas, layanan apa saja 

yang disediakan, dan kurikulum terbaru yang diberi-

kan oleh BINUS UNIVERSITY. Program 3+1 merupakan 

program unggulan terbaru dalam kurikulum BINUS UNI-

VERSITY di mana mahasiswa harus mengiku   program 

pengembangan kompentensi selama 3 tahun kuliah di 

kampus dan 1 tahun kuliah di industri dengan langsung 

praktek magang untuk membangun kompetensi teknis 

dan so   skill. Dalam acara ini juga diperkenalkan pro-

gram Master Track di mana mahasiswa dapat langsung 

mengiku   program S1 dan S2 sekaligus hanya ditempuh 

dalam waktu 4,5 tahun. Dengan berbagai inovasi terbaru 

ini, BINUS UNIVERSITY semakin memantapkan 

lulusannya nan   untuk menjadi bagian 2 dari 3 lulusan 

bekerja di organisasi/perusahaan global atau menjadi 

entrepreneur.

Dalam acara GLOBALICIOUS BINUS UNIVERSITY 2014, 

BINUS UNIVERSITY juga memberikan 5000 kesempa-

tan beasiswa yang dapat diperoleh oleh siswa-siswi. 

Bagi mereka yang memiliki prestasi di  ngkat nasional 

maupun internasional, BINUS UNIVERSITY menyediakan 

“The Widia Scholarship for Outstanding Achievers”. 

Melalui program ini, siswa-siswi bisa meraih kesempatan 

untuk mengiku   perkuliahan S1 di BINUS UNIVERSITY 

tanpa dibebankan biaya hingga selesai masa studi. 

Selain itu, siswa-siswi juga berkesempatan mendapatkan 

beasiswa bebas biaya masuk hingga 100% berdasarkan 

prestasi akademik dan hasil peringkat TPKS (Tes Potensi 

Keberhasilan Studi). Kedua program beasiswa ini dapat 

dipilih oleh siswa-siswi SMA/sederajat sebagai apresiasi 

 nggi dari BINUS UNIVERSITY kepada generasi muda 

terbaik Indonesia yang memiliki prestasi gemilang baik 

dalam bidang akademik maupun non-akademik seper   

olahraga dan seni.
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Acara ini menciptakan pengalaman menarik bagi 

siswa-siswi yang juga adalah para calon maha-

siswa tentang bagaimana menyenangkannya 

kuliah di BINUS UNIVERSITY. Oleh karenanya, 

BINUS UNIVERSITY memberikan kesempatan 

bagi para peserta untuk mengiku   trial class 

sesuai dengan program/jurusan yang dimina   di 

mana langsung dibawakan oleh dosen jurusan 

tersebut dan didampingi oleh mahasiswa-maha-

siswi BINUS UNIVERSITY. Selain itu, para peserta 

juga mengiku   seminar ”Right, On Time! (Juru-

san Tepat, Lulus Tepat Waktu)” yang bertujuan 

untuk membuka wawasan siswa-siswi dalam 

menentukan jurusan yang tepat sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimiliki serta sukses lulus 

kuliah tepat waktu. Berbagai  ps diberikan 

dalam seminar ini sehingga calon mahasiswa 

dapat mengetahuinya sejak dini, dapat beradap-

tasi, dan langsung menerapkannya nan  .

Tidak hanya acara yang memiliki nilai eduka  f, 

Grand Open House, GLOBALICIOUS BINUS 

UNIVERSITY 2014 ini juga dimeriahkan dengan 

penampilan UKM/HMJ, seper   bela diri Aikido 

dan Wushu, Taiko dari Sastra Jepang, UKM 

Band, LED dance, hingga penampilan dari salah 

seorang mahasiswa BINUS UNIVERSITY juara 

runner-up di NEZ Academy, Malvin. Histeria pe-

serta terus menerus bergema di Auditorium dan 

area Food Court tempat acara ini berlangsung 

se  ap selesai penampilan.
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Tahun ini animo siswa-siswi dan orang tua 

yang datang ke acara GLOBALICIOUS BINUS 

UNIVERSITY 2014 meningkat. Tercatat 

lebih dari 4000 siswa-siswi dan orang tua 

berbondong-bondong menghadiri acara 

GLOBALICIOUS 2014 yang bertempat di 

Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY. 

Demikian diungkapkan oleh Fitsgerald 

Thio, Ketua Pani  a GLOBALICIOUS BINUS 

UNIVERSITY tahun ini.

Fitsgerald juga menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada 

para peserta yang telah hadir dan 

menikma   rangkaian acara GLO-

BALICIOUS BINUS UNIVERSITY 2014 

hingga menjelang sore hari. Berbagai 

respon luar biasa terus menerus dis-

ampaikan oleh peserta acara GLOBALI-

CIOUS kali ini. Ada yang menyukai suasan-

anya, ada juga penampilan dari mahasiswa 

BINUS UNIVERSITY, dan juga acara trial class 

yang diiku  . “Wah keren banget kampusnya 

@gabung_BINUS jadi pengen gabung kuliah 

di BINUS. Kampusnya nyaman jurusannya 

menarik. Pokoknya TOP BANGET DEH!!!” 

ujar Dzikrina, salah satu peserta dalam akun 

twi  ernya.

Sesuai dengan nilai BINUSIAN, GLOBALI-

CIOUS BINUS UNIVERSITY 2014 sengaja 

dikemas dengankegiatan krea  f yang me-

narik, menyenangkan serta menantang 

yang dapat mengembangkan daya imajinasi, 

kemampuan berpikir kri  s serta mengek-

spresikan ide-ide dalam suatu karya baru 

yang unik bagi para peserta. Apakah Anda 

penasaran? Jangan kecewa dulu tentunya. 

Segera nan  kan kuliah menyenangkan 

dan berbagai petualangan seru berikutnya 

dalam GLOBALICIOUS BINUS UNIVERSITY 

2015. (AL)
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Memilih universitas merupakan salah satu 

keputusan yang akan mempengaruhi masa depan 

individu kedepannya. Untuk itu para generasi 

muda haruslah cerdas dalam menentukan per-

guruan  nggi yang tepat untuk menjadi batu 

loncatan. Quacquarelli Symonds (QS) melalui QS 

Stars merupakan lembaga yang berperan untuk 

mengukur ra  ng universitas di dunia. Ra  ng ini 

akan diukur berdasarkan 8 kategori yaitu 

Research, Teaching, Employability, Interna  onali-

za  on, Facili  es, Access, Engagement dan 

Specialist Criteria, yang akan menentukan bintang 

0 sampai 5+.

Pada 2011, BINUS UNIVERSITY melakukan 

pengukuran melalui QS Stars dan mendapatkan 

2 bintang. Pengukuran ini berlaku se  ap 3 tahun 

sekali. Pada 2014, BINUS UNIVERSITY melakukan 

pengukuran yang kedua kalinya dan mendapat-

kan 3 bintang. Universitas yang sudah berdiri 

lebih dari 30 tahun ini mendapat pengakuan 

dengan memperoleh 5 bintang pada indikator 

Teaching, Employability, Facili  es, Access dan 

Engagement.

3 bintang ini merupakan sebuah pengakuan dari 

dunia bahwa BINUS UNIVERSITY sudah memiliki 

kualitas yang baik di  ngkat nasional dan sudah 

mulai diakui pada  ngkat internasional. Pada 

peringkat ini, sebuah universitas dianggap sudah 

dapat menciptakan lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan industri baik lokal maupun global.

Memiliki visi “A World-class University, in 

con  nuous pursuit of innova  on and 

enterprise”, BINUS UNIVERSITY harus mendapat-

kan pengakuan dunia. 3 bintang yang diraih BI-

NUS UNIVERSITY pada 2014 ini merupakan salah 

satu buk   nyata dan pengakuan dunia melalui 

pengembangan menuju BINUS 20/20. (AL)

BINUS UNIVERSITY DIAKUI 
SEBAGAI 

UNIVERSITAS BINTANG 3 DUNIA
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Achievement 
BINUS UNIVERSITY
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8 Februari 2014
Inhouse Magazine (InMA) 2014 : INNOVATION edisi Oktober-November 2013 

Silver Winner kategori The Best of University
2

Periode 2014 - 2015

Implementation Office365 to Education Industry

Award of Recognition - MICROSOFT INDONESIA3
25 Maret 2014

Periode 2014 - 2015

The Google Student Ambassador - Carisa Gunawan - Sistem Informasi

AMBASSADOR 
4

14 Mei 2014
Periode 2014 - 2015

The Google Student Ambassador - Jennifer Laura - Teknik Informatika5
AMBASSADOR 14 Mei 2014

Periode 2014 - 2015

AMBASSADOR DELOITTE6
AMBASSADOR 26 Mei 2014

Periode 2014 - 2015

Telkom Smart Campus 20147
Rangking 1 17 Juni 2014

Periode 2014 - 2015

Indonesia Make Award8
Rangking 3 16 Juli 2014

Periode 2014 - 2015

8 Februari 2014
Inhouse Magazine (InMA) 2014 : BULETiN edisi 76-77/November-Desember 2013

Gold Winner kategori The Best of University
1

Periode 2014 - 2015

FOKUS



Jurusan psikologi BINUS UNIVERSITY mengadakan Work-

shop Psikologi yang bertajuk “Bridging Genera  on Gap 

Using Common Languages”. Workshop ini diadakan di 

Redwood Room, BINUS Square pada Rabu (3/9) dengan 

pembicara Stewart Desson.

Perkembangan jaman dari waktu ke waktu mempen-

garuhi beberapa aspek termasuk aspek kehidupan. 

Perkembangan ini menimbulkan perbedaan generasi 

yang mempengaruhi gaya hidup dan bersikap. Dimulai 

pada Generasi Tradisionalis yang berusia lebih dari 

60-an. Generasi ini mempunyai prinsip yang lebih tegas 

dan lebih keras dalam menjalankan kehidupan. Generasi 

selanjutnya adalah Generasi Zoomers pada usia akhir 

40-an. Generasi ini dapat dikatakan sebagai generasi 

berontak dimana dituntut untuk taat pada Generasi 

Tradisionalis. 

Selanjutnya generasi yang menyuarakan pendapatnya 

agar didengar oleh generasi sebelumnya dan sesu-

dahnya yaitu Generasi X. Generasi ini biasanya lebih 

suka mengambil resiko, pekerja keras dan menyukai pet-

ualangan. Selanjutnya, generasi yang saat ini berkem-

bang didunia kerja, adalah generasi Y. Generasi ini ingin 

dimanja dan menyukai kegiatan online. Generasi ini 

cenderung menyukai kesenangan baik dalam kehidupan 

ataupun dalam bekerja. 

Perbedaan generasi ini dapat menjadi penghalang didu-

nia profesional. Untuk itu, perusahaan harus memahami 

karakter yang di  mbulkan dari perbedaan generasi. Alat 

tes psikologi yang digunakan selama ini sudah dapat 

membaca karakter seseorang sehingga kita mengetahui 

cara menyikapi hal tersebut. 
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MEMAHAMI PERBEDAAN GENERASI

DI  DUNIA KERJA

MELALUI LUMINA

ON THE NEWS



Namun, seiring dengan perkembangan jaman, ternyata alat psikologi saat ini  dak 

dapat secara lengkap mengungkapkan sikap seseorang dalam menghadapi perbedaan 

situasi. Saat sedang stress, bahagia, bekerja dan berbagai situasi lainnya, individu cend-

erung menyikapinya dengan cara yang berbeda. Hal ini memo  vasi Stewart Desson 

selaku CEO Lumina Learning membuat sebuah alat tes psikologi yang bernama Lumina.

Melalui Lumina ini, perusahaan dapat melihat perbedaan sikap dan cara kerja sehingga 

dapat menyelaraskan pekerjaan dan dapat mengurangi kemungkinan mis-komunikasi. 

“Menyadari sikap seseorang dalam berbagai situasi akan membuat kita berha  -ha   

dalam bersikap, khususnya yang berkaitan dengan individu. Sehingga hubungan yang 

terjalin antara perbedaan generasi sebagai contoh atasan dan bawahan dapat berjalan 

lebih baik.“ Ujar Ayleen Wisudha selaku Lumina Learning Partner Asia and Australia.

Lumina Learning sengaja memilih BINUS UNIVERSITY untuk memperkenalkan alat tes 

psikologi tersebut. Menurut Ayleen, BINUS UNIVERSITY sangat cepat tanggap dengan 

perkembangan lumina dan penggunaan dari alat tersebut. Sebagai salah satu pelopor, 

BINUS UNIVERSITY membuka workshop untuk eksternal yang dihadiri oleh beberapa 

Human Capital perusahaan lainnya. (AL)
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M E N G E N A L K A N 

INFRASTRUKTUR 
BINUS UNIVERSITY

BINUS UNIVERSITY  dak hanya memfasilitasi BINUSIAN 

dengan program studi, tetapi juga dengan gedung 

yang memiliki infrastruktur yang baik. Hal inilah yang 

mengundang Japan Facility Management Associa  on 

(JFMA) untuk mengunjungi Kampus Anggrek, BINUS 

UNIVERSITY pada Selasa (9/9).

Japan Facility Management Associa  on adalah organ-

isasi yang didirikan untuk mempromosikan dan me-

nerapkan prak  k Facility Management sekaligus juga 

mengembangkan kemampuan para manager fasilitas 

dan bangunan. 

Dalam kunjungannya ke BINUS UNIVERSITY, JFMA 

mengajak 31 perusahaan yang tergabung didalamnya, 

seper   MK Kousan, DNP Facili  es Service, Mori Build-

ing, TU Metals, Tokyu Property, NTT Urban Develop-

ment Builservice, Houei Engineering dan beberapa 

perusahaan yang bergerak di bidang keamanan, 

infrastruktur dan ICT. JFMA ini disambut oleh beberapa 

perwakilan BINUS UNIVERSITY yaitu Dr. Ir. Boto Sima-

tupang, MBP selaku Vice Rector Global Employability 

& Entrepreneurship, Elisa Carolina Marion selaku 

Head of Japanese Department dan beberapa bagian 

dari Building Management BINUS UNIVERSITY, BINUS 

Career, Collabora  on Center, dab BINUS Global. 

BINUS UNIVERSITY menjelaskan secara detail proses 

pembangunan kampus, hingga proses keamanan yang 

BINUS UNIVERSITY lakukan mulai dari program ICT 

sampai pada penjagaan dari security. Semoga 

kunjungan ini  dak berhen   sampai disini tetapi juga 

dapat memberi kesempatan untuk terbukanya ker-

jasama yang lebih luas. (AL)
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 BINUS UNIVERSITY

Himpunan Mahasiswa Teknik Informa  ka (HIMTI) BINUS 

UNIVERSITY kembali menyelenggarakan Temu Keakraban 

Himpunan (TKH) yang diadakan se  ap tahunnya yang ber-

nama HIMTI Togetherness &Top Performance (HTTP) 2014. 

Acara yang bertajuk Reach En  ty and Achieve Dream of 

Yours (Ready) diadakan di Gedung BPPT II, Jakarta.

Acara ini merupakan salah satu bentuk penyambutan 

BINUSIAN 2018, untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap 

jurusan Teknik Informa  ka dan memperkenalkan HIMTI 

sebagai wadah bagi mahasiswa mengembangkan peng-

etahuan dan menciptakan kekeluargaan bersama. Untuk 

menyambut BINUSIAN 2018, Drs. Andreas Chang, MBA 

selaku Vice Rector Student Aff airs & Community Develop-

ment turut hadir memberikan pidato mengenai Mimpi. 

Pada kesempatan ini, Fredy Purnomo selaku Dean of School 

of Computer Science beserta jajarannya juga hadir untuk 

memperkenalkan diri.

HIMTI juga menampilkan karya para mahasiswa SoCS 

melalui Applica  on Showcase, untuk mengenalkan dunia 

teknologi informasi dan peminatan di SoCS. Selain itu HIMTI 

juga mengundang alumni SoCS yang sudah sukses berkarya 

seper   Vedro El Citra sebagai Videografer dan Tyovan Ari 

Widagdo sebagai Technopreneur Vimeo & Dolphin Browser. 

Dalam sharing session ini, para alumni mengutarakan bahwa 

dari jurusan Teknik Informa  ka, kalian bisa menjangkau 

lapangan pekerjaan lainnya. Terlebih lagi dengan perkem-

bangan jaman saat ini, semua lapangan pekerjaan diiringi 

dengan perkembangan teknologi. 

Acara yang diadakan pada Sabtu (13/9) ini dihadiri oleh 

ratusan mahasiswa baru. Melalui kegiatan ini, diharapkan 

para mahasiswa dapat memiliki gambaran tentang dunia 

Teknik Informa  ka dan hal-hal yang dapat dicapai selama 

berkuliah. Selamat datang keluarga baru HIMTI. (AL) B
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TEMU KEAKRABAN

 HIMPUNAN
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Acara yang diadakan di Auditorium Kampus Anggrek, 

BINUS UNIVERSITY, ini dipada   sedikitnya 200 BINU-

SIAN baik mahasiswa baru maupun senior.

Dalam materinya, I.B.Made Bimantara yang sering 

disapa Sade ini menyampaikan beberapa materi men-

genai pengaruh dunia terhadap Indonesia, kesiapan 

Indonesia dalam menghadapi tantangan global serta 

peran dari lulusan Hubungan Interna  onal. 

Kedepannya para lulusan ini akan berperan baik 

dalam diplomasi berpoli  k, ekonomi dan berdampak 

bagi hidup orang banyak. Di dalam seminar, Sade juga 

mengajukan tanya jawab dan diskusi yang direspon 

sangat posi  f oleh para mahasiswa.

Sebagai bentuk apresiasi atas keak  fan mahasiswa 

BINUS UNIVERSITY, Sade memberikan buku ku  pan 

presiden SBY kepada mahasiswa yang berhasil 

menjawab pertanyaan dengan benar. Acara 

dilanjutkan dengan penyerahan buku karangan Dino 

Pa    Djalal “Harus Bisa!: Seni Memimpin a la SBY“ 

kepada Tirta N. Mursitama, PhD. selaku Head of 

Department 

Interna  onal Rela  ons, BINUS UNIVERISTY.

I.B.Made Bimantara, B.A.M.comms memberikan 

kesannya terhadap kampus BINUS UNIVERSITY. “Saya 

memiliki kesan yang posi  f terhadap keak  fan berdis-

kusi yang dimiliki para mahasiswa. Dan juga, kampus 

BINUS UNIVERSITY memiliki fasilitas yang terbaik 

selama saya menjalani kampus outreach di beberapa 

universitas di Indonesia. Kedepannya, harapan saya 

BINUS UNIVERSITY dapat menjadi A World-class 

University”, tutupnya. (SN)
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BINUS UNIVERSITY
M E N U J U

Visinya
BINUS UNIVERSITY sebagai universitas yang mengusung 

visi kuat sebagai A World-class University menyadari se-

berapa pen  ngnya melahirkan sumber daya masyarakat 

yang dapat bersaing di dunia global. Untuk itu, BINUS 

UNIVERSITY melalui Jurusan Hubungan Internasional 

mempersiapkan para mahasiswa mereka dengan bekal 

yang baik melalui Academic Orienta  on.

Jurusan Hubungan Internasional sendiri memiliki 

agenda Seminar Hubungan Internasional yang turut 

mengundang I.B.Made Bimantara, B.A.M.comms 

(Asisten Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Inter-

nasional) sebagai pembicara dan Geradi Yudhis  ra, 

MA sebagai moderator acara. Acara ini diadakan pada 

Senin (8/9) dalam rangkaian masa Academic Orienta-

 on. Antusiasme dari para mahasiswa sangat terlihat di 

dalam seminar ini. 

ON THE NEWS



BINUS UNIVERSITY yang sudah berdiri hingga 33 tahun 

ini  dak lepas dari peran para sumber daya manusia 

yang telah mendedikasikan waktu dan pikiran untuk 

perkembangan BINA NUSANTARA. Hal inilah yang selalu 

menjadi salah satu konsen utama, karena bagi BINUS 

UNIVERSITY karyawan merupakan aset terpen  ng. 

Keberhasilan para lulusan yang mengharumkan nama 

BINUS UNIVERSITY hingga ke mancanegara merupakan 

salah satu kerja keras tenaga pengajar di BINUS UNIVER-

SITY. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi kese-

jahteraan bagi para karyawan. Salah satu wujud apresiasi 

ter  nggi yang diberikan kepada karyawan berdedikasi 

 nggi hingga akhir hayatnya adalah dengan memberikan 

santunan dana kepada (Alm)  Ir. Daryanto, MSA, yang 

merupakan salah satu dosen di BINUS UNIVERSITY. 

Santunan dana ini tentu  dak bisa menghapus rasa 

kehilangan bagi keluarga yang di  nggalkan, namun apa 

yang diberikan ini semoga bisa bermanfaat bagi keluarga 

di masa yang akan datang.

Santunan dana ini diberikan kepada ahli waris yaitu Umi 

Tusyan   yang merupakan istri dari almarhum dan ke  ga 

anaknya yaitu Maya Saptarina Sandhy, S, Mila Kharisma 

dan Pra  to Yusuf Zein. Selain itu, BINUS UNIVERSITY juga 

memberikan beasiswa sekolah bagi sang anak, Pra  to 

Yusuf Zein. 

Perwakilan dari yayasan BINA NUSANTARA, Francis 

Budiraharja Santoso beserta pimpinan BINUS UNIVER-

SITY yaitu, Harry Surya Adam selaku Human Capital & 

Legal Director, Prof. Harjanto Prabowo selaku Rektor 

BINUS UNIVERSITY, John Fredy Bobby Saragih selaku 

Dean of Faculty of Engineering dan beberapa pimpinan 

lainnya ikut mengucapkan terima kasih kepada keluarga 

atas peran (Alm) Daryanto pada Senin (8/9) yang ber-

tempat di Big Board Room Kampus Anggrek. 

Acara ini juga dihadiri oleh Yuni Tarmidi selaku Kepala 

Pelayanan Wilayah DKI Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan, 

Alief Fauzi selaku Kepala Kantor Cabang Grogol BPJS 

Ketenagakerjaan dan beberapa rekan dari BPJS. (AL)
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APRESIASI BINUS UNIVERSITY 

ATAS DEDIKASI KARYAWAN



Perkembangan global mengundang interaksi 

antar budaya semakin kuat terjadi dalam ke-

hidupan sehari-hari. Hal ini pun membuka ke-

tertarikan masyarakat Indonesia akan kebu-

dayaan asing, salah satunya adalah kebudayaan 

China. Himpunan Mahasiswa Sastra China 

(Himanda) menyelenggarakan acara tahunan 

yaitu Mandarin Day yang bertajuk The Exquisite 

of Chinese Art.

Mandarin day ini merupakan salah satu kegiatan besar 

yang diadakan Himanda untuk memperkenalkan serta 

melestarikan keanekaragaman kebudayaan Tionghoa, 

serta membangun kerjasama yang baik dengan ins  tusi 

yang peduli dengan perkembangan budaya Tionghoa di 

Indonesia. Acara ini sudah dimulai sejak 10 tahun lalu 

dengan tema yang berbeda dan kegiatan yang semakin 

bervariasi se  ap tahunnya. 

Pada tahun ini, Himanda mengadakan Mandarin Day di 

Fun Seasons, Mall Seasons City Jakarta. Melalui tema 

yang diangkat pada tahun ini, Himanda ingin memperk-

enalkan keindahan dari keberagaman kesenian, melalui 

penampilan para profesional dalam acara spektakuler 

yang diadakan selama 3 hari, 26 – 28 September 2014.

Himanda sengaja 

mengadakan acara 

besar ini di tem-

pat umum agar dapat 

mengajak masyarakat sekitar 

juga berpar  sipasi melestari-

kan kebudayaan China. Adapun 

perlombaan yang diadakan 

melipu   lomba makan bakpao, lomba 

menyanyi lagu mandarin, lomba pidato dengan bahasa 

mandarin, lomba bercerita, lomba cerdas cermat dan 

beberapa kegiatan workshop 

seper   Workshop Kaligrafi , 

Workshop Chinese Art Paper 

dan Workshop Daur Ulang.

Selain itu, acara ini juga 

dimeriahkan oleh penampilan 

dari Bu  erfl y Dream Dance Group yang menampil-

kan tarian tradisional China, penampilan alat musik 

tradisional China oleh Mahasiswa Sastra China Binus 

(Gravila), dan penampilan lainnya. Acara ini ternyata 

cukup menarik perha  an pengunjung Mall Seasons 

City. Hal ini terbuk   dengan banyaknya pengunjung dari 

segala usia mengiku   berbagai kegiatan yang dibuka 

untuk umum. 

Melalui acara ini, diharapkan para anggota Himanda 

dapat lebih mengembangkan kemampuan so   skill 

dan para pengunjung yang mengiku   pun dapat lebih 

mengenal dan mencintai budaya China. (AL)

MANDARIN DAY2014BINUS UNIVERSITY
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Untuk mencapai visi A World-class Knowledge Ins  tu  te 

in Con  nuous Pursuit of Innova  on and Enterprise pada 

BINUS 20/20 nan  ,  daklah mudah. Segala elemen, dari 

kualitas pengajar hingga karyawan yang bekerja pun 

harus mendukung dan berjalan bersama-sama untuk 

mencapai hal tersebut. 

Seiring dengan berkembangnya BINA NUSANTARA 

hingga 33 tahun sekarang, karyawan dan tenaga 

pengajar bertambah banyak sehingga ins  tusi ini harus 

mengkomunikasikan kembali visi misi dan value ins  tusi 

untuk mendukung visi BINUS tersebut. BINUS Corporate 

Learning & Development (BCL&D) yang dipercaya dapat 

memperlengkapi para karyawan dan tenaga pengajar ini 

mengemas serangkaian acara yang menarik untuk mem-

perkenalkan value BINUSIAN melalui acara A  ernoon 

Meet and Great yang diadakan di Sjuman Hall, BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Serpong, pada Sabtu (27/9).

Acara ini diiku   oleh ratusan karyawan dan tenaga 

pengajar di BINA NUSANTARA Group. Pada kesempatan 

ini, CEO BINA NUSANTARA, Ir. Bernard Gunawan hadir 

untuk memberikan arahan tentang pen  ngnya kegiatan 

ini bagi karyawan baru untuk bisa bersama-sama men-

capai visi BINUS 20/20. Penyambutan ini didukung oleh 

arahan pimpinan lainnya seper   Prof. Dr. Ir. Harjanto 

Prabowo, MM selaku Rektor BINUS UNIVERSITY, Prof. 

Dr. Gerardus Polla, M.App.Sc selaku Director of BCL&D, 

Sherrie B. Garcia selaku Principal, Middle & High School 

Years BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong, dan Judi 

Arto selaku Director of Marke  ng.

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

menyelesaikan sebuah studi kasus yang didampingi oleh 

para pimpinan. Setelah menyelesaikan studi kasus be-

berapa  m diminta untuk mempresentasikan studi kasus 

tersebut dan dibimbing oleh pimpinan BINA NUSANTA-

RA. Setelah studi kasus ini, para peserta dibagi menjadi 

beberapa kelompok untuk mengiku   permainan yang 

sudah dibagi menjadi beberapa pos. 

Di se  ap pos, peserta akan menyelesaikan sebuah 

permainan dan dievaluasi oleh para pemimpin di se  ap 

pos. Se  ap permainan yang dimainkan ini, ternyata 

memperkenalkan value BINUSIAN yaitu Tenacious 

Focus, Freedom to Innovate, Far sighted, dan Embrace 

Diversity. 

“Menurut saya permainan yang dimainkan sangat 

inspira  f dan sangat sesuai dengan value BINUS. Salah 

satu permainan yang saya suka adalah saat kami diberi 

bahan-bahan seper   kardus, paku, bambu, sola  p dan 

kami harus membuat bangunan se  nggi mungkin tapi 

kokoh. Dari permainan ini, kami belajar salah satu value 

BINUSIAN yaitu Freedom to Innovate. Dalam melakukan 

pekerjaan sehari-hari, kita berhak melakukan inovasi”, 

ujar Laurencia salah satu peserta yang memenangkan 

permainan pos ini.

Acara ini ditutup dengan penampilan dari Saung Udjo 

Angklung yang mengajak semua peserta menyanyikan 

sebuah lagu dengan permainan angklung. Walaupun 

melelahkan, namun acara A  ernoon Meet and Great ini 

dapat memberi nilai isnpira  f dan memo  vasi para kar-

yawan untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaannya.

Ya BINUSIAN! Tidak selamanya sebuah inovasi akan ber-

dampak baik, tapi apabila kita  dak melakukan inovasi, 

kita  dak akan menjadi lebih baik! Beranilah mencoba 

untuk melakukan sebuah perubahan dengan inovasi 

kecil di tempat kamu berkarya. (AL)

MEMBEKALI KARYAWAN 
DENGAN VALUE BINUSIAN
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K E  B I N U S  U N I V E R S I T Y
Kedutaan KanadaKedutaan Kaaaaaaaaaaanada
Kunjungan

BINUS UNIVERSITY kedatangan 

tamu dari Kedutaan Besar 

Kanada dan diwakili oleh Sir 

Terry Ma  hews, pada Senin 

(29/9). Acara ini melibatkan 

dua agenda dengan agenda 

pertamanya yaitu hadir 

sebagai Guest Lecturer yang 

diadakan untuk para maha-

siswa IT BINUS UNIVERSITY.

Seputar tentang Sir Terry 

Ma  hews, adalah seorang 

entrepreneur asal Kanada. 

Terry, begitu sapaannya meru-

pakan Direktur Wesley Clover 

Interna  onal Corpora  on. Me-

mulai karir sejak 1972, Terry 

bergerak di bidang teknologi & 

komunikasi dan memulai karir 

dengan penuh kerja keras. 

Terhitung hingga kini ia telah 

membangun lebih dari 80 pe-

rusahaan dan memimpin 6500 

karyawan. 

Guest Lecturer mengangkat 

tema “Technopreneur”. Terry 

menyampaikan Inspiring Ses-

sion dengan mahasiswa School 

of Computer Science dengan 

begitu menyenangkan. Mereka 

begitu atrak  f dengan berba-

gai pertanyaan yang diajukan. 

Sebagai entrepreneur, ia 

melihat bahwa fresh graduate 

adalah para pemuda yang ber-

semangat dan memiliki banyak 

ide inova  f dalam mencip-

takan kemajuan bagi dunia. 

Untuk itu, Terry berharap 

dapat bekerja sama dengan 

lulusan BINUS UNIVERSITY jika 

ada kesempatan. Di akhir sesi 

tanya jawab, Terry mengung-

kapkan kegembiraannya dapat 

berkunjung ke BINUS UNIVER-

SITY dan berharap dapat kem-

bali lagi ke Indonesia melihat 

perkembangan yang dilakukan 

oleh BINUS UNIVERSITY.

Agenda kedua dari kunjungan 

kedutaan Kanada ini adalah 

rapat bersama pihak BINUS 

UNIVERSITY yang dihadiri oleh 

Dr. Boto Simatupang selaku 

Vice Rector IV, Ir. Karyana 

Hutomo selaku BINUS Entre-

preneurship Center dan Lily 

Manohara selaku Director of 

BINUS Global. Rapat tersebut 

membicarakan tentang kerja 

sama yang dapat dilakukan 

kedutaan besar Kanada den-

gan BINUS UNIVERSITY serta 

mempererat hubungan baik 

kedepannya. (SN)
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SISTEM PENGELOLAHAN

BINUS UNIVERSITY KEPADA BCA

BINUS UNIVERSITY merupakan universitas yang 

memiliki integrasi dalam membangun dan membina 

organisasi yang mampu mengkolaborasikan 

experience technology sebagai sebuah pondasi dalam 

sistem pengelolaan. Melihat kompetensi yang dimiliki 

BINUS UNIVERSITY dalam mengelola BINA NUSANTA-

RA Group, BCA merasa hal tersebut merupakan suatu 

kesuksesan yang dapat dijadikan contoh yang baik. 

Oleh karena itu, BCA merasa perlu melakukan 

benchmarking visit ke BINUS UNIVERSITY. Kehadiran 

Delegasi BCA ke BINUS UNIVERSITY, pada Selasa (30/9), 

juga merupakan bentuk dari membina komunikasi 

jangka panjang, di mana BCA memiliki keinginan untuk 

kedepannya dapat mengadaptasi BINUS UNIVERSITY 

dalam rancangan sistem berorientasi teknologi. 

Ivan Sangkereng selaku IT Directorate of BINUS 

UNIVERSITY menjabarkan bahwa sistem yang diban-

gun BINUS UNIVERSITY merupakan adaptasi dari 

kolaborasi sistem teknologi dan sumber daya manusia 

yang berkompetensi menjalankan pengelolaan dengan 

baik. Rancangan sistem yang dirasakan BCA tersebut 

dapat diterapkan dan diadaptasi dengan tata cara 

pengelolaan bank. 

BCA juga mengungkapkan ketertarikan mereka untuk 

bekerja sama dengan para lulusan BINUS UNIVERSITY. 

Pengalaman kerjasama dengan BCA diharapkan dapat 

meningkat dengan adanya kunjungan tersebut.(SN)

MEMPERKENALKAN
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Era digital bukan lagi akan hadir di depan mata, mel-
ainkan telah merasuki kehidupan. Sudah sewajarnya 
sebuah era baru ditandai berbagai kegagapan karena 
ke  daksiapan akan perubahan. Namun yang akan 
menjadi yang terdepan ialah yang mampu 
menyongsong perubahan tersebut. Karena memahami 
hal itu, program studi DKV - Crea  ve Adver  sing (CA) 
menggandeng portal krea  f terbesar di Indonesia, 
KREAVI untuk menyelenggarakan seminar ‘Crea  ve 
Landscape di Era Digital’  bagi para mahasiswa/i baru, 
BINUSIAN 2018.

KREAVI merupakan sebuah komunitas digital yang 
merangkul ratusan graphic designer, brand designer, 
illustrator, photographer, typographer, art director, 
UX UI designer, mo  on graphic designer, character 
designer, animator, komikus, dan berbagai profesi 
lain seputar dunia desain. Portal krea  f ini mewadahi 
por  olio para pelaku industri krea  f, dan tak jarang 
menjadi jembatan yang merupakan   k temu desainer 
dan proyek desain yang potensial.

Bertempat di kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY, 
pada Rabu (24/9), Benny Fajarai, founder KREAVI 
mengusik benak para mahasiswa/i DKV-CA dengan 
pertanyaan mendasar, “Kenapa memilih menjadi 
mahasiswa DKV?” Bertolak dari pertanyaan tersebut, 
Benny memo  vasi mahasiswa agar  dak sekedar 

menjadi desainer rata-rata. Lalu bagaimana langkah 
menjadi desainer yang jauh di atas rata-rata? Sebuah 
 ps yang paling utama ialah sedari bangku kuliah, 

para calon desainer harus memetakan dan menyadari 
kekuatan diri untuk kemudian memilih sebuah bidang 
spesialisasi yang ingin digelu   pada saat lulus nan  . 
Sebagai contoh jika ingin menjadi fotografer, tentukan 
spesialisasi apakah ingin menjadi ahli di food 
photography, fashion model photography, commercial 
photography atau berbagai jenis kategori fotografi  
lainnya. 

Seminar yang menggungah semangat para 
mahasiswa/i baru DKV-CA ini ditutup oleh penegasan 
dari Hagung Kuntjara, ketua program studi Crea  ve 
Adver  sing bahwa se  ap individu memiliki talenta 
yang potensial. Yang terpen  ng adalah bagaimana 
mengelola talenta potensial tersebut agar terasah 
dan ditemukan oleh dunia industri di luar kehidupan 
bangku kuliah nan  nya. Produk  f mela  h diri, 
menciptakan karya sesuai karakter diri, dan 
mempublikasikannya di portal krea  f baik lokal 
maupun internasional diharapkan menjadi jalan 
pembuka menuju karir yang cemerlang sebagai 
vseorang desainer. (HG)

Creative  Icon
BINUS UNIVERSITY



BINUS UNIVERSITY 
MEMPERKUAT SISTEM PENDIDI-
KAN DIGITAL MELALUI 

Selain pengajar dan pembelajaran, konten matakuliah 
merupakan komponen yang pen  ng bagi ins  tusi pen-
didikan untuk proses belajar-mengajar. Dalam era digital 
saat ini, konten matakuliah sudah bertransformasi dari 
buku fi sik menjadi konten digital yang dapat diakses 
oleh siapa pun, kapan pun, dan dari mana pun. Banyak 
ins  tusi pendidikan saat ini sudah tech savvy. Informasi 
kampus, konten matakuliah, dan tugas perkuliahan 
juga dapat diakses secara online. “Apa yang terjadi di 
dalam ruang kelas tentunya  dak akan terus-menerus 
bertahan di ruang kelas. Jika mahasiswa  dak op  mal 
belajar melalui metode pengajaran dari kita saat ini, kita 
sebagai dosen tentunya harus menggunakan metode 
pengajaran berdasarkan cara mereka belajar. Mahasiswa 
suka belajar secara online dan menggunakan teknologi,” 
ujar Budi Yulianto selaku Academic Knowledge Center 
Manager. “Konten digital yang sesuai dan dapat diakses 
oleh banyak orang tentunya dapat meningkatkan proses 
pembelajaran (baik internal ataupun eksternal) dan 
dapat memperkenalkan BINUS UNIVERSITY secara lebih 
luas,” lanjutnya.
Sebelumnya, BINUS UNIVERSITY menempatkan konten 
digital pada BINUSMAYA namun hanya dapat diakses 
oleh komunitas lokal BINUSIAN. Saat ini, BINUS UNI-
VERSITY melalui School of Computer Science, Faculty 
of Engineering, dan Binus Center telah memperluas 

akses konten digital ke pengguna global di dunia melalui 
kerjasama dengan iBox (PT Data Citra Mandiri). Konten 
digital dari beberapa matakuliah telah ada di iTunes U 
(iTunes University) dalam bentuk video. “BINUS UNIVER-
SITY merupakan universitas pertama dan satu-satunya 
di Indonesia yang berkontribusi dalam pembelajaran 
global melalui konten digital pada iTunes U,” tambah 
Budi. Dosen dan mahasiswa dapat mendownload aplika-
si iTunes di h  ps://www.apple.com/itunes/download/ 
untuk pla  orm MacOS dan Windows. Pengguna dapat 
mengakses konten BINUS UNIVERSITY melalui fi tur 
iTunes Store yang ada di dalam aplikasi iTunes dengan 
menggunakan kata kunci pencarian “Binus”.
iTunes U merupakan katalog konten digital pendidikan 
terbesar di dunia. Jutaan orang di dunia mengakses 
iTunes U se  ap harinya. iTunes U menyediakan lebih 
dari 500.000 konten yang terdiri dari audio, video, PDF, 
dan dokumen, yang merupakan kontribusi dari ratusan 
ins  tusi pendidikan di dunia. “Kelak, pendidikan  dak 
hanya diukur dengan buta huruf saja: ke  dakmampuan 
membaca dan menulis. Namun juga dengan technology 
savvy: kemampuan untuk learn, unlearn, dan relearn 
terhadap teknologi,” ucap Budi. “Lecturers will not be 
replaced by technology. But lecturers who don’t use 
technology will be replaced by those who do,” tutupnya.
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SoCS GOES ONLINE

GSLC

Mulai Semester Ganjil 2014/2015, 

School of Computer Science ber-

sama dengan Academic Product 

Knowledge Center melakukan 

inovasi baru pada perkuliahan. 

Beberapa dosen SoCS mulai men-

coba menerapkan Program Online 

GSLC dimana dosen dan mahasiswa 

bisa bertatap muka secara online 

pada saat pertemuan GSLC dengan 

menggunakan aplikasi Microso   

Lync 2013. Tidak hanya pada saat 

GSLC, dosen dan mahasiswa juga 

dapat bertemu secara online kapan 

saja. Para mahasiswa juga dapat 

terhubung dengan mahasiswa lain 

dengan menggunakan aplikasi ini. 

“Selain untuk online GSLC, aplikasi 

ini juga dapat digunakan untuk 

online mee  ng, chat, voice dan 

video call,” ujar Budi Yulianto selaku 

Academic Product Knowledge 

Center Manager. Aplikasi Microso   

Lync 2013 juga tersedia pada versi 

mobile sehingga dapat digunakan 

untuk berkirim pesan dan 

bertelepon hanya menggunakan 

paket data (internet).

Bagi para dosen dan mahasiswa 

yang ingin mencoba melakukan 

online GSLC, silahkan mendown-

load tutorialnya di h  p://1drv.

ms/1qAfs02 (±2.3MB). Aplikasi 

downloader untuk Microso   

Lync 2013 dapat di-download di 

h  p://1drv.ms/1gV4x2L (±390KB). 

Ar  kel ini dapat juga diakses di 

h  p://socs.binus.ac.id/2014/08/26/

socs-goes-online-gslc/ (website 

SoCS).

Selamat mencoba! 
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Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang 
kian pesat, Yayasan Pendidikan KALBE, melalui KALBIS 
Ins  tute yang kini genap berusia dua tahun, semakin 
menguatkan posisinya sebagai penyelenggara kegiatan 
pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini 
juga terlihat dari apresiasi masyarakat yang memper-
cayakan KALBIS Ins  tute sebagai tempat bagi putra-
putri mereka mengenyam pendidikan  nggi. Untuk 
memantapkan langkahnya, KALBIS Ins  tute menggelar 
acara Grand Launching sebagai bentuk komitmennya 
dalam mendidik nusantara.
Sekilas mengenai KALBIS Ins  tute, KALBIS Ins  tute 
merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh 
Kalbe Educa  on Founda  on dan kualitas manajemen 
mutu pendidikan yang dikelola oleh BINA 
NUSANTARA. KALBIS Ins  tute mulai diperkenalkan 
kepada masyarakat pada September 2011 dan terbuka 
untuk umum bagi lulusan  ngkat SMTA maupun kar-
yawan. 
Kegiatan Grand Launching berlangsung dikampus 
KALBIS Ins  tute Jl. Pulomas Selatan Kav. 22 Jakarta 
Timur, Jumat (02/10). Dengan mengangkat tema 
“KALBIS For Future”, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai 
pihak antara lain mahasiswa, orangtua mahasiswa, 
alumni, pemerintah, asosiasi pendidikan, pelaku 
industri dan media. Grand Launching KALBIS Ins  tute 
merupakan rangkaian acara dari kegiatan KALBIS X FAIR  
dengan rangkaian acara, antara lain Industry gathering, 
Parents Gathering, Open House, Book Fair, Bazaar, High 
School Compe   on dan sebagainya.
Kegiatan Grand Launching KALBIS Ins  tute diawali 
dengan Forum Diskusi bersama bidang pendidikan dan 
industri dengan tema “Great Talents: Revolusi Mental 
for Young Future Leaders” yang menghadirkan prak  si 
dibidangnya. Forum Diskusi ini diharapkan dapat mem-
berikan inspirasi dan mo  vasi untuk KALBIS Ins  tute se-
bagai lembaga pendidikan agar para mahasiswanya siap 
dengan revolusi mental seper   yang ingin dicanangkan 
pemerintahan baru presiden terpilih Joko widodo.

PENDIDIKAN UNTUK KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK 
GRAND LAUNCHING KALBIS INSTITUTE: 

“KALBIS FOR FUTURE”
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Acara dilanjutkan dengan press confrerence dan 
Ceremony Grand Launching. press confrerence yang 
dihadiri lebih dari 9 media. Diantarnya turut hadir 
teman-teman media dari  Kompas, MNC, Sindo, Gogirl 
dan rekan media lainnya. Rektor KALBIS Ins  tute, IR. 
Sabin Yusuf MSc., MCompSc. menerangkan bahwa 
KALBIS Ins  tute memiliki visi menjadi perguruan  nggi 
pilihan di bidang sains, teknologi dan bisnis, dimana 
sains atau lifescience  akan menjadi ciri khas atau 
fl agship KALBIS, yang didukung oleh semua program 
yang ada di KALBIS Ins  tute.
Sebagai lembaga pendidikan yang tertarik terhadap 
program revolusi mental, KALBIS Ins  tute didalam 
keseharian pendidikan menanamkan nilai-nilai luhur 
jujur, adil, konsisten, bertanggung jawab dan peduli 
pada para mahasiswanya. Sejalan dengan visi misinya, 
KALBIS Ins  tute bertekad menyelenggarakan kegiatan 
agar mahasiswa dapat memiliki kesempatan praktek 
kerja di berbagai perusahaan untuk meningkatkan 
keterampilan  hardskill  dan so  skill  sebagai bekal 
menjadi lulusan siap terap di dunia kerja. 
Melalui kerjasama, BINA NUSANTARA membantu 
Yayasan Pendidikan KALBE dalam meningkatkan 
kemampuan KALBIS Ins  tute dalam perencanaan 
strategis dan pengelolaan perguruan  nggi, serta ber-
bagi  Knowledge  dan  Best Prac  ce. “Peluang 
kerjasama dan inovasi untuk perkembangan KALBIS 
Ins  tute terus terbuka guna mendukung peningkatan 
keterampilan mahasiswa sesuai dengan 
perkembangan industri , untuk mempersiapkan 
lulusan yang kompeten dan siap diserap oleh dunia 
profesional nan  nya,” ujar George Wijaya 
Hadipoespito selaku Managing Director BINA 
NUSANTARA dan KALBIS Ins  tute.
Diakhir acara dari rangkaian kegiatan KALBIS X Fair ini, 
dilakukannya pengesahan tugu KALBIS Ins  tute 
dengan pemotongan pita dan tanda tangan yang 
dilakukan oleh Rektor KALBIS Ins  tute, IR. Sabin Yusuf 
MSc., MCompSc. KALBIS Ins  tute akan terus menin-
gkatkan kualitas pendidikannya untuk menciptakan 
generasi yang mampu bersaing di dunia global. (SN)
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Keberhasilan BINUS UNIVERSITY dalam menghasilkan lulusan 
berkualitas dari jurusan Teknik Informa  ka menjadi tolak ukur 
PT. Lautan Luas,Tbk dalam memilih partner kerjasama untuk 
memberikan beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu.
Strategic Partner Solu  on melalui divisi kesekolah.com men-
gadakan program charity yang bernama KoMud (Komputer itu 
Mudah). Strategic Partner Solu  on ini merupakan salah satu 
anak perusahaan PT. Lautan Luas,Tbk yang bergerak dibidang 
IT So  ware. Selain memberikan pela  han komputer, KoMud ini 
juga menjadi salah satu tahapan bagi peserta pela  han untuk 
mendapatkan beasiswa.
Sebanyak 20-30 pelajar kelas 3 SMA mengiku   pela  han kom-
puter di BINUS UNIVERSITY dalam 3 gelombang yakni pada 5, 
12,dan 19 Juli 2014 lalu. Pela  han tersebut berupa pela  han 
penggunaan Microso   Offi  ce seper   Ms. Offi  ce Word, Ms. Offi  ce 
Excel, dan Ms. Offi  ce Power Point. Dari pela  han tersebut, dipili-
hlah 6 pelajar terbaik untuk mengiku   ujian masuk dan disaring 
lagi menjadi 2 terbaik yang akan mendapatkan beasiswa selama 
berkuliah di BINUS UNIVERSITY. Adapun jumlah beasiswa yang 
diberikan sebesar Rp. 50.500.000 untuk se  ap pelajar. Selama 
berkuliah, para pelajar yang terpilih juga berkesempatan untuk 
bekerja di Strategic Partner Solu  on dengan harapan bahwa 
mereka bisa belajar sambil bekerja.
KoMud ini diresmikan dengan penandatangan kerjasama antara 
BINUS UNIVERSITY yang diwakili oleh Judi Arto selaku Market-
ing Director BINUS dengan PT. Lautan Luas,Tbk yang diwakili 
oleh Mr. Tevita Vaka selaku Business Development Manager 
kesekolah.com di Graha Indramas pada Jumat (12/09). Acara 
ini juga dihadiri oleh Ir. Bernard Gunawan selaku Ketua Yayasan 
BINA NUSANTARA dan Stephen Wahyudi Santoso, BSE, M.SIST 
selaku perwakilan dari Board Management.
Kerjasama ini diharapkan dapat membimbing generasi muda ke-
pada masa depan yang lebih cerah dan sudah menjadi tanggung 
jawab para pendidik memberi kesempatan kepada pelajar yang 
ingin memperoleh pendidikan yang lebih  nggi. (SAM)

BINUS UNIVERSITY 
DIPERCAYA INDUSTRI 
U N T U K 
MENDIDIK BANGSA

ON THE NEWS
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Kehadiran BINUS INTERNATIONAL SCHOOL sebagai 
ins  tusi pendidikan yang memiliki komitmen dan 
berkualitas semakin melengkapi kawasan hunian 
yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanju-
tan dan memiliki konsep Green Living, Vida Bekasi.
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL di Vida Bekasi dila-
tarbelakangi oleh kesamaan visi dalam menyedia-
kan kawasan pemukiman terdepan yang ditunjang 
dengan fasilitas pendidikan berkualitas. Edward 
Kusma, selaku Direktur Vida Bekasi menjelaskan 
bahwa kehadiran BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 
dapat memberikan kontribusi yang baik di bidang 
pendidikan sehingga Vida Bekasi dapat menjadi 
kawasan yang semakin lengkap.
“BINA NUSANTARA terus berupaya melakukan 
inovasi dan berkomitmen menyelenggarakan 
pendidikan yang berkualitas guna menyongsong visi 
BINUS 20/20, ‘A World-class Knowledge Ins  tu  on’. 
Kehadiran BINUS INTERNATIONAL SCHOOL di Vida 
Bekasi merupakan salah satu langkah nyata dalam 
mencapai visi tersebut.”  Ujar, Stephen Wahyudi 
Santoso selaku Managing Director BINUS.
Dalam konferensi pers, Rabu (08/10) di Vida Ball-
room, Kebon Jeruk, Andra Ma  n, arsitek kawasan 
Vida Bekasi yang juga arsitek BINUS INTERNA-
TIONAL SCHOOL Vida Bekasi menjelaskan bahwa 
beliau memasukan unsur green living dengan tema 
Tropical Urbanism ke dalam desain gedung sekolah. 
Konsep yang selaras dengan Vida Bekasi tersebut 
dipilih guna mendukung iklim proses belajar dan 
mengajar yang op  mal. “Gedung BINUS INTERNA-
TIONAL SCHOOL Vida Bekasi dibangun diatas lahan 
seluas dua hektar dan mengusung konsep hijau, 
dengan 60% areanya akan digunakan sebagai ruang 
terbuka. Arsitektur gedung sekolah yang unik, mod-
ern, dan berwawasan lingkungan akan memberikan 
atmosfer pendidikan yang menginspirasi semangat 
belajar dan krea  vitas dalam berinovasi sehingga 
berkontribusi posi  f dalam tumbuh kembang 
komunitas BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Vida 

Bekasi nan  nya,” imbuh Andra Ma  n.
Di samping fasilitas fi sik yang modern BINUS 
INTERNATIONAL SCHOOL mencerminkan kuriku-
lum pendidikan terdepan, yang mengutamakan 
pendidikan berkualitas internasional dalam proses 
belajar-mengajar. Komitmen BINA NUSANTARA 
dalam menyediakan pendidikan berkualitas dikuku-
hkan dengan aliansi yang dijalin dengan Hwa Chong 
Ins  tu  on, Singapura pada tahun 2007. Kolaborasi 
ini mencakup pela  han guru, program kerjasama 
dan pengembangan kurikulum.
“Pengembangan ketrampilan berpikir secara 
anali  s dan progresif merupakan faktor kunci dari 
penilaian Cambridge. Kurikulum yang kuat dan 
sempurna ditujukan untuk mendorong standar aka-
demik yang  nggi dalam pencapaian A Level Exams 
yang baik dimana dapat membuka pintu peluang 
yang lebar pada saat penempatan di universitas 
unggulan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri.” 
jelas Ang Wee Hiong, Chairman, Management 
Board of BINUS INTERNATIONAL SCHOOL, yang 
juga memiliki pengalaman sebagai CEO dan Kepala 
Sekolah Hwa Chong Ins  tu  on.
“Dengan kurikulum internasional dan didukung 
dengan kondisi belajar yang kondusif di Vida Bekasi, 
kami percaya BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 
dapat menjadi salah satu sekolah berstandar inter-
nasional terbaik di kota Bekasi,” tutup Edward.
Proyek BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Vida Bekasi 
juga merupakan kerjasama antara BINA NUSANTA-
RA dengan PT PREMIER QUALITAS INDONESIA, se-
buah perusahaan yang bergerak di bidang proper  . 
Stephen Wahyudi Santoso menambahkan bahwa 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Vida Bekasi akan 
dibangun pada awal tahun 2015 dan rencananya 
akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 
2016 dengan target 1000 siswa dari TK hingga SMA. 
(SAM)

BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 
HADIR DI BEKASI

ON THE NEWS
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FOODLOVERS

MENIKMATI SAJIAN SUNDA
diSambara

Hai BINUSIAN, mau coba makanan tradisional 

dengan konsep dining room? 

Datang aja ke Sajian Sunda Sambara!

Berawal dari sebuah bumbu tradisional peninggalan nenek 
moyang yang dikelola dari rempah-rempah tanpa bahan 
pengawet membawa restoran Sajian Sunda Sambara 
berkembang hingga membuka 10 cabang di Indonesia. Mu-
lanya Sambara yang diar  kan bumbu dalam bahasa sunda, 
 dak menjual makanan melainkan menjual bumbu yang 

sudah diolah. Seiring dengan berjalannya waktu, bumbu ini 
semakin dimina   oleh masyarakat sekitar dan terinspirasi 
untuk membuka restoran khas sunda yang diberi nama 
Sajian Sunda Sambara.
Restoran ini ingin mengenalkan makanan-makanan Sunda 
tempo dulu yang  dak dikenal masyarakat masa kini seper   
ampas kecap, rebung, tutut dan makanan sejenis lainnya. 
Jenis makanan yang dijual di tempat ini pun beragam, 
mulai dari daging, ikan, gorengan, hingga tumisan yang bisa 
dibakar, rebus, goreng bahkan penyet. Menu unggulan yang 
paling banyak dicari pengunjung adalah Iga Lada Hitam, 
Ayam Bakar Madu, Gepuk Goreng, Tumis Jamur Kancing 
dan Gurame Goreng. Se  ap hidangan yang dibuat, restoran 
ini memiliki standar untuk menjaga kualitas rasa. “Kami 
punya standar di sini. Kami sangat memperha  kan berat 
daging dan  ngkat kebersihannya. Saat memasak pun kami 
memiliki standar  ngkat kematangan sehingga Sambara di 
daerah mana pun akan tetap memiliki rasa yang sama”, ujar 
Chef Corporate, Dandi Sumaryandi.
Pada bulan ini, Sajian Sunda Sambara di daerah Cipete 
memiliki menu spesial yaitu Kacapi Sulung yang terdiri dari 
paduan kacang merah, es dan cendol, Es Cikaracah dari 
perpaduan soda, buah selasih dan sirup jeruk, dan Es Curug 
Malela yang menciptakan rasa manis dari perpaduan sirup 
strawberry, buah strawberry dan buah leci. Namun  dak 
menutup kemungkinan, bulan depan kamu masih bisa 
menikma   menu spesial ini. 
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Selain makanan yang dikelola dengan bumbu spesial, 
makanan utama ini disajikan dengan konsep yang berbeda pula. 
Inilah yang menjadi perbedaan Sajian Sunda Sambara dengan 
restoran sejenisnya. Saat kamu memasuki pintu, kamu sudah 
dapat melihat menu berupa makanan yang disajikan secara 
prasmanan. Kamu dapat langsung mengambil menu yang kamu 
inginkan dan akan dimasak sesuai dengan permintaan. 
Selain dari konsep sajian menu, layout dan dekorasi tempat 
juga sedikit unik. Tempat ini didesain dengan konsep modern 
seper   dining room yang dihiasi oleh pernak-pernik tradisional 
seper   pembatas bambu, hiasan wayang dan lukisan-lukisan 
tempo dulu. “Kami ingin pengunjung merasakan makanan 
tradisional di tempat modern seper   gaya hidup masyarakat 
Jakarta saat ini. Meskipun jaman sekarang serba modern namun 
makanan tradisional tetap dimina   oleh masyarakat Indonesia”, 
tandas Dandi.
Makanan yang dijual pun sesuai dengan kantong mahasiswa, 
kisaran 20.000 – 50.000 rupiah. Dan bagi BINUSIAN, kamu men-
dapatkan diskon 10% untuk minimal pembelanjaan 100.000. 
Kalau ada teman kamu yang ulang tahun, kamu juga bisa 
rayakan di sini lho. Tim Sajian Sunda Sambara akan memberikan 
penampilan spesial se  ap ada pengunjung yang ulang tahun.
Selain itu, Sajian Sunda Sambara juga menyediakan ruang 
mee  ng bagi kaum profesional yang ingin makan siang sambil 
mee  ng ataupun bagi perusahaan untuk mengadakan acara di 
sana. Jadi mau makan sama keluarga, sama pasangan ataupun 
dengan partner bisnis, Sajian Sunda Sambara ini pas banget 
untuk kamu! (AL)
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Sumber : h  p://www.fi nansialku.com/mengatur-budget-liburan-akhir-tahun/

TIPS

Tidak terasa sudah masuk bulan Desember, 
artinya sebentar lagi liburan akhir tahun. 

Sudahkah Anda mempersiapkan rencana liburan 
akhir tahun? 

Bagi yang sudah atau masih mencari-cari, berikut kita 
bagikan tips mengenai mengatur budgetliburan akhir tahun.
Hal terpenting pada saat liburan akhir tahun adalah kebaha-
gian berkumpul bersama keluarga, saudara atauteman-teman. 

Selain itu satu hal yang perlu diperhatikan 
adalah biaya jangan sampai merusak kondisi kesehatan 
keuangan Kita. Nah kira-kira bagaimana cara memper-

siapkan dana berlibur yang tetap menyenangkan, 
sekaligus enak di dompet.

BUDGET LIBURAN
AKHIR TAHUN

MengaturMengatur
Tips 1: Jangan Pelit saat Buat Budget
Kesalahan orang pada umumnya dalam membuat budget 
atau anggaran adalah meminimasi budget. Apakah hal 
ini bijak? Jawabannya tergantung kondisi, tetapi yang 
jelas kembali ke basic: Apakah tujuan Anda melakukan 
libur akhir tahun? Kalau tujuannya untuk kesenangan, 
kebahagian atau kebersamaan maka jangan pelit atau 
jangan ngepres anggaran. Jangan sampai sudah keluar 
uang untuk liburan akhir tahun tetapi kebahagiaan  dak 
didapat.

Tips 2: Manfaatkan Keuntungan yang Ada
Tips kedua adalah memanfaatkan segala keuntungan 
atau kemudahan yang ada. Satu hal yang jelas akhir 
tahun adalah saat-saat yang high season. Apa yang 
terjadi saat high-season? Tentu saja harga hotel mahal, 
harga tempat bermain mahal dan segala-galanya menjadi 
lebih mahal saat high season. Tapi disisi lain banyak jasa 
penyedia perjalanan (travel agent), operator pesawat, 
perbankan dan lainnya membuat promosi-promosi. 
Salah satunya adalah beli paket liburan akhir tahun yang 
sedang diskon, gunakan kartu kredit untuk mendapat-
kan poin rewards (ha  -ha   gunakan kartu kredit  dak 
sama dengan liburan akhir tahun dengan berutang) dan 
sebagainya.

Tips 3: Siapkan sejak Sekarang
Walaupun sudah mepet  dak ada salahnya kita memulai 
membuat rencana, mau pergi kemana, mau ketempat 
wisata apa dan persiapan dananya. Hitung perkiraan 
seluruh dana yang perlu dipersiapkan untuk liburan akhir 
tahun dan kemudian mulai mencari sumber pendanaan? 
Contoh: Ada beberapa penyedia jasa perjalanan yang 
memberikan promo 10 get 1 free (beli 10 gra  s 1), nah 
ini dapat Anda gunakan untuk mendapatkan jalan-jalan 
gra  s, mengiku   progam volunteer holidays, memanfaat-
kan airline loyalty cards atau cara-cara krea  f lainnya.

Statement agak keras, jangan berutang untuk berlibur. 
Pikirkan beberapa kali kenikmatan yang dihadapi dalam 
berlibur dan utang yang harus ditanggung. Jangan 
sampai menyesal setelah dikemudian hari karena telah 
mengambil utang konsumsi. Sangat disesalkan jika 
liburan telah usai, namun cicilan tetap berjalan.

Tips 4: Jangan Berutang untuk Berlibur



THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART - 1
  

Jenis Film : Adventure, Sci-fi 
Produser : Jon Kilik, Nina Jacobson

Produksi : Entertainment One
Sutradara : Francis Lawrence
Release : 21 November 2014

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 akan melanjutkan perjuangan Katniss Everdeen (Jennifer 
Lawrence) di The Hunger Games: Catching Fire. Kali ini pasca Peeta (Josh Hutcherson) ditang-
kap oleh President Snow (Donald Sutherland), Katnis kini memimpin pemberontakan bersama 

pimpinan Distrik 13, Presiden Coin (Julianne Moore). Bersama teman-teman terdekatnya Katnis 
mencoba meruntuhkan Capitol dibawah pimpinan Presiden Snow.

SNEAK PEAK
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HEALTH

Pentingnya
Sarapan

Bagi Tubuh

Bagi Anda yang suka melewatkan waktu sarapan, 
sebaiknya mulai sekarang pikirkan kembali man-
faat sarapan bagi tubuh Anda. ingin tahu apa saja 
manfaatnya?

Berikut 5 manfaat sarapan bagi kesehatan tubuh :

1.  Meningkatkan metabolisme tubuh
Sarapan sebenarnya berperan sebagai penggan   makanan pada waktu malam yang tak terisi ke  ka  dur juga se-
bagai asupan kebutuhan gula anda. Gula adalah sumber energi yang berasal dari karbohidrat makanan yang anda 
konsumsi, pada saat  dur tubuh Anda  dak diisi oleh makanan selama 9 jam, dan kadar gula tubuh akan menurun 
ke  ngkat yang lebih rendah. 
Saat proses tersebut terjadi, tubuh anda akan menggan  nya dengan melepas kadar gula yang telah ter  mbun di 
lapisan otot dan liver yang di sebut glycogen. Sehingga ke  ka anda bangun di pagi hari, kadar gula dalam tubuh 
Anda  dak akan cukup untuk memberikan energi sepanjang hari, maka dari itu sarapan sangat dibutuhkan untuk 

menggan   kadar gula yang berkurang di malam hari.

2. Berguna untuk penurunan berat badan tubuh
Tubuh berpuasa 9 jam pada saat kita  dur, dan ke  ka bangun Anda akan merasa lapar, di saat itulah sarapan diper-
lukan. Mengkonsumsi makanan sehat pada saat bangun  dur dapat memberi peningkatan metabolisme tubuh, jika 
Anda sedang dalam program diet, hal yang diinginkan adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Sarapan makanan 
sehat akan membantu meningkatkan metabolisme tubuh untuk membakar lemak pada tubuh Anda. 

3. Meningkatkan konsentrasi
Sarapan juga diketahui dapat memperbaiki kemampuan berpikir anda dan menjaga anda agar tetap fokus dalam 
melakukan pekerjaan atau ak  vitas.
Selama  dur otak manusia tetap bekerja, dan membutuhkan asupan energi yang cukup, sehingga energi tersebut 
telah berkurang setelah anda bangun. Maka diperlukan sarapan untuk mengembalikan energi otak yang berkurang 
sebagai “bahan bakar” untuk kembali bekerja. 

4. Menambah nutrisi dan meningkatkan energi tubuh
Sarapan menyediakan proporsi asupan total nutrisi sepanjang hari secara signifi kan dan menawarkan kesempatan 
untuk mengkonsumsi makanan yang penuh dengan nutrisi seper   zat besi, serat dan vitamin. 

5. Mengontrol makan yang berlebih
Dengan sarapan baik, akan menjaga anda dari rasa lapar, dan mencegah anda untuk makan berlebih pada siang 
hari, hal ini sangat baik sekali untuk menjaga berat badan anda.

Makanan yang dikonsumsi pada saat sarapan mampu menahan lemak dan kalori  nggi sepanjang hari. 
So BINUSIAN, berbagilah waktu sedikit untuk tubuh Anda, dengan memberikan sarapan makanan yang sehat agar 
Anda tetap mendapatkan stamina atau energi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. 

Sumber : h  p://duniafi tnes.com/health/ini-dia-5-manfaat-sarapan-bagi-kesehatan-tubuh.html
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FAKTA UNIK

Ingin tahu fakta unik mengenai lidah? 
Yuk kita simak informasinya:

Benjolan kecil-kecil di lidah atau yang disebut dengan papila mengandung 
reseptor rasa dalam se  ap jaruingan permukaannya. Itulah sebabnya lidah 
Anda sensi  f dengan rasa.

Lidah Anda mampu merasakan lima jenis rasa yaitu manis, asin, asam, pahit 
dan yang kelima disebut dengan umami. Umami yang berasal dari bahasa 
Jepang ini berar   gurih.

Dalam se  ap 10 hari sampai 2 minggu, sel di dalam lidah Anda akan terus 
beregenerasi. Se  ap kali beregenerasi, mereka berkembang dari sel basal 
menjadi sel rasa. Makanan panas yang membakar lidah mampu mema  kan 
sel tersebut.

Merokok dapat membunuh sensi  vitas sel perasa di lidah. Sebelumnya, 
merokok dapat mengacaukan indera perasa Anda.

Beberapa jenis orang memiliki kemampuan untuk merasakan bermacam rasa 
dengan lebih intens. Orang-orang seper   disebut dengan supertasters. Rasa 
seper   manis, asam, pahit akan dirasakan lebih tajam bagi mereka.

Bagian tubuh kecil ini ternyata memiliki banyak manfaat terutama dalam merasakan makanan dan minuman. Oleh 
karenanya jaga kebersihan dan kesehatan lidah Anda dengan rajin menggosoknya se  ap kali selesai menyikat gigi.

Sumber: h  p://www.merdeka.com/sehat/ketahui-5-fakta-tentang-lidah.html
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Rusia berencana akan membangun sebuah hotel luar angkasa pada orbit 217 mil dari bumi berkapasitas tujuh tamu 
dalam empat kabin dan memiliki jendela besar untuk menyaksikan bumi yang berputar di bawahnya. Perjalanan 
ini sendiri akan memakan waktu selama 2 hari dengan menggunakan sebuah roket Soyuz dan pas  nya anda biaya 
selama perjalanan sebesar 500.000 poundsterling dan biaya nginap juga terpisah yakni 100.000 poundsterling atau 
sekitar 1,5 milyar per malamnya.
Wisatawan yang akan didampingi oleh awak berpengalaman dan akan memakan makanan yang telah disiapkan di 
Bumi yang dikirim melalui roket, dan akan dipanaskan dalam oven microwave. Beberapa jenis makanan yang akan 
menjadi menu selama perjalanan dan menikma   hotel luar angkasa ini adalah pipi sapi rebus yang dipadu dengan 
jamur liar,  kacang pu  h yang dihaluskan, sup kentang dan kolak. Es teh, air mineral dan jus buah juga akan tersedia, 
tetapi untuk alkohol akan dilarang. Toilet akan menggunakan udara yang mengalir bukan air untuk memindahkan 
limbah melalui sistem. Air limbah akan didaur ulang, sementara udara akan disaring untuk menghilangkan bau dan 
bakteri dan kemudian dikembalikan ke kabin.

HOTEL LUAR ANGKASA
BUATAN RUSIA

INNOVATION



B
ul

et
in

 N
ov

em
be

r 
- 

D
es

em
be

r 
| 2

01
4

61

Hotel atau stasiun komersial luar angkasa (Com-
mercial Space Sta  on) adalah nama yang 
diberikan untuk projek ini. Karena 
dikomersialkan, tentu saja semua orang berhak 
untuk menikma   fasilitas liburan atau wisata ke 
luar angkasa ini selama mereka memiliki dana 
yang cukup. Menurut orang-orang yang berada 
di belakang proyek ini, Hotel luar angkasa ini jauh 
lebih nyaman dari pada Stasiun Luar Angkasa 
Internasional yang digunakan oleh astronot dan 
kosmonot.

Di dalam ruangan, pengunjung dapat memilih 
untuk mendapatkan tempat  dur baik yang 
ver  kal maupun horizontal, sedangkan untuk 
kamar mandi akan disegel/ditutup selama berada 
di luar angakasa, karena penggunaan air  dak 
memungkinkan di sana dimana  dak ada gaya 
gravitasi yang akan membuat air akan melayang-
layang. Oleh karena itu, orang di atas kapal Sta-
siun Luar Angkasa Internasional harus membawa 
spons mandi selama perjalanan hingga mereka 
sampai kembali ke rumah.
“Modul yang kami rencanakan di dalam  dak 
akan mengingatkan anda dari Stasiun Luar Ang-
kasa Internasional. Sebuah hotel yang nyaman 
di dalamnya, dan itu akan memungkinkan anda 
untuk melihat Bumi melalui lubang in  p yang be-
sar. Hotel ini akan ditujukan kepada  orang-orang 
kaya dan orang yang bekerja pada perusahaan-
perusahaan swasta yang ingin melakukan 
peneli  an di luar angkasa.” ungkap Pimpinanan 
ekseku  f Orbital Teknologi, Sergei Kostenko yang 
akan membangun hotel luar angkasa tersebut.

Sumber: h  p://teknounik.com/2014/06/09/
hotel-luar-angkasa-buatan-rusia/
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ACHIEVEMENT OF JANUARY

UKM SEPAKBOLA ALSUT

1st Liga Merah Maroon - Universitas Bakrie

1st Tunggal Putra, Ganda Putra - 
 Liga Merah Maroon - Universitas Bakrie

UKM BADMINTON 

2nd Ganda Campuran - 
 Liga Merah Maroon - Universitas Bakrie
3rd Tunggal Putra- 
 Liga Merah Maroon - Universitas Bakrie

AKUNTANSI & KEUANGAN

2nd Runner Up Paper Compe   on - 
  Indonesia Accoun  ng Fair 15

ACHIEVEMENT OF FEBRUARY

Akuntansi dan Keuangan
Top10 Deloi  e Grand Ambassador

UKM BNEC
2nd, 4th, 6th and 
High Game 

The 2014 Asian 
English Olympics 

DKV NEW MEDIA
Top 3 Wakai Art Engine

PSIKOLOGI
2nd Kampung Seni Psikologi  
 (KASEP) UNISBA

ACHIEVEMENT OF MARCH
B-VOICE
1st &2nd Communica  on Avenue:   
 Radio Announcing Compe   on 
HOTEL MANAGEMENT
BRONZE Bali Salon Culinaire

SEPAK BOLA
1st  ASA Friendship Cup 2014
TEKNIK INDUSTRI
4th & 5th  Lomba Keilmuan Teknik  
  Industri 

SASTRA INGGRIS
3rd  The ICON 2014

BNEC
1st & 3rd  The ICON 2014
TEKNIK SIPIL
1st   Earthquake Resistant Building   
  Compe   on 2014DKV NEW MEDIA

1st  Lomba Desain Packaging Ice Cream   
 Diamond
SOBM
ANZ Highly Commended Team Award 
ANZ Global Enterprise Experience

PSIKOLOGI
2nd  Psychosmart - Psychovillage

KARATE

SOCS
3rd So  ware Development Compe   on 
 TechnoCorner 2014 

3rd KASAD Cup 2014

ACHIEVEMENT OF APRIL

TEKNIK INDUSTRI
3rd Industrial Sta  s  c Poster Compe   on 2014

AKUNTANSI & KEUANGAN
1st Parahyangan Na  onal Accoun  ng 
 Challenge 2014

DKV NEW MEDIA
1st & 2nd  Eggster Design Compe   on 

ARSITEKTUR
1st Arbbi Desain Awards 2013
BNEC

3rd Runner Up ASTAR Scrabble Challenge 
  Interna  onal 2014
BAND
2nd  Fes  val Band-Funtas  c III 
  “Fun with Acous  c”

SASTRA CINA

1st & 3rd, Bestspeaker
Lomba Chinese Bridge ke-13 Seleksi 
Wilayah  Propinsi DKI Jakarta

BNCC

1st, 2nd & 3rd Techno Update - Let’s Update It 
2nd  HIMSISFO Compe   on EXPLODE

ACHIEVEMENT OF MEI

BNMC
1st  Sinofest XIII 

BINUSIAN
3rd The third UI Studentpreneurs

BINUSIAN

1st  Kejuaraan Nasional Kar  ka 
  Cup VII

BINUSIAN
4th  61 Japan Roller Ska  ng  
  Speed Championship 2014

ACHIEVEMENT
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DKV ANIMASI

3rd  Speed Pain  ng Compe   on
SASTRA CHINA
Juara Harapan Lomba Chinese Bridge ke-13 
  Seleksi Tingkat Nasional
SISTEM INFORMASI
3rd  Himsisfo Compe   on 2014 - EXPLODE
Hibah  Program Krea  vitas Mahasiswa (PKM)  
  didanai di tahun 2014

Google Student Ambassador

PSIKOLOGI

2nd & 3rd  Psychompila  on Maranatha 

STAMANARA

1st  UNJ Dance Compe   on

BSLC
2nd  Lomba Marke  ng Case

STAMANARA

2nd  Prasmul Olympics
3rd  REVOIIIUTION Dance 
  Compe   on
2nd  STP Mo  on Dance

STAMANARA
1st  SPARTA Dance Compe   on
BNMC
1st  Lomba Mading 3D “Dragon 
  Boat Fes  val
BINUSIAN
Gold Medal Women’s Foil Individual Senior 
Category 
Kejurda Anggar DKI Jakarta

BINUSIAN
1st & 2nd  Pekan Seni Mahasiswa 
  Daerah (PEKSIMIDA) 

BNEC
3rd  Na  onal University 
  Deba  ng Championship

SASTRA JEPANG

1st Lomba Pidato Bahasa Jepang 

BINUSIAN
Medali Perak Kejurnas Anggar tahun 2014  
BNEC 
2nd  NUDC 2014 Open

GOLF
2nd Place Overall & 1st Amateur 
Independence Day Golf Invita  onal

BINUSIAN
3rd Prince of Wales Interna  onal School 
 Fencing Championship
BNEC 

3rd & Novice and Overall Bestspeaker BAWOR 2014

GOLF
3rd Place Overall  Panasonic Open Indonesia

SASTRA JEPANG
2nd Lomba Pidato Bahasa Jepang

DKV & SISTEM INFORMASI
TOP 8 INAICTA

BEC
Bisnis Plan Terbaik Technopreneurship 
  Camp VII 

TEKNIK INDUSTRI
Gold Award  IIE Students ChapterVII 

SASTRA INGGRIS
1st e.COM 2014

DKV-Creative Advertising

3rd Ilustrasi Robot Lyra-Copic

BUSINESS LAW
1st & Best Memo ”The 5th Business Law
   Compe   on 2014 Piala 
  Hafni Sjahruddin .

SISTEM KOMPUTER
1st & 3rd  Lomba overclocking 
  AMD OC Challenge 
Hibah  PKM Karya Cipta
Hibah  PKM Ar  kel Ilmiah

TEKNIK SIPIL

Juara Program Krea  fi tas Mahasiswa Ar  kel 
 Ilmiah (PKM-AI)

SISTEM INFORMASI

5th & 9th Research and Expo Compe   on 
 (REOC) 2014
Hibah Program Krea  vitas Mahasiswa (PKM)  
 didanai di tahun  2014

ACHIEVEMENT OF JUNE

ACHIEVEMENT OF JULY

ACHIEVEMENT OF AUGUST

ACHIEVEMENT OF SEPTEMBER

ACHIEVEMENT
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5 - 10 November 2014

Kegiatan Tanggal

Proses Keuangan

Auto debet Uang SKS I (50 % dari total biaya sks) untuk Semester 
Genap 2014/2015

19 November 2014

Registrasi Paket 

(untuk Binusian 2016, 2017, 2018, khusus Program Ganda termasuk 

Binusian 2015)

Pengumuman Hasil Peminatan (di h  p://bcs.binus.ac.id) 05 November 2014

05 November 2014Lihat Da  ar Mata Kuliah dan Status Paket

Pengumuman Status Tolakan Paket karena keuangan maka 
wajib lapor ke Layanan Keuangan Mahasiswa, Ruang Student 
Service Center

21 November 2014

Registrasi KRSS & Skripsi Semester Genap 2014/2015 (untuk non Paket)

Tanggal Pemesanan Kelompok Skripsi Jur. Komputerisasi Akun-
tansi, Jur. Sistem Informasi, Jur. Teknik Informa  ka

Registrasi KRS (untuk non Paket)

Pengumuman Kelas Kelompok Skripsi Jur. Komputerisasi 
Akuntansi, Jur. Sistem Informasi, Jur. Teknik Informa  ka

26 November 2014

26 November 2014Lihat KRS Manager (di h  p://binusmaya.binus.ac.id)

Tanggal Penting Bulan Nov s.d. Des 2014:

SRSC

05-10 November 2014



B
ul

et
in

 N
ov

em
be

r 
- 

D
es

em
be

r 
| 2

01
4

65

Kegiatan Tanggal

Pengisian KRS Tahap 1 untuk mahasiswa yang mengisi KRSS dan 
membayar tepat waktu (melalui h  p://bcs.binus.ac.id)

o Jur. Akuntansi, Jur. Arsitektur, Jur. Desain Interior, 
 Jur. Desain Komunikasi Visual, Jur. Hotel Management, 
 Jur. Manajemen, Jur. Psikologi, Jur. Sastra China, 
 Jur. Sastra Inggris, Jur. Sastra Jepang, Jur. Teknik Industri,  
 Jur. Teknik Sipil, Jur. Sistem Komputer, Program Ganda 
o Jur. Sistem Informasi, Jur. Komputerisasi Akuntansi, 
 Jur. Komunikasi Pemasaran
o Jur. Teknik Informa  ka

1 Desember 2014 - 10 Januari 2015

1 Desember 2014 - 10 Januari 2015

4 Desember 2014 - 10 Januari 2015

9 Desember 2014 - 10 Januari 2015

Pengisian KRS Tahap 2 (melalui h  p://bcs.
binus.ac.id) 

15 Desember 2014 - 10 Januari 2015

Skripsi/Tugas Akhir dan Kerja Praktek/Praktek Magang

Paper Tugas Akhir Jur. Desain Interior 03 November 2014

SRSC
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Pada suatu pagi yang cerah dimana matahari tersenyum 
manis memancarkan sinarnya.. yang penuh keagungan. 
Hidup seorang anak yang bernama patrio dimana.. dia 
adalah anak sekolah yang masih duduk di sekolah dasar 
bina karya kelas dua..
Diawal kisahnya di pagi yang cerah ini, dia akan berangkat 
sekolah, tak lama, sesampainya di sekolah tak diduga bel 
pun sudah berbunyi suara teeeeet…!! Tanda pelajaran 
mau dimulai maka ia pun segera masuk ke kelas. Suasana 
kelas yang gaduh dan siswa banyak yang antusias karena 
dimana pelajaran pertama adalah pelajaran matema  ka 
yang mana pelajaran ini sangat asing bagi patrio, dia tak 
begitu jago dengan pelajaran tersebut… kecuali teman 
yang salah satunya yang bernama mitra dia sangat suka 
dengan pelajaran yang satu ini. akhirnya semua siswa 
pun mempersiapkan materi pertama yaitu dengan materi 
perkalian dan pembagian… Patrio pun berfi kir..
 “haduuuhhh bisa nggak ya aku nan   dengan pelajaran 
yang satu ini…”.
Akhirnya Ibu guru pun datang dan segera memulai pelaja-
ran materi ini… Dan semua yang ada di fi kiran patrio tadi 
pun terjawab.. bahwa benar patrio  dak bisa mengiku   
pelajaran ini dengan baik kecuali anak-anak yang lain 
sangat enjoy dan rileks menikma   pelajaran ini..
Dan patrio pun hanya diam termenung.. sampai akhirnya 
di penghujung materi ini. suatu ke  ka… “Bagaimana 
anak-anak sudah paham?”, Tanya ibu guru..
“Sudah buu!!” Jawab siswa, kecuali patrio hanya diam 
dan merasa kebingungan, “yaa ampuun gimana ini aku 
kan belum paham betul dengan materi ini kalau aku 
Tanya nan   takut ditertawai teman-teman masa kayak 
gitu aja enggak bisa!” Pikir patrio, dan hari itu hari 
pertama patrio yang menjadi suatu pikiran baginya.
Hingga suatu malam  ba.. patrio pun mencoba mema-
haminya sendiri tetapi tetap saja enggak bisa.. pada 
akhirnya patrio pun menemui ibunya.. “Ibu apakah ibu 
bisa mengajariku tentang materi ini…?” Tanya patrio 
“coba ibu lihat, oooooo ini Materi tentang perkalian ini 
mudah nak… insyaallah ibu bisa nak!” Jawab ibu patrio… 
“alhamdulilah ibu aja bisa masa aku yang masih sekolah 
enggak bisa!!, seharusnya aku lebih bisa dari ibu..” 
Gumam patrio dalam ha  nya..
Dan akhirnya ibu patrio menjelaskan dengan detail dan 
rinci.. bagaimana cara memperkalikan suatu bilangan, 
angka ratusan atau pun desimal.. tetapi ya ampuuun 
patrio heran dan bingung dia kira cara ibunya menjelas-
kan berbeda dengan penjelasan ibu gurunya tadi tapi 
sama persis enggak ada bedanya. “Di akhir penjelasan 
gimana nak.. paham belum?”, tanya ibu patrio.
“Belum Bu!” Jawab patrio “ya allah nak… Dari tadi apa 
yang kamu perha  kan…!!!” Dengan sedikit jengkel ibu 
patrio membentak patrio,
“ya allah mengapa aku masih saja tetep enggak bisa…!” 
pikir patrio dalam ha  nya.
Akhirnya ibu patrio menjelaskan sekali lagi, kali ini ibu 
patrio menyuruh patrio memperha  kan dengan betul 

dan serius.. dan akhirnya ibu patrio selesai menjelaskan 
dan memberi patrio sepucuk soal dan patrio 
mengerjakan dengan bimbingan ibunya..  ba-  ba patrio 
salah mengerjakan, diluar pikiran patrio, Ibu patrio 
berkata dan memarahinya “Dasar Bodoh.. dari seribu 
penjelasan ibu tadi… apa yang kamu peroleh.. kamu eng-
gak dapat apa-apa dasar anak cengoh.. jadi anak jangan 
bodoh-bodoh!!!” kata-kata keji yang keluar dari mulut ibu 
patrio membuat patrio menangis! dan  dak bisa berkata 
apa-apa, “kenapa nangis segala apa yang kamu tangisi, 
ngerjain kayak gini aja kamu enggak bisa nangis”. Bentak 
ibu patrio. Dan patrio pun semakin menangis menetes-
kan air mata dalam ha   patrio pun berkata.. “ya.. Allah 
berikanlah hambamu kesabaran dan kemudahan, aku 
memang anak bodoh!!”
Sampai akhirnya patrio pun sadar dari kata-kata keji yang 
keluar dari mulut ibunya tersebut… untuk terus belajar 
terutama dam belajar berhitung matema  ka.. yang mem-
buat patrio menjadi anak bodoh di mata ibunya…
Sampai ulangan semester satu  ba… ini merupakan kes-
empatan utama patrio untuk bisa berupaya dan bekerja 
keras untuk memperoleh nilai yang baik dan memuas-
kan.. akhirnya patrio belajar dengan tekun. Setelah dua 
minggu kemudian nila raport patrio pun keluar.. dan dia 
pun melihat nilainya yang ternyata.. ooh astaaggaaa!!! 
patrio pun terkejut ternyata upayanya  dak berhasil, 
nilainya pun jelek, sampai ibunya pun melihat nilai 
tersebut.. “Ya allah nilai apaan ini..” saat itu juga kembali 
ibu patrio.. memarahi patrio dan membentaknya.. sampai 
sempat mengeluarkan kata-kata keji.. dan menyakitkan 
lagi patrio pun menangis..
“Mengapa aku selalu mendapat nilai yang buruk dan 
jelek, ya Allah.. apa lagi nilai matema  ka yang amat bu-
ruk yaitu 55. sangat rendah, oh  dak!! hancur hidupku..!” 
pikir patrio, akhirnya dari kesalahan tersebut patrio sadar 
dan dia terus berupaya dan beranji akan belajar terus 
tanpa kenal lelah, tak kenal bermain, sempat ada orang 
yang bilang “Hey jangan… terus-terusan belajar.. orang 
kok isinya Cuma belajar aja..!!!”
Patrio pun tak peduli.. sampai akhirnya kerja keras dan 
usaha patrio pun membuahkan hasil ke  ka semester 
dua.. dimana nilai matema  ka yang semula jelek berbuah 
menjadi 77 bahkan.. patrio mendapat juara dua yang 
semula “No juara” sungguh Luar biasaa… Dan tak lupa 
patrio bersyukur kepada tuhan dan berterima kasih ke-
pada ibunya yang mengajarinya… sampai tak kenal lelah.
Semua ini berasal dari tekad patrio yang terus-menerus.. 
bekerja keras dan selalu berusaha. Serta selalu semangat. 
Tanpa itu hal bodoh bisa patrio raih…
Akhirnya hingga kelas enam sekolah dasar, Patrio selalu 
mendapat juara terkadang mendapat juara dua,  ga dan 
selalu mendapat nilai sempurna.

SUMBER : h  p://cerpenmu.com/cerpen-perjuangan/usaha-dan-
kerja-kerasku.html

Usaha & Kerja Kerasku
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