


rector’s
 note

Di bulan November ini 
kita bersama-sama saling 
menyambut akhir tahun, dimana 
mestinya bulan ini kita jadikan 
sebagai bulan kinerja bagi 
kita. Apa yang sudah kita capai 
seharusnya dapat mulai kita 
ukur.
Berbicara mengenai 
internasionalisasi, sebenarnya 
kata internasionalisasi itu adalah 
menyiapkan diri secara benar 
untuk bisa menjadi masyarakat 
yang global yang tidak hanya 
dengan modal berbahasa inggris 
saja. 

Sedangkan internasionalisasi 
di BINUS UNIVERSITY itu yang 
paling penting adalah bagaimana 
kita mempunyai global mindset. 
Namun jika mindset kita global, 
bukan berarti kita tidak mengakui 
Indonesia. Kita harus mampu 
melihat Indonesia secara lebih luas, 
berfikir secara global, mengakui 
value yang bagus itu seperti apa, 
serta percaya diri hingga dapat 
membuat kita menjadi lebih baik. 

Secara bertahap BINUS akan semakin 
terbuka dan banyak partner dari 
luar yang bekerja sama dengan 
BINUS. Dengan bergaul secara global 
dapat membuat mahasiswa dan para 
dosen menjadi lebih percaya diri. 
Peluang global pun harus mampu kita 
manfaatkan, dimanapun kita bekerja. 
Jadi internasionalisasi akan berakhir 
pada saatnya, ketika kita memang sudah 
berkelas dunia, dan pasti tantangannya 
pun juga akan berbeda lagi. 

Saya berharap para BINUSIAN itu 
dapat mempunyai semangat dalam 
meningkatkan kemampuan diri, terbuka, 
menghargai nilai-nilai yang bagus dari 
global itu, tanpa kehilangan jati diri 
sebagai warga Negara Indonesia. Selain 
itu, melalui BINUS mahasiswa dapat 
memiliki global mindset dan bisa percaya 
diri dan bisa melakukannya dengan baik di 
Indonesia maupun di luar negeri.
 
Salam, BINUS UNIVERSITY

PROF. DR. IR. HARJANTO PRABOWO, M.M
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HAI BINUSIAN!
Bagaimana kegiatan perkuliahannya hingga saat ini? Tetap semangat dong 
pastinya ya! Tim redaksi BULETiN tidak lupa mengingatkan teman-teman 
BINUSIAN untuk selalu meng-update informasi seputar kegiatan penting apa 
saja sih yang terjadi di kampus BINUSIAN. 

Terkait dengan hal itu, tema BULETiN edisi kali ini yaitu internasionalisasi. 
Apakah BINUSIAN tahu dengan pengertian dari internasionalisasi? Hal ini erat 
kaitannya dengan visi BINUS UNIVERSITY sebagai “A World-class University”. 
Tanpa kita sadari, banyak alumni BINUS yang telah sukses berkarir di 
perusahaan global atau multinasional, dan mahasiswa aktif yang tengah 
mengembangkan bakatnya hingga ke mancanegara. BULETiN merangkum 
semua kegiatan tersebut agar dapat memperkaya pengetahuan internasional 
terman-teman BINUSIAN. Salah satunya terkait dengan kegiatan International 
Day yang sempat diadakan di Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY. 

Semoga edisi BULETiN kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi BINUSIAN 
ya! Tetap semangat untuk terus maju dan berpestasi! Selamat membaca. 
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 “Education is the most 
powerful weapon you can use 

to change the world”
- Nelson Mandela
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MArcHeAL LiAUWTekuni Seni Bela Diri Wushu 

Hingga ke Mancanegara

ahasiswa Program Studi 
Teknik Sipil BINUS 
UNIVERSITY yang lahir 

pada 4 Desember 1994 ini sudah 
mendalami seni bela diri (Wushu) 
sejak ia kelas 6 SD. “Awalnya 
karena saya suka menonton film-
film Kung Fu yang terlihat keren, 
membuat saya langsung ingin 
berlatih,” ujar Marcheal Liauw. 
Berdasarkan pernyataan dari 
Marcheal, Wushu dengan Kung Fu 
sebenarnya hampir sama, namun 
Wushu mempunyai pertandingan 
secara internasional, sedangkan 
Kung Fu tidak. 

Mendalami Wushu tidaklah 
mudah, banyak hal yang harus 
diperhatikan. “Kesulitannya banyak 
sekali, kita harus memastikan 
tubuh kita lentur dan kuat. Tidak 
hanya itu, lompatan dan juga jurus 
yang dilakukan juga merupakan 
hal yang sangat penting. Kita 
harus semangat dan butuh waktu 
bertahun-tahun untuk 

M Tidak sebatas mengikuti 
perlombaan nasional saja, 
namun Marcheal juga aktif 
mengikut perlombaan hingga ke 
mancanegara. Di tahun 2013, ia 
mengikuti kejuaraan “Singapura 
Terbuka” yang dihadiri oleh seluruh 
negara se-Asia dan mampu 
menjadi pemenang kedua dengan 
mendapatkan 2 perak. Acara ini 
tergolong acara yang lumayan besar.

Di tahun 2015 ia kembali mengikuti 
perlombaan bertaraf internasional 
yang diadakan di Hongkong dengan 
mendapatkan 1 perak dan 1 
perunggu, dengan memainkan 2 
jurus yaitu, “Tangan Kosok Selatan” 
dan “Senjata Pendek”. Untuk 
mendapatkan penghargaan tersebut 
tidaklah mudah, dikarenakan lawan 
yang dihadapi bukanlah peserta-
peserta yang tidak mudah, butuh 
mental yang baik serta latihan 
selama berbulan-bulan. Selama 
memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan hasil yang baik, 
karena tidaklah mudah seni bela diri 
ini,” jelas Marcheal.

Wushu itu sendiri memiliki manfaat 
yang baik bagi kesehatan. Seperti 
dapat membuat tubuh menjadi 
lebih berkeringat dan segar, mental 
yang lebih baik, dan membuat 
darah menjadi lebih lancar. Pria 
yang memiliki hobi lain bermain 
catur ini sudah mengikuti berbagai 
macam perlombaan Wushu baik 
dalam lingkup nasional maupun 
internasional.

Mulai tahun 2007, Marcheal sudah 
aktif mengikuti perlombaan Wushu, 
seperti yang diselenggarakan di 
kota Semarang dan menjadi juara 
ke-4 di dalam perlombaan tersebut. 
Hal itu tidak membuat ia menjadi 
patah semangat. Pada tahun 2008, 
ia mencoba mengikuti perlombaan 
lagi yang diselenggarakan di kota 
Surabaya dan langsung menjadi 
pemenang pertama dengan 
mendapatkan 2 emas sebagai 
penghargaan atas prestasinya.
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Tekuni Seni Bela Diri Wushu 

Hingga ke Mancanegara
mengikuti perlombaan tersebut, 
ia mendapatkan banyak teman 
yang berasal dari berbagai negara, 
seperti Tiongkok, Japan, Korea, 
Filipina, Thailand, dan lainnya.  

Marcheal juga diketahui aktif 
bergabung dengan Komite Olahraga 
Nasional (KONI). KONI merupakan 
lembaga otoritas keolahragaan di 
Indonesia. Semua atlit se-Indonesia 
tergabung ke dalam lembaga ini. 
Marcheal sempat mendapatkan 
pelatihan Wushu di Tiongkok 
selama 2 minggu oleh KONI. Hal 
ini bertujuan agar kedepannya 
kemampuan seni bela diri yang 
dimiliki akan menjadi lebih baik 
lagi. Tiongkok juga dikenal sebagai 
sebuah negara tempat lahir seni 
bela diri Wushu. 

Tidak hanya bergabung ke dalam 
lembaga olahraga di Indonesia, 
namun Marcheal juga bergabung 
ke dalam International Wushu 
Federation (IWUF). IWUF merupakan 
organisasi olahraga internasional 
yang didirikan pada tanggal 3 
Oktober 1990 di Beijing, Tiongkok.

Agar karirnya di bidang Wushu 
selalu lancar dan sesuai dengan 
harapannya, Marcheal selalu 
menerapkan kiat-kiat khusus yang 
ia lakukan. Pertama, selalu berdoa. 
Kedua, selama berlatih pastinya 
akan tiba rasa kejenuhan atau 
bosan, namun sebisa mungkin

dirinya kendalikan perasaan-
perasaan tersebut agar tidak 
berubah menjadi hal yang negatif. 
“Jika kita tidak latihan hanya karena 
merasa bosan atau jenuh, maka 
otomatis fisik kita juga akan turun. 
Hal ini akan berdampak tidak baik 
juga bagi kita untuk kedepannya. 
Jadi sampai kapanpun kita harus 
selalu semangat, dan tidak 
bermalas-malasan,” jelasnya. 

Ada juga kiat penting lainnya yang 
dilihat dari segi fasilitas, seperti 
siapakah pelatihnya, bagaimana 
tempat kita untuk berlatih dan juga 
atribut. Kebetulan pelatih Marcheal 
itu sendiri merupakan pelatih yang 
sengaja didatangkan dari Tiongkok 
dan merupakan seseorang yang 
termasuk ke dalam 5 besar orang 
yang pandai dalam seni bela diri ini. 

Jika kamu ingin mengejar sesuatu 
yang kamu impikan, kejarlah 
walaupun hambatannya besar. Jika 
kamu ingin mendalami ilmu Wushu, 
teruslah berlatih yang benar dan 
pintar,” ucap Marcheal.

“

Marcheal mengaku, support dari 
orang tua padanya sangatlah besar, 
begitu juga dengan support yang 
diberikan oleh BINUS UNIVERSITY. 
Tidak hanya menyukai seni bela 
diri, namun selama mendalami 
Program Studi Teknik Sipil di 
BINUS UNIVERSITY, ia mengaku 
bercita-cita untuk menjadi seorang 
kontraktor. “Semenjak belajar 
Teknik Sipil di BINUS, membuat 
saya menjadi tertarik dengan 
sesuatu hal yang berhubungan 
dengan bangunan, dan membuat 
saya bercita-cita menjadi seorang 
kontraktor,” ujar Marcheal. 

Menjadi seorang entrepreneur 
juga merupakan salah satu hal 
yang ingin ia tekuni kedepannya. Ia 
mengaku ingin mencoba membuka 
usaha sendiri, seperti membuka 
usaha makanan, ice cream, atau 
pengusaha alat berat (traktor) dan 
lainnya, karena ia mengaku sangat 
ingin sekali mencoba hal-hal yang 
baru. 

“Jika kamu ingin mengejar sesuatu 
yang kamu impikan, kejarlah 
walaupun hambatannya besar. Jika 
kamu ingin mendalami ilmu Wushu, 
teruslah berlatih yang benar dan 
pintar,” ucap Marcheal.

Semoga para BINUSIAN dapat 
terinspirasi dengan prestasi yang 
telah diraih oleh Marcheal dan 
dapat mengejar cita-cita setinggi 
mungkin. (MEL) 

B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

7



esuai dengan visi dari 
BINUS UNIVERSITY 20/20 
yaitu menjadi “A World-

class University”, mahasiswa 
dibekali dengan berbagai macam 
pengalaman internasional. 
Hal ini dilakukan agar mereka 
mampu beradaptasi dengan 
situasi dan kondisi global saat 
ini. Dengan pembekalan ini, 
mereka siap untuk bersaing dan 
go international. Terkait dengan 
hal ini, internasionalisasi kampus 
dirasakan sangat penting sekali 
dilakukan. Internasionalisasi 
tersebut juga menjadi bagian 
utama dalam strategi di setiap 
institusi pendidikan. 

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, 
MM selaku Rektor BINUS 
UNIVERSITY, mengatakan bahwa 
internasionalisasi menjadi sebuah 
bagian yang sangat penting. “JIka 
kita ingin menjadi kelas dunia, 
kita harus mampu menerapkan 
global mindset terlebih dahulu 
kepada para mahasiswa. Tidak 
hanya itu, program studi di 
BINUS UNIVERSITY pun juga 
harus diperbaiki dan dinaikkan 
standarnya,” jelasnya.

Memiliki global mindset bukan 
berarti bahwa kita tidak mengakui 
Indonesia, namun dapat melihat 
Indonesia secara lebih luas, 
senantiasa percaya diri, serta 
mengakui nilai-nilai yang baik 
sehingga dapat membuat kita 
menjadi pribadi yang lebih 
baik lagi.

Dalam meningkatkan standar 
dan kualitas pendidikan, BINUS 
UNIVERSITY terus berupaya untuk 
bekerja sama dengan universitas 
lainnya di luar negeri yang 
mampu memberikan pengalaman 
internasional yang baik agar 
mahasiswa siap untuk bersaing 
dengan dunia global. Dengan adanya 
kerja sama tersebut dipercaya dapat 
memberikan dampak yang positif. 
Selain dapat meningkatkan

daya saing mahasiswa, kerja sama 
yang dilakukan tentunya dapat 
mengkuatkan pencitraan kampus 
sehingga dapat semakin dikenal dan 
dipercaya oleh masyarakat. 

Salah satunya dengan Program 
Student Exchange yang BINUS 
lakukan beberapa waktu 
belakangan. Mahasiswa BINUS 
senantiasa mampu beradaptasi 
dengan mahasiswa lainnya yang 
berasal dari berbagai penjuru 
dunia. Tidak hanya itu, mereka juga 
saling memahami budaya serta 
etos kerja mereka masing-masing. 
Hal ini tentunya dapat memperkaya 
pengalaman internasional 
BINUSIAN. 

Tidak hanya itu saja, namun penting 
bagi sebuah perguruan tinggi untuk 
melakukan akreditasi pada program 
studi yang ada. Hal ini dilakukan 

BINUS UNIVERSITY membekali

pada Mahasiswa Agar Siap Bersaing Secara Global
Pengalaman Internasional 

oleh BINUS UNIVERSITY dan 
akreditasi tersebut diraih oleh 
program studi Teknik Industri, 
Sistem Komputer, dan Teknik Sipil 
yang resmi menerima akreditasi 
internasional dari komisi akreditasi 
engineering tingkat dunia The 
Engineering Accreditation 
Commission (EAC) of ABET. 
Akreditasi ABET yang telah diraih 
oleh masing-masing program studi 
ini menjadi bukti bahwa jurusan 
tersebut telah diakui secara 
internasional. 
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Dalam rangka melakukan 
internasionalisasi kampus, 
BINUS UNIVERSITY juga baru saja 
mengadakan kegiatan bertajuk 
International Days “A Journey to 
Globalization” yang dihadiri oleh 
sejumlah mahasiswa Student 
Exchange Program yang berasal 
dari berbagai macam Negara, dan 
juga mahasiswa dari BINUS itu 
sendiri. 

Karen Imam selaku Direktur BINUS 
Global mengatakan, “Kami ingin 
memotivasi dan meningkatkan 
kesadaran para mahasiswa dalam 
hal mobilitas. Kami ingin BINUSIAN 
agar dapat memiliki kesempatan 
untuk pergi dan belajar di luar 
negeri,” ujar Karen. 

Untuk mendukung hal tersebut, 
maka BINUS UNIVERSITY meminta 
setiap partner yang berasal 
dari perusahaan global untuk 
datang dan berpartisipasi dengan 
melakukan sejumlah exhibitions. 
Hal ini dilakukan agar mahasiswa 
dapat memiliki kesempatan untuk 
bertemu dengan mereka dan dapat 
memudahkan mereka untuk belajar 
di luar negeri. Kegiatan tersebut 
juga erat kaitannya dengan tujuan 
dari BINUS UNIVERSITY yang ingin 
Go Global, untuk dapat memiliki 
pola pikir yang internasional, mudah 
untuk beradaptasi dan juga memiliki 
soft skill khusus untuk merespon 
perkembangan di Indonesia saat ini.

Pengalaman internasional ini 
juga dirasakan oleh mahasiswa 
Game Application & Technology 
(GAT), BINUS UNIVERSITY. Mereka 
memiliki kesempatan untuk 
belajar bersama dengan sejumlah 
mahasiswa Deakin University dalam 
membuat sebuah project game. 
Kegiatan ini membantu mahasiswa 
untuk mengetahui kualitas 
internasional yang baik seperti apa 
dan bagaimana kebutuhan pasar 
internasional. Jika mereka mampu 
membuat sebuah project game yang 
baik, tentunya akan besar peluang 
bagi mereka untuk bekerja di luar 
negeri. 

Semoga sesuai dengan visi BINUS 
UNIVERSITY untuk menjadi A 
World-class University mampu 
melahirkan mahasiswa-mahasiswa 
yang berkualitas dan semakin besar 
kesempatan bagi BINUSIAN untuk 
bekerja di perusahaan global atau 
multinasional dengan prestasi yang 
membanggakan. (MEL)

Memiliki global mindset 
bukan berarti bahwa kita 
tidak mengakui Indonesia, 
namun dapat melihat 
Indonesia secara lebih luas, 
senantiasa percaya diri, 
serta mengakui nilai-nilai 
yang baik sehingga dapat 
membuat kita menjadi 
pribadi yang lebih 
baik lagi.
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DUBES INGGRIS 
SAMBANGI BINUS 
UNIVERSITY

SADAR AKAN
POTENSI YANG ADA,

INUS UNIVERSITY bekerja 
sama dengan Kedutaan 
Besar Inggris di Jakarta, 

menyelenggarakan seminar sehari 
dalam rangka mempromosikan 
penggunaan metode pengajaran 
kreatif yang modern, seperti 
infografis, kepada para guru dan 
siswa, pada hari Rabu (7/10) tadi. 
Acara ini juga merupakan bagian dari 
acara Chevening Alumni Program (CAP) yang disponsori 
oleh pemerintah Inggris.

Pada penyelenggaraan acara ini, Duta Besar Inggris 
untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, His Excellency 
Moazzam Malik, turut hadir untuk memberikan pidato 
singkatnya pada pembukaan seminar sehari tersebut.

“Saya sangat bahagia bisa hadir di sini. Seperti biasa, 
saya selalu bahagia bila bertemu dengan anak muda 
seperti kalian. Bertemu anak-anak muda, saya seperti 
bertemu dengan masa depan. Karena bagi saya, anak 
muda memiliki arti penting dalam menentukan masa 
depan,” ujar Malik.

Dalam kesempatannya tersebut, Malik juga mengingatkan 
pentingnya pendidikan bagi masa depan sebuah negara. 
Menurutnya, tanpa pendidikan, sebuah negara tidak akan 
mampu membangun kemampuan daya saingnya. Apalagi, 
Malik menambahkan,  dengan potensi bangsa Indonesia 
yang sangat besar, akan sangat disayangkan jika bidang 
pendidikan tidak diperhatikan dengan baik.

“Sejak awal saya bertugas di Indonesia, saya berusaha 
meyakinkan teman-teman saya bahwa Indonesia merupakan 
negara yang sangat penting dalam menentukan masa depan 
dunia. Keunikannya, jumlah penduduk yang besar, kelas 
menengah yang terus tumbuh, suasana bernegara yang 
demokratif, jumlah muslim terbesar, dan paling penting 
tingkat toleransi yang sangat baik, tentu akan hilang begitu 
saja tanpa peran pendidikan yang baik,” tegas Malik.

Untuk itu, Pemerintah Inggris berusaha mendukung 
Bangsa Indonesia untuk mengembangkan potensinya 
dengan kemitraan, utamanya di bidang pendidikan. 
Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada 
para pelajar Indonesia melalui program Beasiswa 
Chevening, yang tahun ini menurut Malik mengalami 
peningkatan dana hingga mencapai tiga kali lipat jika 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beasiswa Chevening adalah program beasiswa global 
dari pemerintah Inggris yang telah berjalan selama 
30 tahun. Pada tahun 2015 sebanyak hampir 70 orang 
Indonesia didanai untuk melanjutkan berbagai macam 
studi Pasca Sarjana di Inggris. Kedutaan Besar Inggris 
saat ini tengah membuka kesempatan pendaftaran 
beasiswa bagi tahun depan. Untuk detil informasinya 
lihat www.chevening.org/apply. Dengan 44.000 alumni 
di seluruh dunia dan 1.300 alumni di Indonesia, alumni 
Chevening merupakan jaringan global yang sangat 
dihormati dan berpengaruh. (RAW)
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MEMAHAMI PERAN PENTING 
INOVASI PENDIDIKAN 
DALAM SEMINAR

“KNOWLEDGE     
IS GREAT ”

Sebuah kehormatan bagi BINUS 
UNIVERSITY dengan kehadiran 
seorang konsultan utama 

Departemen Pendidikan di Brunei 
Darussalam, Baldev Singh, Selasa 
(6/10) di kampus BINUS  Anggrek. 
Baldev Singh pada saat ini tengah 
berfokus dalam pengembangan 
inovasinya dalam bidang pendidikan 
dan juga teknologi secara kreatif. Hal 
ini disampaikan pada seminarnya 
yang berjudul “Knowledge is GREAT: 
Memperlengkapi Pendidik untuk 
Kecakapan Abad 21” yang secara 
khusus disampaikan bagi dosen-
dosen Binus pada hari itu.

Seminar ini pada dasarnya 
membicarakan mengenai 
bagaimana cara pendidik dalam 
mengembangkan program khusus 
guna menciptakan perubahan pada 
dunia pendidikan. Program ini pun 
sangat berhubungan erat dengan 
teknologi. 

Apabila kita bandingkan dengan 
kualitas teknologi pada tahun-
tahun sebelumnya, tentunya kondisi 
saat ini jauh berbeda. Jika dahulu 
tanpa teknologi siswa masih bisa 
belajar dengan baik, dikarenakan 
pendidik memiliki rencana yang 
baik untuk memajukan pendidikan 
meskipun teknologinya masih belum 
maju, lain halnya dengan saat ini. 
Saat ini teknologi memang sudah 
maju. Namun tanpa perencanaan 
pengajaran yang baik, pendidik 
memiliki peluang yang cukup besar 
untuk mengalami hambatan dalam 
menjalankan proses mengajar yang 
sesuai dengan harapan para siswa. 

Seminar ini merupakan salah 
satu rangkaian acara yang 
diselenggarakan oleh Kedutaan 
Besar Inggris bekerja sama 
dengan BINUS UNIVERSITY 
bertajuk “Knowledge is GREAT: 
Memperlengkapi Pendidik untuk 
Kecakapan Abad ke-21”. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menambah 
wawasan mengenai manfaat 
teknologi dalam pendidikan, 
khususnya keterampilan praktis 
penerapan Infografis dalam 
pengajaran, melalui sesi Loka Karya. 
(MEL)
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akultas Teknik BINUS UNIVERSITY melalui program studi 
Sistem Komputer, Teknik Industri dan Teknik Sipil berhasil 
mendapatkan akreditasi internasional dari The Engineering 

Accreditation Commission (EAC) of ABET. Kabar gembira ini 
disampaikan melalui surat elektronik yang disampaikan kepada 
Rektor BINUS UNIVERSITY, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM pada 
Selasa (4/8).

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 
merupakan suatu organisasi non pemerintah yang melakukan 
akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dalam 
bidang applied science, computing, engineering, and technology. 
Tujuan dari akreditasi ABET ini adalah untuk mengesahkan 
kualitas program studi yang diberikan oleh universitas.
Bagi BINUS UNIVERSITY sendiri, mendapatkan akreditasi 
internasional merupakan bukti pengakuan atas kualitas baik 
dari tenaga pengajar, kurikulum dan kualitas lulusannya. 
Selain itu, akreditasi ini bisa mengantarkan para mahasiswa 
untuk siap bekerja di perusahaan global atau perusahaan 
multinasional.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah 
mempersiapkan ini.Semoga keberhasilan ini menjadi 
pemicu dan pendorong semangat bagi kita semua. 
Keberhasilan ini melengkapi pencapaian Global 
Recognation yang ada dalam road map BINUS 20/20,” 
ucap Rektor BINUS UNIVERSITY. (JR)

F

ProGrAM stUdi

sisteM KoMPUter, teKNiK iNdUstri 

dAN teKNiK siPiL MeNdAPAtKAN

AKreditAsi iNterNAtioNAL
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M emiliki sertifikasi berskala internasional 
sangatlah diperlukan jika kita ingin meniti 
karir di perusahaan global. Sertifikasi 

tersebut juga sangat berguna sekali disaat kita 
ingin melamar pekerjaan di perusahaan berskala 
internasional, baik yang berada di dalam maupun luar 
negeri. 

Menyadari akan hal itu, dalam rangka meningkatkan 
daya saing para mahasiswa di tingkat internasional 
khususnya dalam program studi Akuntansi, BINUS 
UNIVERSITY telah resmi melakukan penandatanganan 
MoU dengan Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales (ICAEW), di Kampus Anggrek 
BINUS UNIVERSITY, Rabu (4/10) tadi. 

Kerja sama yang dikoordinasi oleh BINUS Global 
ini bertujuan agar dapat lebih memudahkan 
mahasiswa akuntansi dalam mendapatkan 
sertifikasi internasional. Tidak hanya itu, mereka 
juga mendapatkan gelar internasional yang dapat 
memudahkan mereka untuk bekerja di luar negeri. 

“Hal yang sulit saat ini adalah membuka mindset 
mahasiswa agar mereka mau mengambil sertifikasi 
internasional ini. Maka harapan saya semoga 
mahasiswa bisa open mind dan mau mengambil 
sertifikasi yang bertarif internasional, karena gunanya 
akan sangat banyak sekali,” ucap Stefanus Ariyanto, 
SE., M.Ak., CPSAK sebagai Head of Accounting and 
Finance Department. (MEL)

PeLUANG 
MeNdAPAtKAN 

sertifiKAsi 
iNterNAsioNAL bAGi 

MAHAsisWA AKUNtANsi 
biNUs UNiVersitY
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nternasionalisasi saat ini telah menjadi bagian 
utama dari strategi di setiap institusi pendidikan 
tinggi. Hal ini biasanya dilakukan dengan 

memperkaya siswa dengan pengalaman interaksi 
lintas budaya di luar kampus. Menyadari akan hal ini, 
BINUS UNIVERSITY, melalui unit International Office 
(IO) mengadakan acara International Days: A Journey 
to Globalization dengan para BINUSIAN Community 
(students, alumni, lecturers, staffs) dan siswa SMA 
di daerah Jabodetabek. Acara ini diselenggarakan 
pada tanggal 26 – 29 Oktober 2015 di Anggrek 
Campus – BINUS UNIVERSITY yang juga dihadiri 
oleh International Partners (universities, embassies, 
institutions) dan International Exchange Student. 

“Untuk mendukung tercapainya visi binus sebagai A 
World Class University, maka acara International days 
ini diadakan untuk memberikan pengaruh dengan 
atmosfir international kepada BINUSIAN yang belum 
menyadari bahwa ada International Office dan ada 
program yang bisa mereka ikuti sebagai mahasiswa,” 
ujar Sofiany sebagai salah satu tim dari IO (28/10) tadi.

Sesuai dengan tema acara ini yaitu “A 
Journey to Globalization”, peserta yang 
berpartisipasi akan mendapatkan passport 
secara gratis, dan mereka dituntut untuk 
mengunjungi masing-masing booth dan 
datang ke acara yang diselenggarakan di 
masing-masing kelas meliputi workshop, 
guest lecture, dan lain-lain. Mereka akan 
mendapatkan sebuah stamp yang bernilai 
point yang dapat ditukar dengan hadiah 
langsung. Misalnya saja point mereka 
sudah mencapai 350 point, mereka akan 
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 
door prize. Banyak berbagai macam door 
prize yang ditawarkan, seperti scholarship, 
smart phone, exclusive t-shirt, serta voucher 
menginap di Bantal Guling Villa, Bandung.

“Acara ini merupakan cara yang 
baik bagi mahasiswa untuk dapat 
berhubungan dengan banyak 
orang yang berasal dari berbagai 
universitas di dunia. Ini adalah kali 
pertamanya saya mengunjungi In-
donesia. Pengalaman yang sangat 
baik sekali bagi saya untuk dapat 
bertemu dengan orang-orang di 
Indonesia. Disini antara mahasiswa 
dengan pengajar terbilang lebih 
interaktif dan personal, saya sangat 
menyukai itu, hal yang sangat baik 
sekali,” ujar Jan Williem Kamps 
yang merupakan salah satu dari 
peserta di International Days yang 
ditemui pada (28/10) tadi.

A JOURNEY TO 
GLOBALIZATION

INTERNATIONAL DAYS : 

I
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Karen Imam selaku Direktur BINUS Global yang 
ikut menghadiri acara ini mengatakan bahwa 
terdapat kurang lebih dari 25 international 
partners, yang terdiri dari 22 universitas dan 3 
education centre. “Kami ingin memotivasi dan 
meningkatkan kesadaran para mahasiswa dalam 
hal mobilitas. Kami ingin BINUSIAN agar dapat 
memiliki kesempatan untuk pergi dan belajar 
di luar negeri. Untuk mendukung hal tersebut, 
maka kami meminta setiap partner untuk datang 
dan berpartisipasi dengan melakukan exhibitions 
seperti ini, dan kami berharap agar mahasiswa

Di kesempatan yang sama, Miroslav Chapkanow 
yang berasal dari Burgas Free University, 
Bulgaria mengatakan, “Acara ini sangat 
bagus sekali. Karena kita dapat melihat para 
mahasiswa yang berasal dari berbagai macam 
Negara dan saling mempresentasikan budaya 
mereka masing-masing. Benar-benar cara 
networking yang sangat baik, sehingga saya bisa 
mendapatkan banyak informasi.”

Tidak hanya berbagi cerita terkait dengan 
acara yang diselenggarakan, Michael Bos 
yang merupakan salah satu mahasiswa yang 
mendalami kuliah di bidang bisnis internasional 
ini juga bercerita sedikit tentang pengalamannya 
selama berkuliah di BINUS INTERNATIONAL, 
JWC Campus. “Kampus ini sangat baik sekali, 
profesional dan para pengajar sangat memiliki 
perhatian yang baik kepada mahasiswanya. 
Mereka mempunyai waktu yang lebih untuk 
kita, dan membuat kita menjadi lebih mengerti 
mengenai apa yang dibicarakan di kelas.” (MEL)
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TINGKATKAN KESADARAN
INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS,
BINUS UNIVERSITY SELENGGARAKAN

PELATIHAN PKKUI
D Dalam kesempatannya, Karen Imam 

mengatakan, bahwa dirinya sangat 
berharap agar para mahasiswa di 
Indonesia memiliki kepercayaan 
diri yang lebih tinggi lagi di dunia 
internasional. Hal tersebut 
demi meningkatkan daya saing 
mahasiswa Indonesia di kancah 
internasional. “We need Indonesian 
student to go out and be confident,” 
ucapnya.

Pada sesi kedua, peserta disuguhi 
sebuah diskusi yang tidak kalah 
menarik dari sesi sebelumnya. 
Dimoderatori oleh Theodora 
Subyantoro, BINUS Collaboration 
Center Manager, sesi ini membahas 
pentingnya internasionalisasi dari 
sudut pandang yang berbeda, yaitu 
mahasiswa dan para pengajar. 

Acara yang dihadiri oleh sekitar 
50 perwakilan dari 35 universitas 
dari seluruh Indonesia ini 
terbagi menjadi 2 sesi, dimana 
pada sesi pertama acara ini 
membahas mengenai persepsi 
internasionalisasi dari sudut 
pandang institusi pelaksana 
pendidikan tinggi. Di moderatori 
oleh Lena Choong Sook Lin 
selaku Deputy Head, International 
Business Program dari BINUS 
INTERNATIONAL, sesi pertama 
menghadirkan tiga pembicara 
terbaik dalam bidang ini. Mereka 
adalah; Nishit Jain, Senior 
Advisor European Foundation for 
Management Development; Marie 
Franchel, International Relations 
Manager, ESC Dijon Bourgogne-
Burgundy School of Business, 
France; dan Karen Peyronnin Imam, 
Director of BINUS Global.

alam rangka meningkatkan 
internasionalisasi kampus-
kampus yang ada di 

Indonesia, BINUS UNIVERSITY 
melalui unit-unit kerjanya, BINUS 
Global dan BINUS Institutional 
Development Center, mengadakan 
Pelatihan PKKUI (Penguatan 
Kelembagaan Kantor Urusan 
International) 2015, di kampus 
BINUS Anggrek, Kamis (29/10) 
lalu. Mengusung tema “Building 
International Mobilitiy Capacity 
for Student and Faculty”, acara 
ini merupakan bagian dari 
serangkaian acara “International 
Days 2015”, sebuah acara rutin 
yang diselenggarakan oleh unit 
kerja International Office BINUS 
UNIVERSITY.
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TINGKATKAN KESADARAN
INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS,
BINUS UNIVERSITY SELENGGARAKAN

PELATIHAN PKKUI
Pada sesi ini, materi disampaikan oleh pembicara-
pembicara seperti Jason Leggatt, International 
Regional Manager for South and South East Asia, 
Middle East, and the Pacific, Queensland University 
of Technology, Australia; I made Andi Arsana, Ph.D 
Kasubdit Urusan International, Universitas Gajah 
Mada; dan Dr.Chris Holt dari The University of 
Northampton, Inggris.

Di tempat lain, serangkaian acara juga turut 
diselenggarakan oleh panitia dalam event 
International Days 2015 kali ini, seperti pameran 
pendidikan dan kebudayaan, seminar tentang 
kampus-kampus dan negara-negara peserta, 
pelatihan, penampilan seni dan budaya, dan 
pameran seni dan desain dari mahasiswa-
mahasiswa BINUS. 

“Internasionalisasi di sini sudah berjalan, tapi masih 
perlu dimaksimalkan. Sudah cukup berkembang 
di banding sebelumnya, tapi masih belum merata. 
Tugas kami bersama untuk lebih memaksimalkan 
potensi-potensi yang ada. Makanya kita lebih 
memetakan kebutuhan perjurusan supaya lebih 
focus. Kesadaran dan tingkat partisipasi mahasiswa 
juga masih kurang tinggi, makanya sering di adakan 
event-event seperti international days ini untuk 
sosialisasi.” (AMI)
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dibagi berdasarkan fakultas yang 
ada di BINUS UNIVERSITY dan
difasilitasi dengan hadirnya Dean/
HOP atau IPPC atau Research 
Coordinator dari masing-masing
fakultas. Dimana hasil diskusi 
tersebut diberikan kepada 
moderator untuk kemudian dapat 
dilakukan oleh masing-masing 
universitas yang terlibat. Diskusi 
tersebut juga dilanjutkan dengan 
kegiatan lainnya yang terangkai 
dalam susunan acara dan diakhiri 
dengan photo session. (MEL)

seperti Benchmarking Universitas 
Andalas ke BINUS UNIVERSITY
terkait Laboratorium Bahasa 
dan Kemahasiswaan, Diskusi 
International Program antara BINUS 
UNIVERSITY dengan Universitas 
UDAYANA, dan lainnya. 

Di awal kegiatan workshop ini 
terdapat sesi mengenai kerjasama 
joint research yang dilakukan 
antara BINUS UNIVERSITY dengan 
Universitas Hasanuddin dengan 
topik Cancer Registry. Setelah itu 
dilanjutkan dengan diskusi yang 

Ditemui pada (28/10) Karen Imam 
selaku Direktur BINUS Global, 
BINUS UNIVERSITY mengatakan, 
“Dengan adanya kegiatan NUNI 
ini membuat para peserta dapt 
saling berdiskusi untuk tahun ke 
depan dan mencari kegiatan yang 
baik untuk memastikan bahwa 
jaringan ini masih hidup dan kita 
semua dapat bekerjasama untuk 
mengembangkan pendidikan 
akademik di Indonesia.” 

Terdapat beberapa macam 
kolaborasi yang telah dilakukan
oleh NUNI di tahun 2015 ini,

 

National Universities Network Indonesia (NUNI) merupakan sebuah kolaborasi yang dilakukan antar perguruan 
tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat mobilitas, kualitas, dan juga kesinambungan pendidikan 
tinggi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya tujuan tersebut dapat memunculkan banyak ide baru untuk 
kemajuan bangsa.

Berdasarkan visi dari NUNI yaitu untuk menjadi jejaring kerjasama paling terkemuka antar universitas di Indonesia 
yang ikut menumbuhkan dan mendorong keunggulan daya saing bangsa di arena persaingan global melalui 
kolaborasi akademik, maka diselenggarakanlah sebuah workshop bernama “Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam 
Negeri – NUNI Meeting 2015” yang dihadiri oleh 16 peserta yang merupakan anggota NUNI di seluruh Indonesia. 
Peserta yang hadir tersebut berasal dari berbagai macam universitas di Indonesia, yaitu Universitas Atmajaya, 
Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sumatra Utara, dan juga Universitas 
BINA NUSANTARA. 

Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri  
NUNI Meeting 2015
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INUS UNIVERSITY menjalin 
kerja sama pendidikan dengan 
Coventry University, Inggris, 

khususnya di bidang pengajaran 
dan penelitian melalui pertukaran 
pelajar dan ilmu pengetahuan. 
Kerja sama tersebut tertuang dalam 
Nota Kesepahaman (MoU), yang 
ditandangani kedua belah pihak pada 
Jumat, 2 Oktober 2015, lalu di kampus 
Anggrek, Jakarta.

Karen Imam, Director of BINUS Global 
dan Dr. David Pilsbury, Deputy Vice-
Chancellor (International Development) 
of Coventry University, mendatangani 
MoU, yang juga disaksikan oleh jajaran 
pejabat dari kedua belah pihak.

Rencananya kerja sama ini akan 
meliputi kolaborasi kedua belah pihak 
dalam bentuk program bersama, 
seperti Split-site Ph.D, dan pertukaran 
jangka pendek antar mahasiswa 
sekaligus penelitian bersama dalam 
area studi Hubungan Internasional 
dan Ilmu Teknik. Meski begitu, tidak 
menutupi kemungkinan program kerja 
sama juga akan berlaku di area studi 
yang lebih luas.

Langkah ini dilakukan kedua belah 
pihak untuk mengakomodasi proses 
internasionalisasi di masing-
masing institusi pendidikan ini. 
Internasionalisasi sendiri kini 
menjadi isu yang penting untuk 
dipertimbangkan dalam setiap langkah 
pengembangan institusi pendidikan 
hampir di seluruh negara di dunia.

Coventry University sendiri berada 
di daerah bagian Midlands Barat, 
Inggris. Kampus yang memiliki 27.000 
mahasiswa ini merupakan kampus 
penelitian public yang memiliki 
kekuatan akademis, baik secara 
regional, national dan juga lintas 
dunia. Saat ini Coventry University 
berada dalam 50 besar peringkat 
Global University menurut QS World 
University Rankings. Pada tahun 
2011, universitas ini terpilih sebagai 
“Entrepreneurial University of the 
Year” dari Times Higher Education. 
(RAW)

BINUS 
UNIVERSITY 
JALIN KERJA 

SAMA DENGAN 
COVENTRY 

UNIVERSITY, 
PELUANG 

KERJA SAMA 
PENELITIAN 

LINTAS-NEGARA 
TERBUKA 
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MAHASISWA GAT BINUS UNIVERSITY DAPATKAN 
PENGALAMAN INTERNASIONAL MELALUI

Dalam rangka menambah pengalaman internasional 
bagi mahasiswa Game Application & Technology 
(GAT), BINUS UNIVERSITY bersama dengan Deakin 
University, Melbourne mengadakan Short Course: 
Game Application Technology yang berlangsung sejak 2 
November 2015 hingga 14 November 2015 di berbagai 
tempat, yang salah satunya adalah di Kampus Anggrek, 
BINUS UNIVERSITY. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan 
yang baik dengan Deakin University dimana nantinya 
mahasiswa BINUS UNIVERSITY dapat memiliki 
kesempatan untuk mengambil kuliah selama 1 tahun 
di Deakin University dan sekaligus mendapatkan 
pertambahan gelar. 

Sesuai dengan tema kegiatan ini yang mengedepankan 
nilai-nilai kebudayaan Indonesia, 10 peserta dari 
Deakin University akan mempelajari bagaimana budaya 
Indonesia melalui permainan tradisional. Berkaitan 
dengan hal ini, nantinya mereka akan mengunjungi 
kota Bandung selama 3 hari. Di sana mereka bersama-
sama akan belajar bagaimana memainkan permainan 
daerah, seperti congklak, membuat kuda-kudaan 
menggunakan pelepah pisang, dan lain-lain. Setelah 
mereka mendapatkan pengalaman bagaimana bermain 
secara real-nya, mereka dituntut untuk membuatnya 
dengan format digital. 

Mahasiswa GAT itu sendiri merupakan mahasiswa yang 
nantinya akan menjadi sarjana komputer, yang akan 
mempelajari bagaimana membuat sebuah gambar (art) 
dan mendesainnya, seperti game art, game design, 
dan game programming. Mereka bersama-sama akan 
belajar dengan mahasiswa Deakin University untuk 
mengetahui bagaimana kualitas internasional yang baik 
dan kebutuhan pasar internasional. 

“Saya berharap dari mahasiswa yang sudah terlibat, 
tidak hanya berasal dari 1 universitas saja. Namun akan 
ada juga universitas lainnya di dunia. Tentunya dengan 
peserta yang lebih banyak dan konten yang berbeda. 
Hal tersebut dalam arti tidak hanya dari segi game saja, 
namun bisa berkembang ke program lainnya, dan ma-
hasiswa kita bisa summer course ke sana,” ujar Michael 
Yoseph Ricky, S.Kom., MM selaku Head of Program 
Game Application & Technology di BINUS UNIVERSITY, 
Senin (2/11) ini. 

Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, mahasiswa GAT 
BINUS UNIVERSITY dapat bekerja sama dengan baik 
dengan mahasiswa Deakin University dan mampu 
menghasilkan sebuah project game dengan kualitas 
yang baik. Sehingga peluang mereka untuk bekerja di 
luar negeri akan menjadi lebih mudah. (MEL) 

SUMMER COURSE GAME 2015
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Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang 
dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung 
jawab kita semua sebagai warga Negara Indonesia. 
Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan 
bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan 
agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Meles-
tarikan kebudayaan bangsa tidak dapat di batasi oleh 
usia maupun golongan manapun.

Bertepatan dengan Hari Batik National yang jatuh 
pada hari Jumat (02/10) ini, GarudaFood Group beker-
jasama dengan School of Design BINUS UNIVERSITY 
menyelenggarakan kegiatan Batik Goes to Campus 
Bersama Kacang Garuda yang bertempat di Plaza 
Syahdan, Kampus Syahdan – BINUS UNIVERSITY. 
Dalam kegiatan kali ini, mahasiswa program studi 
Design Komunikasi Visual (DKV) New Media melak-
sanakan kegiatan membatik bersama Komunitas 
Remaja Batik Indonesia. Dalam kegiatan membatik 
tersebut, para mahasiswa diajarkan tahap demi tahap 
dalam membatik. Mulai dari menyungging atau mem-
buat pola pada kain, membatik, membabar atau me-
warnai, memopok atau menutup bagian yang tidak 
diwarna, dan tahap akhir yaitu melorot atau mengi-
langkan lilin dengan cara merebut kain tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap agar masyara-
kat Indonesia, khususnya generasi muda dapat lebih 
mengenal dan menghargai makna batik serta memu-
puk rasa nasionalisme”, ungkap Rudy Brigianto selaku 
Direktur GarudaFood Group. (JR)

PENTINGNYA 
MENCINTAI DAN 
MELESTARIKAN 
BUDAYA BANGSA 
SENDIRI

B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

28

on the news





B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

30

Binus Online Learning 



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

31

on the news



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

32



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

33



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

34



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

35



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

36



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

37



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

38

on the news



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

39



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

40

on the news



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

41



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

42

on the news



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

43



B
U

L
E

T
IN

 V
O

L
 6

   
 2

0
15

44



Memiliki visi untuk menjadi 
universitas kelas dunia pada 
tahun 2020 mendatang, 
tentunya BINUS UNIVERSITY 
dalam menghasilkan lulusannya 
yang siap bersaing di dunia 
global bersama dengan para 
lulusan universitas lainnya, 
tidak hanya sekedar dilihat dari 
sisi Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) saja, namun kemampuan 
dalam bidang non – akademik 
sangatlah penting dimiliki oleh 
setiap para lulusan sebagai 
modal awal dalam melangkah 
dan bersaing di dunia global.

Hari ini, BINUS UNIVERSITY kembali 
memberikan total sebanyak 163 
penghargaan yang telah diraih selama 
periode Januari – Juli 2015 yang 
terbagi menjadi 36 prestasi tingkat 
JABODETABEK, 95 prestasi tingkat 
nasional, serta sebanyak 32 prestasi 
tingkat International yang telah 
diraih oleh para BINUSIAN yang telah 
berhasil mengukir berbagai prestasi. 
Tentunya, prestasi tersebut bukan 
hanya memberikan rasa bangga 
bagi para BINUSIAN, tetapi juga 
dapat mengharumkan nama BINUS 
UNIVERSITY serta Bangsa Indonesia di 
mata dunia.

Mengusung tema pada tahun ini 
yaitu Strive for Global Achievements, 
BINUS Appreciation Day yang 
merupakan kegiatan rutin diada-
kan oleh BINUS UNIVERSITY sejak 
tahun 2005 ini untuk memberikan 
apresiasi atas prestasi yang telah 
diraih oleh para mahasiswa. “Tu-
juan dari pemberian apresiasi ini 
tiada lain agar mereka dapat ter-
motivasi untuk mempertahankan 
serta meningkatkan prestasi yang 
sudah diraih”, tegas Prof. Dr. Ir. 
Harjanto Prabowo, MM selaku 
Rektor BINUS UNIVERSITY. (JR)

BINUS UNIVERSITY 
MEMBERIKAN PENGHARGAAN 

BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
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M emiliki minat yang sama di bidang Information Technology (IT), membuat empat BINUSIAN 2014 ini memutuskan 
untuk membuka usaha sendiri yang berfokus di bidang teknologi (technopreneur). Mereka adalah Boby Hartanto, 

Bobby Candra Gunawan, Filbert Limena, dan Muhamad Bay Haqi yang telah membentuk sebuah tim kerja bernama 
Onero Solutions. 

Onero Solutions yang secara resmi berdiri pada Maret 2014 ini memiliki arti, yaitu Onero (oneiro) yang jika dalam bahasa Yunani 
memiliki arti mimpi, dan Solutions yang memiliki arti bahwa mereka ingin memberikan sebuah solusi. 

Jadi kami lahir dari sebuah mimpi. Onero 
bertugas untuk merepresentasikan mimpi 

para founders-nya yang ingin belajar bisnis, 
menjadi seorang pebisnis muda, dan menjadi 

seorang technopreneur sejak usia muda 
di bidang IT,” jelas Bobby Candra selaku 

Co-Founder & Creative Director. Onero juga 
berdiri karena setiap anggota tim tertarik 

dengan hal yang berhubungan dengan coding, 
web design, dan juga animasi. 

Selama berkuliah di BINUS UNIVERSITY, masing-masing dari 
mereka sangat aktif dalam berorganisasi, seperti bergabung 
dengan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di BINUS 
UNIVERSITY. UKM tersebut termasuk English Club, Himpunan 
Mahasiswa Sistem Informasi (HIMSISFO), Bina Nusantara Com-
puter Club (BNCC), dan lainnya. 

Dari sekian banyaknya UKM, mereka cenderung mengikuti 
UKM BNCC dengan alasan karena di UKM tersebut mereka 
dapat belajar banyak tentang bidang yang mereka gemari yai-
tu IT. Tidak hanya belajar seputar komputer saja, namun juga 
bagaimana budaya BNCC, dan struktur yang ada di BNCC. UKM 
ini juga tidak hanya sekedar unit kegiatan mahasiswa saja bagi 
mereka, namun dapat memberikan pembelajaran kepada ma-
hasiswa untuk bagaimana mengatur sebuah acara dan men-
jadi seorang master of ceremony (MC). 

Saat ini Onero memiliki 4 tim inti, dan 3 orang internship yang 
berasal dari BINUS UNIVERSITY. Beberapa dari mereka ada 
yang berasal dari UKM BNCC, dan juga mahasiswa Desain 
Komunikasi Visual (DKV) BINUS yang tengah melakukan riset 
pada sebuah logo dan branding dari Onero sebagai laporan 
skripsinya. 

Target pasar Onero kebanyakan berasal dari small medium 
business, seperti perusahaan yang baru ingin memulai usaha 
mereka atau yang sudah memulai usaha namun website-nya 
masih perlu dimodifikasi lagi. Ada beberapa sederet klien 
yang telah bekerja sama dengan Onero, yaitu Hypernet, 
Dapur Solo, Marco Padang, Veritrans, Financial Planner As-
sociation Indonesia, Financial Planner Standard Board, dan 
lainnya. 

Hypernet atau yang biasa dikenal sebagai penyedia jasa inter-
net ini bekerja sama dengan Onero untuk membuat sebuah 
sistem yang berbasis web. Dimana sistem tersebut memung-
kinkan untuk semua orang yang berada di setiap café di Ja-
karta bisa mengakses internet secara gratis dengan menggu-
nakan sistem log in dengan akun Facebook. 

“Di Marco Padang kami sempat membuat company profile 
website. Hal yang mampu membuat kami tertantang adalah 
kami harus berusaha untuk dapat merubah persepsi orang 
agar restoran ini dapat terlihat identik dengan masakan 
padang yang lebih modern,” ujar Bobby Candra.

Kisah Empat Serangkai BINUSIAN
menggapai MIMPI Menjadi Technopreneur Muda 

“
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Meskipun mereka sadar bahwa pengalaman mereka tidaklah banyak, namun mereka tidak pernah berhenti untuk belajar. Ada 
beberapa tips yang selama ini dijadikan sebagai bekal bagi mereka dalam berkarir sebagai seorang technopreneur, yaitu:

BEKERJA KERAS

Semua tim dari Onero mengaku sangat bekerja keras sekali agar bisa mendapatkan 
sebuah project. “Jika kita tidak bekerja keras, otomatis pemasukan pun tidak ada dan 
biaya makan pun juga tidak ada. Dari situ timbul rasa semangat kita. Sesuai dengan 
visi kita yaitu ingin membangun sebuah ekosistem IT melalui produk yang sedang 
kita buat, semaksimal mungkin kita bekerja keras dan berkenalan dengan orang 
banyak, lalu dari situlah kita mendapatkan banyak project,” ucap Bobby Candra.

KLIEN SEBAGAI TEMAN

Ada satu komitmen yang mereka pegang selama ini, yaitu setiap klien pasti-
nya memiliki banyak masalah. Tidak peduli atas apa masalahnya, namun 
yang terpenting adalah siapa yang dapat memberikan solusi atas ma-
salah. “Jadi dari setiap masalah yang ada, kita fokus kepada memberi-
kan sebuah solusi, fokus kepada apa yang klien butuhkan. Kita anggap 
semua klien itu sebagai seorang teman, bagaimana memberikan 
hasil yang maksimal dan memberikan sebuah solusi yang memang 
dibutuhkan dan diperlukan oleh mereka,” jelas Boby Hartanto. 

MEMBANGUN EKOSISTEM

Onero bekerjasama dengan berbagai macam agency dengan 
tujuan untuk membangun sebuah ekosistem. Mereka men-
cari perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang seja-
lan dengan mereka.

TEKUN DAN JANGAN MENYERAH

Menurut Filbert, tekun dan jangan menyerah itu adalah hal 
yang penting. Karena jika kita tekun otomatis hasilnya akan 
efisien juga. Setiap ada masalah yang muncul, kita juga ha-
rus memiliki mental yang baik untuk menghadapi itu dan 
siap akan adanya tekanan. “Hal yang paling terpenting juga 
adalah kita tidak boleh drop dan harus tetap stabil, hingga 
kita dapat berhasil mencapai tujuan dengan baik dan tepat 
waktu,” jelasnya.

SELALU BERFIKIR DARI SUDUT PANDANG YANG BERBEDA

Semua tim dari Onero dituntut untuk selalu berfikir out of the 
box. “Kita ini juga berada di sebuah industri kreatif, maka kita 
dituntut untuk bisa menciptakan ide-ide yang baru, dan tidak 
pernah merasa puas akan hal yang kita capai,” ujar pria yang 
akrab disapa dengan panggilan Bay ini.

Selama mendalami program studi mereka masing-masing, 
mereka mengaku bahwa apa yang telah mereka pelajari di 
BINUS UNIVERSITY sangatlah membantu sekali. BINUS tidak 
hanya mampu mempersiapkan mereka sebagai mahasiswa 
untuk siap bekerja, namun juga membuat mereka siap untuk 
menghadapi dunia luar. “BINUS tidak hanya membuat kita 
semua siap dalam menghadapi tren teknologi di tahun ini, na-
mun juga mempersiapkan untuk jauh ke depan dengan tren 
teknologi di masa yang akan datang,” jelas Boby Hartanto.

PRACTICE UNTIL RELAX, TO BECOME HABIT, AND
TO BECOME CHARACTER.

Salah satu kalimat yang mereka pegang hingga saat ini adalah 
“Practice until relax, to become habit and to become character”. 
“Karena awalnya kita ini tidak bisa apa-apa dan kita terus bela-
jar hingga kita benar-benar merasa bahwa kita ini tidak sedang 
belajar, namun sudah relax. Ketika kita berkumpul, kita mempu-
nyai kebiasaan yaitu membuka sebuah website untuk belajar dan 
kita langsung mempraktekkannya di kantor,” jelas Bobby Candra. 
Menurutnya, belajar itu adalah sebuah karakter, entrepreneur se-
buah karakter, dan hal itu harus dimulai dari berlatih (practice).

Keempat pria ini mengaku telah terinspirasi oleh William Tanuwi-
jaya, CEO dari Tokopedia yang juga merupakan mahasiswa lulu-
san BINUS UNIVERSITY dan salah satu senior mereka dari BNCC. 
Mereka berharap dapat menjadi seseorang yang sukses seperti 
William. Dalam jangka waktu kedepan, mereka juga berharap 
dapat go international.

“Untuk semua para BINUSIAN, aktiflah berorganisasi. Organisasi 
itu adalah dasar. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan besar, 
kita ini bagian kecil dari perusahaan besar. Ada atau tidaknya kita, 
it doesn’t matter. Namun ketika kita berada di perusahaan kecil, 
kita itu menjadi bagian yang besar di sebuah perusahan yang ke-
cil. Di setiap start up pasti dibutuhkan soft skill dan kita akan ban-
yak belajar dari sebuah organisasi,”ucap Bobby Candra.

Semoga kalian dapat terinspirasi dan mulai berusaha untuk 
mewujudkan mimpi kalian. Nothing is impossible! (MEL)
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Sejak tahun 2012 Felix hijrah ke San 
Fransisco, Amerika Serikat, dan mulai 
bergabung dengan salah satu raksasa 
telekomunikasi global, Tata Communications.

Meniti karir di perusahaan global tidak 

hanya sekedar impian semata, karena 

BINUS UNIVERSITY akan membantu 

mahasiswa untuk mewujudkannya. Hal 

tersebut sesuai dengan posisi BINUS yang 

ingin menempatkan “2 dari 3 lulusan BINUS 

dapat bekerja di perusahaan multinasional, 

perusahaan global atau menjadi 

entrepreneur”.

Hal ini secara nyata dapat dirasakan oleh 

Felix Yeliadi, BINUSIAN 2003, yang saat ini 

tengah meniti karir di perusahaan global, 

Tata Communications: San Francisco, USA. 

Ia mulai berkuliah di BINUS UNIVERSITY 

sejak tahun 1999-2003 dengan mendalami 

program studi Teknik Informatika. Alasannya 

memilih program studi ini adalah karena 

sejak kecil ia sudah memiliki hobby bermain 

komputer, dan menurutnya karir di bidang 

Teknik Informatika itu menjanjikan. 

Selama berkuliah di BINUS UNIVERSITY, Felix 

secara aktif bergabung dengan beberapa 

UKM yang ada di BINUS. Seperti Bina 

Nusantara Computer Club (BNCC), Bina 

Nusantara Swimming Club (BASIC), dan Bina 

Nusantara Automotive Club (BNAC). 

Felix mulai merintis karir dengan melamar 

ke sebuah perusahaan manufaktur di 

bidang consumer goods, yaitu PT. Sinar 

Antjol sebagai SysAdmin. Ia bekerja di sana 

selama 1 tahun dan kemudian berpindah 

ke Surabaya dan bekerja di D-NET sebagai 

network engineer. Lalu pada tahun 2006 

ia kembali lagi ke Jakarta dan bergabung 

dengan salah satu network provider terbesar 

di Indonesia yang memiliki jaringan serat 

optic bawah laut yang menghubungkan 

Indonesia dan Singapore, NAP Info. 

“Selama 6 tahun bekerja di NAP Info, 

saya mendapat beberapa kali promosi 

hingga akhirnya menempati posisi sebagai 

Head of Network Monitoring & Operation 

Department. Di sana saya mendapat banyak 

sekali pengalaman terutama di bidang 

networking dan menjadi bekal bekerja di 

multinational company. Di tahun 2012 

saya mendapatkan US Green Card dan 

memutuskan pindah ke San Francisco,” 

ucapnya.

Felix Yeliadi
Menambah Deret BINUSIAN 
yang Sukses Meniti Karir di 

Luar Negeri
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Di tahun 2012 itulah Felix mulai bergabung dengan Tata 

Communications Ltd (TCL) Senior Manager Network Operation. 

TCL itu sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari 

TATA Group yang bergerak di bidang telekomunikasi global, 

yang memiliki jaringan serat optik bawah laut dan darat, data 

centers, PSTN, serta wireless service.

MEMULAI BEKERJA DI PERUSAHAAN 
MENENGAH

“Mulailah bekerja di perusahaan menengah yang sedang 
berkembang untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-
banyaknya. Karena perusahaan seperti ini, terutama di 
Indonesia, biasanya memiliki “1 divisi yang mengerjakan 
semuanya. Memang melelahkan dan banyak overtime, 
namun kamu akan mendapatkan banyak pengalaman 
dengan bekerja di semua sisi,” jelas Felix. 

Felix juga menambahkan bahwa di setiap perusahaan 
besar atau global sudah pasti memiliki divisinya 
tersendiri dengan tugasnya masing-masing. Contohnya 
jika pekerjaan kita berada di data center, maka kecil 
kemungkinan kita untuk mendapatkan log in akses ke 
network equipment, begitupun sebaliknya. 

Bekerja di perusahaan global juga memiliki kendalanya 
tersendiri, seperti kita harus mampu bekerja dengan 
orang-orang yang berbeda working time-zone, serta 
beradaptasi dengan budaya kerja dan pemikiran mereka 
masing-masing. Namun dengan bekerja di perusahaan 
global seperti Tata Communications juga memiliki 
manfaat yang baik sekali, yaitu adanya apresiasi atas hasil 
kerja dan menghargai karyawan. 

Bagi kalian para BINUSIAN yang ingin meniti karir di 
perusahaan global, seperti Tata Communications, ada 
beberapa kriteria khusus yang dibutuhkan untuk dapat 
bergabung, yaitu seorang candidate yang memiliki ijazah 
minimal S1, sudah berpengalaman di perusahaan service 
provider, dan memiliki ijin kerja.

“Semoga para BINUSIAN pantang menyerah dan dapat 
sukses baik itu dalam meniti karir di dunia kerja atau 
menjadi entrepreneur,” ujar Felix. (MEL)

SERTIFIKASI SKALA
INTERNASIONAL

Memiliki sertifikasi skala internasional seperti CCNP/

CCIE, JNCIP/JNCIE, MCP/MCSE, LPIC-3, OCA, dan lain-

lain merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan 

untuk dapat bekerja di perusahaan global. Karena 

dengan memiliki sertifikasi ini akan sangat berguna 

sekali saat melamar pekerjaan di perusahaan besar. 
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1. 
Mesh Devices

Perangkat mesh dalam platform IoT (Internet of Things) yang 
mengakomodir perangkat mobile, wearable device, perangkat 

konsumen, perangkat otomotif, dan perangkat lingkungan, 
semua dapat diandalkan untuk memajukan keberadaan sensor 
IoT. Gartner memprediksi keunggulan integrasi antar perang-
kat nantinya akan memunculkan beragam perangkat turunan 

yang baru.

2. 
Ambient User Experience

Terobosan yang membawa penggunaan perangkat mesh 
melintasi batas-batas waktu dan tempat. Secara eksplisit 
terobosan ini akan dinikmati dan akan menjadi pembeda 
diantara Independent Software Vendors (ISVs) dan mitra pe-

rusahaan. Meski Ambient User Experience baru akan tumbuh 
pesat di tahun 2018.

3.
3D Printing
Materials

Kisaran pertumbuhan dunia 
akan mendorong CAGR (Com-

pound Annual Growth Rate) 64% 
untuk pengiriman 3D-printer 
bagi perusahaan pada tahun 

2019. Kemajuan ini akan 
memerlukan pemikiran 

ulang dari jalur perakitan dan 
proses rantai pasokan untuk 

mengeksploitasi teknologi 
pencetakan 3D.

4.
Information of

Everything 

Segala informasi tentang data 
alamat yang masuk dengan 
strategi dan teknologi untuk 
menghubungkan data dari 

semua sumber yang berbeda. 
Kemajuan dalam alat semantik 

seperti database grafik 
serta teknik analisis muncul 

klasifikasi data dan informasi 
lainnya yang akan membawa 

banjirnya informasi.

5.
Advanced Machine 

Learning

Dengan platform Deep Neu-
ral Nets (DNNs), memung-
kinkan bagi perusahaan 

mengatasi tantangan utama 
yang terkait dengan segala 
tren informasi organisasi 
harus menilai bagaimana 
mereka dapat menerap-
kan teknologi ini untuk 

mendapatkan keuntungan 
kompetitif.

6.
Autonomous

Agents

Agen yang bersifat otonom 
dan hal-hal seperti Asisten 
Pribadi Virtual (VPA). Pe-

mimpin IT harus mengakui 
bahwa agen cerdas dan hal-

hal yang berkaitan fenomena 
jangka panjang akan terus 
berkembang dan memper-
luas penggunaan mereka 

selama 20 tahun ke depan.

7.
Adaptive Security 

Architecture

Arsitektur keamanan 
adoptif ini akan dipenuhi 
dengan bantuan aplikasi 
perlindungan diri, serta 

pengguna dan perilaku analisis 
entitas. Pemimpin IT harus 
fokus pada mendeteksi dan 
merespon ancaman, serta 
memblokir lebih tradisional 

dan langkah-langkah lain 
untuk mencegah serangan.

8.
Advanced System 

Architecture

Sistem arsitektur canggih 
yang memungkinkan berjalan 
pada kecepatan lebih besar 
dari sebuah teraflop dengan 

efisiensi energi tinggi. Hal 
ini akan memungkinkan 

kemampuan pembelajaran 
smart machine untuk 

berkembang di rumah-
rumah, mobil, jam tangan 

dan bahkan manusia.

9.
Mesh App & Service 

Architecture

Aplikasi Mesh dan 

Layanan Arsitektur yang 
memungkinkan skala 

kinerja web, fleksibilitas dan 
kelincahan. Tim aplikasi harus 
membuat arsitektur modern 

yang baru untuk memberikan 
kinerja aplikasi yang gesit, 

fleksibel dan dinamis 
pengalaman pengguna mesh 

digital.

10.
Internet of Things 

Platforms

Platform IoT akan 
melengkapi aplikasi mesh 

dan layanan arsitektur. 
Ini merupakan pekerjaan 

IT tidak di belakang 
layar dari arsitektur dan 
sudut pandang teknologi 
untuk membuat IoT jadi 

kenyataan.

Tak terasa kita telah tiba di penghujung tahun. Semakin besar dan 
berkembangnya inovasi dari perusahaan pun membuka peluang 
semakin banyaknya tren teknologi terbaru yang akan terjadi. Tentunya 
diharapkan dengan adanya teknologi terbaru tersebut dapat mem-
bantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. 

Kali ini kita membahas tren teknologi di tahun 2016 yang diprediksi dan 
disusun oleh Gartner. Gartner merupakan sebuah perusahaan riset 
teknologi informasi dan firma penasihat Amerika Serikat yang bermar-
kas di Stamford, Connceticut, Amerika Serikat. Inilah tren teknologi di 
tahun 2016 menurut prediksi Gartner tersebut. Yuk, kita simak! 

Sumber: http://arenalte.com/
berita/10-tren-teknologi-2016-

gartner/

INILAH TREN TEKNOLOGI 
YANG DIPERKIRAKAN 
BOOMING DI TAHUN 2016
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TIPS

Kerja sama tim yang baik merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Jika tidak adanya kerja sama yang baik, ten-
tunya perusahaan akan sulit mencapai tujuan serta harapannya dalam memajukan perusahaan. Memberikan ide-ide 
yang cemerlang, bekerja secara kolaboratif dan terkoordinasi merupakan kunci penting yang harus dilakukan. Sebagai 
seorang pemimpin tim, Anda bertanggung jawab untuk mengembangkan kekuatan tim, membangun hubungan yang 
baik dan menetapkan tujuan tim yang bermakna untuk memfasilitasi itu.  Berikut 5 tips yang dapat Anda lakukan:

MENGHARGAI UPAYA ANGGOTA TIM ANDA
Jika anggota tim Anda sudah berusaha untuk mengerjakan pekerjaan secara 
giat dan sungguh-sungguh namun tidak adanya penghargaan dari Anda sebagai 
pemimpin, akan membuat anggota tim Anda menjadi tidak bersemangat lagi. 
Karena hanya dengan menghargai mereka dan menyadari pentingnya peran mer-
eka justru lah yang akan membawa kesuksesan dari sebuah tim. Penghargaan ini 
juga dapat memotivasi mereka dan membuat mereka menjadi lebih berkomit-
men terhadap proyek maupun perusahaan.

MEMFASILITASI PEMBAGIAN IDE
Mengatur baik ruang kerja fisik maupun virtual memungkinkan anggota 
tim untuk bersama-sama saling melakukan brainstorming, berbagi ide, atau 
mendiskusikan kemajuan proyek. Cobalah untuk memfasilitasi pertemuan 
tim di luar tempat kerja.

DISKUSIKAN KONDISI TIM SECARA RUTIN
Mendorong komunikasi yang terbuka selama rapat tim berlangsung den-
gan membahas kondisi tim atau organisasi dalam rangka membangun 
tim yang lebih efektif dan produktif. Ajaklah tim Anda untuk memberikan 
ide dan sarannya sebagaimana mereka dapat meningkatkan kerja sama 
tim untuk mencapai tujuan tertentu. Gunakan diskusi ini sebagai kesem-
patan untuk lainnya.

MENERIMA SEMUA PERTANYAAN, SARAN, DAN KOMENTAR
Doronglah setiap anggota tim Anda untuk mengajukan pertanyaan, saran dan juga ko-
mentar mengenai proyek untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada dan meningkatkan 
efektivitas tim. Ingatlah bahwa ide-ide yang cemerlang juga datang melalui pertanyaan 
atau dengan melihat situasi dari perspektif yang berbeda-beda.

BERIKAN PELUANG MEREKA UNTUK BELAJAR
Dengan menawarkan pelatihan atau menyediakan kesempatan belajar secara 
berkelanjutan, dapat memperkuat keterampilan dan kemampuan anggota tim 
untuk tumbuh dan berkembang secara konsisten. Anda juga dapat menyewa 
seorang mentor atau pelatih profesional eksternal untuk mengembangkan 
keterampilan serta kompetensi tertentu di dalam tim maupun individu.

1
2
3
4
5

5tIPS DALAM MENINGKATKAN KERJA  
SAMA TIM DI LINGKUNGAN KERJA

https://bemycareercoach.com/soft-skills/manager-skills/5-tips-improve-teamwork-workplace.html
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Tahukah kamu? Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama namun 
juga memiliki keunikan tersendiri yang mendunia. Masing-masing keunikan tersebut mungkin tidak pernah kita sadari. Apa sajakah 
fakta unik tersebut?  

PANTAI PLENGKUNG – OMBAK TERPANJANG DAN TERBESAR 
Jika selama ini kita hanya mengenal Pantai Kutai, Sanur dan Nias sebagai surganya para peselancar, 
namun selain pantai-pantai tadi ada sebuah pantai di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, 
Jawa Timur yang tak kalah terkenalnya di mata peselancar dunia. Pantai ini bernama Plengkung 
atau lebih sering disebut G-Land karena wilayahnya menyerupai huruf ‘G’ jika dilihat dari atas. 
Disebut-sebut ombak di Pantai Plengkung yang setinggi 4-6 meter sepanjang 2 kilometer 
tersebut merupakan salah satu yang terbaik di dunia, bahkan konon dinyatakan sebagai ombak 
tertinggi kedua serta terpanjang di dunia. Inilah yang menyebabkan G-Land menjadi salah satu 
surganya peselancar dunia. 

RENDANG – MAKANAN TERENAK DI DUNIA
Siapa yang tak kenal masakan yang satu ini? Rendang, meski dikenal sebagai masakan asli masyara-

kat Padang, Sumatera Barat, namun rendang juga populer di hampir seluruh pelosok tanah air. 
Pada bulan Juli lalu, Rendang masuk di urutan ke-11 dari 50 daftar makanan terenak di dunia yang 

dipublikasikan oleh stasiun berita CNN. Urutan tersebut berdasarkan polling yang dilakukan melalui 
situs jejaring sosial Facebook. Rendang menjadi satu-satunya makanan asal Indonesia yang masuk 

dalam daftar tersebut, mengalahkan kelezatan Kebab dari Turki, Lasagna dari Italia, Fajitas dari 
Mexico dan Pho dari Vietnam.

Selain Rendang, juga ada Nasi Goreng yang dipilih menjadi salah satu makanan terlezat di dunia yang 
kemudian disusul dengan sushi dari Jepang, dim sum dari Hongkong, dan Peking Duck dari Tiongkok. 

Kemudian, pada polling di Facebook yang dirilis di CCNGo.com pada awal September lalu, Rendang 
dan Nasi Goreng dipilih sebagai makanan terlezat di dunia, nomer satu dan dua, menggeser posisi 

Massaman Curry dari Thailand dan Neapolitan Pizza dari Italia. Sementara Sate berada di posisi ke-14.

GOA PETRUK – GOA TERDALAM
Goa Petruk di Kebumen, Jawa Tengah merupakan salah satu goa terdalam di dunia yang secara 
keseluruhannya terdapat panorama alam, yaitu batu Stalaktit dan Stalakmit yang menyerupai 
berbagai bentuk. 
Goa Petruk ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama hanya terdapat kelelawar yang 
berterbangan, sementara bagian kedua yang diberi nama ‘Goa Semar’ terdapat pemandangan 
dari bebatuan yang cukup indah serta mempesona, dan goa yang terakhir disebut dengan 
‘Goa Petruk’, karena dalam goa tersebutlah sebenarnya terdapat batu yang mempunyai wujud 
seperti hidung Petruk, tokoh wayang. 
Sayang, karena ulah Belanda yang kala itu melakukan penambangan, maka bentuk hidung pe-
truk tersebut menjadi putus. Goa petruk ini memiliki kedalaman jelajah mencapai 2000 meter 
atau lebih tepatnya 2 KM. 

GUNUNG TAMBORA – LETUSAN GUNUNG TERDAHSYAT
Letusan Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menjadi fakta unik 
dari Indonesia berikutnya. Pada bulan April 1815 silam, Gunung Tambora meletus dan menjadi letu-

san gunung terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Letusan Tambora terdengar hingga Pulau 
Sumatera atau lebih dari 2000 KM dengan abu vulkaniknya jatuh hingga ke Kalimantan, Sulawesi, 

Jawa dan Maluku serta menyebabkan kematian tidak kurang dari 71.000 jiwa.
Letusan Gunung Tambora ini pun juga menyebabkan perubahan iklim dunia. Akibat perubahan 
iklim yang drastis tersebut banyak panen yang gagal dan kematian ternak di bumi bagian utara 

hingga menyebabkan kelaparan terburuk pada abad ke-19.

FAKTA UNIK INDONESIA YANG MENDUNIA
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Sumber: http://www.albabalpachino.com/2013/09/7-fakta-unik-indonesia-yang-mendunia.html

PT. SEMEN PADANG – PABRIK SEMEN TERTUA
PT Semen Padang yang berdiri pada tanggal 18 Maret 1910 di Padang, Sumatera Barat ini adalah 

pabrik semen tertua di Indonesia. Pabrik Semen Padang mulai berproduksi pada tahun 1913 den-
gan kapasitas 22.900 ton/tahun dan pernah mencapai produksi terbesar yaitu 170.000 ton pada 

tahun 1939 yang merupakan produksi tertinggi pada waktu itu.
Ketika Jepang menguasai Indonesia di tahun 1942-1945, pabrik diambil alih oleh Jepang. Pada ke-

merdekaan di tahun 1945, akhirnya pabrik diambil alih oleh karyawan dan selanjutnya diserahkan 
kepada pemerintah RI. 

PAPUA – HUTAN TROPIS TERLUAS
Sebagai hutan hujan atau hutan tropis yang banyak menerima hujan, biasanya memiliki banyak 
flora dan fauna yang beranekaragam dan mengagumkan. Para ilmuwan menyebutkan bahwa 
lebih dari separuh spesies flora dan fauna yang ada tinggal di hutan hujan ini. 
Hutan hujan hanya meliputi wilayah sekitar 2% dari wilayah tanah bumi, tetapi hutan hujan masih 
menyediakan 40% oksigen. Di Indonesia, hutan tropis terluas adalah hutan tropis di provinsi 
Papua, dengan luas mencapai 28.816 KM persegi. Sementara itu hutan hujan yang paling terkenal 
di dunia adalah hutan Amazon di Amerika

Banyak film-film indie yang akan rilis diakhir 

tahun. Salah satunya adalah serial film Star Wars. 

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens ini 

merupakan sebuah film Amerika Serikat yang 

bertema wiracarita antariksa yang disutradarai oleh 

J. J. Abrams yang kabarnya akan dirilis pada 18 

Desember 2015. Film ini diproduksi oleh Walt Disney 

Pictures, Lucasfilm dan Bad Robot Productions milik 

J.J. Abrams yang akan disebarkan oleh Walt Disney 

Studios Motion Pictures. 

Meskipun film Star Wars: Episode VII – The Force 

Awakens ini masih belum rilis, namun pemberitaan 

tentang film-film Star Wars lainnya sudah 

bermunculan, khususnya terkait Star Wars Episode 

VIII. Dimana diketahui bahwa syuting pertama film ini 

dimulai dari bulan September di Irlandia. 

Pemerintah Irlandia juga sudah mengkonfirmasi serta memberikan 

izin Lucasfilm untuk melakukan syuting di pulau Skellig Michael, yang 

telah menjadi warisan dunia dan dilindungi oleh UNESCO sejak tahun 

1996. Ahli Ekologi dan staff dari National Parks and Wildlife Service 

dan National Monuments Service telah memastikan akan mengontrol 

jalannya proses syuting Star Wars Episode VIII demi menjaga artefak-

artefak berharga, juga habitat satwa liar.

Berdasarkan Wikipedia, Film Star Wars 7 ini dibintangi oleh John 

Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall 

Gleeson, dan Max von Sydow, beserta Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark 

Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew dan Kenny Baker yang juga 

memainkan kembali peran-peran mereka dari film-film sebelumnya. 

Dimana kisah cerita film ini terjadi sekitar 30 tahun setelah kejadian di 

dalam film Return of the Jedi (1983).

Penasaran dengan jalan ceritanya? Don’t forget guys, and mark your 

calendar!
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Banyak cara yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan 
orang dalam menghabiskan waktu luangnya bersama 
keluarga maupun teman. Salah satunya adalah dengan 
mengunjungi restoran-restoran favorit. Setiap restoran pun 
biasanya menyediakan beragam macam makanan khas 
dengan cita rasa yang berbeda-beda. Seperti misalnya 
makanan khas Jawa, Sunda, Padang, dan lain-lain. Bahkan 
tidak asing lagi ada juga makanan yang memiliki khas 
di luar Indonesia seperti Tiongkok, Korea, Thailand, dan 
lain-lain. Semua jenis restoran ini selalu dipadati oleh 
pengunjung dari berbagai kalangan. 

Seperti halnya restoran Seaside Suki yang berlokasi di daerah 
Ancol.  Seaside Suki ini merupakan restoran khas Thailand 
yang dikenal dengan menu “All You Can Eat” yang lezat dan 
harga yang relatif murah dibandingkan dengan restoran sejenis 
lainnya. 
Berdiri sejak 31 Desember 2008, Seaside Suki berada dibawah 
naungan beberapa pemegang saham yang berasal dari restoran 
Bandar Djakarta, yang dibangun dengan tujuan agar dapat lebih 
fokus kepada kuliner suki (makanan khas Thailand yang dikenal 
sebagai all you can eat suki). Kalian dapat menikmati aneka suki 
yang lengkap dengan pilihan rasa kuah kaldu atau tom yam.

Restoran khas Thailand dengan Menu “All You Can Eat” Yang Lezat
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Tidak hanya makanannya saja yang enak-enak, namun minu-

man di restoran ini juga segar. Seperti salah satunya kelapa 

batok yang segar, sangat pas dinikmati sambil duduk-duduk di 

pinggir pantai. Lalu ada juga moctail tsunami yang terdiri dari 

campuran buah-buahan seperti stroberi, jeruk dan juga jambu 

biji. Warnanya yang cerah sangat pas sekali dengan rasanya 

yang juga segar. Ada juga Thai Ice Tea yang berasal dari cam-

puran red tea yang dicampur dengan susu. 

Untuk harga, tentunya sangat pas sekali dengan kantong para 

BINUSIAN, yaitu dimulai dari harga 25.000 – 90.000. Jika kalian 

ingin mendapatkan diskon, kalian bisa mencoba paket ala cart 

dengan diskon sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan restoran 

lain, tentunya tempat ini sangat direkomendasikan sekali, 

selain tempatnya yang juga bagus. 

Mengenai fasilitas, restoran ini dilengkapi dengan wi-fi, bir, 

dan outdoor seat. Buat kalian yang ingin berkunjung dengan 

pasangan kalian, nikmati paket suki untuk 2 orang dengan 

harga 90.000 saja, dan nanti akan ada selected item yang terdiri 

dari beberapa menu favorit suki yang dipilih dan disajikan untuk 

paket suki (all you can eat). 

So, guys what are you waiting for? Ajak keluarga dan temanmu 

sekarang juga untuk pergi makan ke restoran Seaside Suki yang 

berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol, Pintu Timur, Jl. Lodan 

Timur No.7, Ancol. Rasakan kenikmatan menunya yang enak 

dan gurih! (MEL) 

Restoran franchise ini tersedia di beberapa kota seperti Cibubur 

Junction, Komplek Citra 3 Cengkareng, dan juga luar kota seperti 

di Banjarmasin, Ternate, dan Bali. Masing-masing outlet pun 

memiliki konsep yang berbeda-beda. Jika kalian ingin menikmati 

masakan Thailand ditemani dengan pemandangan pantai yang 

indah, maka kita rekomendasikan untuk kalian mengunjungi 

Seaside Suki yang berada di kawasan Ancol dan juga Bali.

Ada berbagai macam menu andalan yang disediakan di restoran 

ini. Tim BULETiN pun memiliki kesempatan untuk mencoba menu 

andalan tersebut. Seperti Suki Thailand (all you can eat) yang 

dapat dinikmati oleh 1 orang dan dapat makan sepuasnya. Aneka 

suki tersebut direbus ke dalam campuran rasa kuah kaldu dan 

juga tom yam yang gurih, sangat pas sekali dengan aneka sukinya 

yang empuk dan enak. 

Selain itu, ada juga menu ala cart yang disajikan perporsi, bukan 

untuk perorangan seperti layaknya restoran konvensional. 

Makanan yang termasuk ke dalam menu ala cart ini adalah 

seperti, Sapi Lada Hitam yang lezat dengan saus dan taste lada 

hitamnya yang sangat terasa, Ayam Goreng Terasi, Ikan Gurame 

Goreng Saus Kecap, dan juga Udang Goreng Mayonnaise. Tidak 

hanya itu, tim BULETiN juga sempat mencoba Nasi Goreng Nanas 

yang bentuknya sangat unik dan rasa nasinya yang enak serta 

lembut di lidah.

Untuk makanan ringan, Seaside Suki memiliki menu Lumpia 

Durian yang didalamnya terdapat fla yang jika kalian gigit, hmmm 

melted! Selain itu, ada juga Singkong Thailand/Singkong Rebus 

yang diberi fla keju dan juga durian. Buat kalian pencinta durian, 

coba deh!
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The Kase 
Promo : Disc. 20% Off Custom Case

Lokasi : Central Park Mall

Seaside Suki 
Promo : Disc. 10% ala carte

Lokasi : Pintu timur Taman Impian Jaya Ancol

Haagen – Dazs
Promo : Disc. 15% (dine in and take away)

Lokasi : all outlet 

Westport Coffee
Promo : Disc. 15% 

Lokasi : Jl. Kebayoran Baru No. 3

Pangkep 33 / Dapur Pangkep 
Promo : Disc. 10% all Food & Beverages 

Lokasi : Pluit dan Batu Ceper

Bravo Adventure 
Promo : Disc. 20% Glamping (Weekend), 30% 

(Weekday), 20% Rafting (weekend), 30% (Weekdays)
Lokasi : Desa Bantar Selang Kec. Cikidang Sungai 

Citarik Sukabumi

Go Wet Grand Wisata
Promo : Disc. 25% HTM

Lokasi : Jl. Celebration Boulevard Kav. 1,
Grand Wisata

Hai BINUSIAN!
Ada info menarik nih! Bagi kalian 

yang mau dapetin special discount, 

caranya gampang banget. Cukup 

tunjukkan id card kalian di masing-

masing merchant dan dapatkan 

keuntungannya.

P A R I S
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JERUK

Vitamin C yang terdapat pada buah jeruk dapat 
membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh. Hal ini tentunya dapat menurunkan tingkat 

stres yang dirasakan. Selain itu, aroma jeruk pun dapat 
memiliki efek yang menenangkan juga.

MANGGA

Rasa buah mangga yang manis dan segar 
membuat buah ini menjadi banyak diminati 
oleh orang-orang, baik itu dinikmati sebagai 
minuman (juice) atau pun dipotong-potong. 
Mengkonsumsi mangga dapat membantu 

meningkatkan fungsi otak dan juga mencegah 
masalah mata. Antioksidan dan vitamin C yang 
terkandung di buah ini juga dapat membantu 

untuk melawan penyakit jantung dan menjaga 
kulit Anda agar tetap sehat.

IKAN

Omega-3 yang terkandung pada ikan dapat 
membantu meningkatkan kadar hormon 

serotonin dalam tubuh. Menurut Wikipedia, 
hormon ini merupakan hormon yang dipercaya 
sebagai pemberi perasaan nyaman dan senang, 
maka dapat menurunkan tingkat stres dan juga 

depresi. 

COKELAT HITAM (DARK CHOCOLATE)

Dark chocolate atau yang biasa disebut sebagai cokelat 
hitam merupakan cokelat yang dibuat tanpa susu atau jauh 

lebih sedikit dari susu coklat. Studi pun menunjukkan bahwa 
mengkonsumsi cokelat hitam khasiatnya lebih baik dibandingkan 

yang terdapat kandungan susunya. Endorfin (hormon bahagia) 
dilepaskan setelah mengkonsumsi cokelat hitam. Menurut wiki 
How, endorfin ini merupakan candu alami tubuh, yang berfungsi 
untuk menghilangkan stres dan meningkatkan perasaan senang. 

Cokelat hitam ini bisa dimakan begitu saja, atau digunakan 
dalam memasak, baking bar, dan lain-lain. 

OATMEAL

Oatmeal atau makanan berbahan gandum 
dengan serat tinggi ini merupakan salah satu 
pilihan terbaik dari makanan sehat. Oatmeal 

dapat membantu dalam menurunkan tekanan 
darah dan meningkatkan daya pencernaan Anda. 
Hormon serotonin dilepaskan dalam tubuh dan 

membantu dalam mengurangi tingkat stres. 

Siapa sih yang tidak pernah mengalami stres dalam 
kehidupannya? Pekerjaan yang menumpuk, masalah ekonomi, 
keluarga, atau hal lainnya dapat menyebabkan stres. Memang 

cara menangani stres itu tidak mudah. Namun mari kita 
mulai dengan mengkonsumsi makanan sehat. Makanan ini 

tidak hanya dipercaya dapat melawan stres, namun juga akan 
memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Disamping 
itu, hal yang paling penting adalah kita harus senantiasa 
menghindari makanan cepat saji dan goreng-gorengan.
So, kira-kira makanan apa sajakah itu? Check this out!

Konsumsi makanan sehatmu mulai sekarang juga. Semoga membantu, guys!
Sumber:http://www.boldsky.com/health/nutrition/2015/healthy-foods-to-kill-stress-089009.html

Makanan Sehat 
Pelawan Rasa Stres
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Untuk dapat kuliah di Semester Genap 2015/2016 (mulai Februari 2016) perlu diperhatikan kegiatan dan tanggal berikut ini:

Periode

2015/2016 2019 2018 2017 2016
(Program Ganda)

2016
(Non Program Ganda) < 2015

1 Auto debet SKS Pelunasan (sisa biaya sks) dan text book (bagi yang mendapatkan) untuk Semester Ganjil 2015/2016 30 September 2015 √ √ √ √ √
2 Auto debet BP3 Semester Genap 2015/2016 21 Oktober 2015 √ √ √ √ √ √

3 Auto debet Uang SKS I (50 % dari total biaya sks), Lab (jika ada) , Study Abroad (khusus mahasiswa Global Class), 
dan DP3 (khusus mahasiswa BASE) untuk Semester Genap 2015/2016 18 November 2015 √ √ √ √ √ √

4 Auto debet SKS Pelunasan (sisa biaya sks) dan text book (bagi yang mendapatkan) untuk Semester Genap 2015/2016 11 Maret 2016 √ √ √ √ √ √

2019 2018 2017 2016
(Program Ganda)

2016
(Non Program Ganda) < 2015

1 Briefing Peminatan 28 September - 10 Oktober 2015 √ √
2 Pendaftaran Peminatan melalui http://bcs.binus.ac.id 15 - 21 Oktober 2015 √ √
3 Pengumuman Hasil Peminatan di http://bcs.binus.ac.id 4 November 2015 √ √
4 Lihat Daftar Mata Kuliah dan Status Paket di binusmaya* 4 November 2015 √ √ √ √

5 Pengumuman Status Tolakan Paket karena keuangan maka wajib lapor ke Layanan Keuangan Mahasiswa, Ruang 
Student Services Center 24 November 2015 √ √ √ √

6 Lihat Jadwal Kuliah Semester Genap 2015/2016 di binusmaya* 9 Februari 2016 √ √ √ √ √ √

2019 2018 2017 2016
(Program Ganda)

2016
(Non Program Ganda) < 2015

1 Briefing Pengisian KRSS & Skripsi (jadwal untuk setiap jurusan akan diumumkan melalui binusmaya*) 5 - 17 Oktober 2015 √ √
2 Download Buku Petunjuk KRSS di binusmaya* 21 Oktober 2015 √ √
3 Pengisian KRSS melalui http://bcs.binus.ac.id 23 - 31 Oktober 2015

Jur. Sistem Komputer, Jur. Teknik Industri, Jur. Teknik Sipil, Jur. Arsitektur, Jur. Manajemen, Program International 
Business Management, Program International Marketing, Jur. Akuntansi, Program Finance, Jur. Hotel Management, 
Jur. Sastra Inggris, Jur. Sastra Jepang, Jur. Sastra China, Jur. Psikologi, Jur. Desain Komunikasi Visual (Program 
New Media, Animasi, Creative Advertising), Jur. Desain Interior, Jur. Hukum Bisnis, Jur. Hubungan Internasional, 
Program Ganda

23 - 31 Oktober 2015 √ √

Jur. Sistem Informasi, Jur. Komputerisasi Akuntansi, Program Information System Audit, Jur. Komunikasi 
Pemasaran 26 - 31 Oktober 2015 √ √

Jur. Teknik Informatika, Program Mobile Application and Technology, Program Games Application and Technology 27 - 31 Oktober 2015 √ √
4 Pemesanan Kelompok Skripsi Jur. Komputerisasi Akuntansi, Jur. Sistem Informasi, Jur. Teknik Informatika 4 - 9 November 2015 √ √

2019 2018 2017 2016
(Program Ganda)

2016
(Non Program Ganda) < 2015

1 Pengumuman Kelas Kelompok Skripsi Jur. Komputerisasi Akuntansi, Jur. Sistem Informasi, Jur. Teknik Informatika 30 November 2015 √ √
2 Lihat KRS Manager di binusmaya* 30 November 2015 √ √

3 Pengisian KRS Tahap 1 untuk mahasiswa yang mengisi KRSS dan membayar tepat waktu melalui 
http://bcs.binus.ac.id 3 Desember 2015 - 7 Januari 2016

Jur. Sistem Komputer, Jur. Teknik Industri, Jur. Teknik Sipil, Jur. Arsitektur, Jur. Manajemen, Program International 
Business Management, Program International Marketing, Jur. Akuntansi, Program Finance, Jur. Hotel Management, 
Jur. Sastra Inggris, Jur. Sastra Jepang, Jur. Sastra China, Jur. Psikologi, Jur. Desain Komunikasi Visual (Program 
New Media, Animasi, Creative Advertising), Jur. Desain Interior, Jur. Hukum Bisnis, Jur. Hubungan Internasional, 
Program Ganda

3 Desember 2015 - 7 Januari 2016 √ √

Jur. Sistem Informasi, Jur. Komputerisasi Akuntansi, Program Information System Audit, Jur. Komunikasi 
Pemasaran 7 Desember 2015 - 7 Januari 2016 √ √

Jur. Teknik Informatika, Program Mobile Application and Technology, Program Games Application and Technology 11 Desember 2015 - 7 Januari 2016 √ √
4 Pengisian KRS Tahap 2 melalui http://bcs.binus.ac.id 16 Desember 2015 - 7 Januari 2016 √ √
5 Pengumuman Pembatalan Mata Kuliah dan Kelas karena di bawah kapasitas minimum di binusmaya* 20 Januari 2016 √ √
6 Pengisian KRS Tahap 3 melalui http://bcs.binus.ac.id 25 Januari - 6 Februari 2016 √ √

2019 2018 2017 2016
(Program Ganda)

2016
(Non Program Ganda) < 2015

1 Pengumpulan Soft Cover I Semester Ganjil 2015/2016 di Layanan Mahasiswa, Ruang Student Services Center √ √
Paper Tugas Akhir Jur. Arsitektur 26 Oktober 2015 √ √
Paper Tugas Akhir Jur. Desain Interior 2 November 2015 √ √
Tugas Akhir Jur. Desain Komunikasi Visual (Program New Media, Animasi, Creative Advertising) Minggu ke-13 √ √
Skripsi/Tugas Akhir Kelas Jur. Sistem Informasi, Jur. Komputerisasi Akuntansi, Jur. Teknik Informatika, Jur. 
Komunikasi Pemasaran Minggu ke-14 √ √

Skripsi/Tugas Akhir Non Kelas Jur. Sistem Informasi, Jur. Komputerisasi Akuntansi, Program Information System 
Audit, Jur. Teknik Informatika, Program Mobile Application and Technology, Program Games Application and 
Technology

23 Januari 2016 √ √

Tugas Akhir Jur. Hotel Management 25 Januari 2016 √ √
Skripsi Jur. Manajemen, Program International Business Management, Program International Marketing 27 Januari 2016 √ √
Skripsi Jur. Sistem Komputer 30 Januari 2016 √ √
Skripsi/Tugas Akhir Jur. Teknik Industri, Jur. Teknik Sipil, Jur. Sastra Inggris, Jur. Sastra Jepang, Jur. Sastra China, 
Jur. Psikologi, Jur. Hukum Bisnis, Program Ganda 30 Januari 2016 √ √

Skripsi Jur. Akuntansi, Program Finance 1 Februari 2016 √ √
Studio Tugas Akhir Jur. Desain Interior 2 Februari 2016 √ √
Studio Tugas Akhir Jur. Arsitektur 10 Februari 2016 √ √

2 Pengumpulan Kerja Praktek/Praktek Magang di Layanan Mahasiswa, Ruang Student Services Center
Praktek Magang Jur. Psikologi 16 Oktober 2015 √ √
Kerja Praktek Jur. Desain Interior 18 Januari 2016 √ √
Kerja Praktek Jur. Teknik Informatika, Program Games Application and Technology 23 Januari 2016 √ √ √
Kerja Praktek Jur. Teknik Industri 23 Januari 2016 √ √
Kerja Praktek Program Ganda Teknik Informatika-Matematika, Sistem Informasi-Teknik Industri, Teknik Informatika-
Statistika, Manajemen-Teknik Industri 23 Januari 2016 √

Magang Jur. Komunikasi Pemasaran 23 Januari 2016 √ √
Kerja Praktek Jur. Teknik Sipil, Jur. Sastra Jepang 25 Januari 2016 √
Kerja Praktek Jur. Sastra Inggris 25 Januari 2016 √ √ √
Kerja Praktek Jur. Desain Komunikasi Visual (Program New Media, Animasi, Creative Advertising) 20 Februari 2016 √ √
Kerja Praktek Jur. Arsitektur Minggu ke-15 √

(Pengumpulan Soft Cover Skripsi/Tugas Akhir & Kerja Praktek/Praktek Magang melampaui waktu yang telah 
ditentukan maka mahasiswa harus melakukan registrasi di semester berikutnya)

3 Perbaikan dan Pengumpulan Hard Cover bagi yang lulus di Layanan Mahasiswa, Ruang Student Services Center serta 
upload file Hard Cover ke binusmaya sampai dengan mendapatkan persetujuan dosen pembimbing

Skripsi/Tugas Akhir Jur. Sistem Komputer, Jur. Sistem Informasi, Jur. Komputerisasi Akuntansi, Program 
Information System Audit, Jur. Teknik Informatika, Program Mobile Application and Technology, Program Games 
Application and Technology, Jur. Teknik Industri, Jur. Teknik Sipil, Jur. Arsitektur, Jur. Komunikasi Pemasaran, Jur. 
Manajemen, Program International Business Management, Program International Marketing, Jur. Akuntansi, 
Program Finance, Jur. Hotel Management, Jur. Sastra Inggris, Jur. Sastra Jepang, Jur. Sastra China, Jur. Psikologi, 
Program Ganda 

2 minggu dari sidang √ √

Tugas Akhir Jur. Desain Komunikasi Visual (Program New Media, Animasi, Creative Advertising), Jur. Desain 
Interior 3 minggu dari sidang √ √

4 Jadwal Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Kerja Praktek/Praktek Magang di binusmaya* 1 minggu sebelum sidang                                        
(akan diupload setiap hari Selasa dan 

√ √
5 Batas Akhir ujian Skripsi/Tugas Akhir Akhir April 2016 √ √

2019 2018 2017 2016
(Program Ganda)

2016
(Non Program Ganda) < 2015

1 Pendaftaran dan pengembalian form Aktif Kembali (Genap 2015/2016) di Student Advisory Center (Anggrek) atau 
Student Advisory and Creativity Development Center (Alam Sutera). Form Aktif Kembali dapat diunduh di binusmaya* 21 September 2015 - 29 Januari 2016 √ √ √ √ √

2 Pendaftaran Cuti Kuliah (Genap 2015/2016) di Student Advisory Center (Anggrek) atau Student Advisory and Creativity 
Development Center (Alam Sutera). Form Cuti Kuliah dapat diunduh di binusmaya* 21 September 2015 - 29 Januari 2016 √ √ √ √ √ √

3 Pengumuman Layak Wisuda 53 Tahap I 26 Agustus 2015 √
4 LHSS Genap 2014/2015 dapat diperoleh di binusmaya* 5 September 2015 √ √ √ √ √
5 Pemesanan DNK Semester Genap 2014/2015 5 September 2015 √ √ √ √ √
6 Download File KMK Perkuliahan Semester Ganjil 2015/2016 di binusmaya* 31 Oktober 2015 √ √ √ √ √ √
7 Lihat nilai di binusmaya* setiap hari Selasa dan Jumat √ √ √ √ √ √
8 Protes nilai melalui binusmaya* 4 hari terhitung sejak nilai keluar √ √ √ √ √ √

Untuk informasi kegiatan dan tanggal penting lainnya dapat dilihat di binusmaya*

√ = Kegiatan sesuai Binusian
*Untuk mahasiswa Kemanggisan adalah http://binusmaya.binus.ac.id dan untuk mahasiswa Alam Sutera adalah https://newbinusmaya.binus.ac.id

Jakarta, 8 September 2015
Ttd,
Student Registration and Scheduling Center (SRSC)

 Periode kegiatan : September 2015 s.d. Februari 2016
Kalender Kegiatan Registrasi Perkuliahan Semester Genap 2015/2016

BinusianKegiatan

Cuti Kuliah, Berkas, Nilai dan Wisuda

Skripsi/Tugas Akhir dan Kerja Praktek/Praktek Magang

Registrasi KRS (untuk non Paket)

Registrasi Paket

Registrasi KRSS & Skripsi (untuk non Paket)
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