
 

 

 

 

“BINUS Square Culture Trip” 

Program Development Center (PDC) adalah salah satu divisi 

dibawah Wakil Rektor Student Affairs & Community Development 

yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan 

boarder (mahasiswa BINUS University) di BINUS Square. 

Keberadaan PDC di BINUS Square dirasa sangat membantu dalam 

hal pengembangan soft skill para boarder.  

Salah satu tugas PDC adalah menyelenggarakan event 

kebersamaan yang dapat mengakrabkan sesama boarder, sekaligus 

menambah wawasan pengetahuan mereka, seperti kegiatan yang 

baru-baru ini diselenggarakan oleh PDC, yaitu: BINUS Square 

Culture Trip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam event yang diadakan pada hari Minggu, 9 Maret 2014 

ini, para boarder sejumlah 30 orang (24 boarder lokal & 6 

boarder Internasional) diajak untuk mengunjungi 2 tempat wisata, 

yaitu Museum Nasional Indonesia & Galeri Indonesia Kaya. Di 

Museum Nasional Indonesia (MNI) para boarder mendapatkan 

penjelasan dari pihak MNI mengenai berbagai peninggalan pra 

sejarah di Indonesia. Peserta tour merasa sangat terkesan 

dengan penjelasan dari tour guide yang disediakan pihak MNI.  

Setelah dari MNI, tour dilanjutkan ke Galeri Indonesia 

Kaya (GIK). Di tempat ini, peserta tour dapat melihat berbagai 

budaya Indonesia yang dikemas secara modern dan menggunakan 

perangkat teknologi canggih. # 

 

 

 

 

  

“BSSC Gathering 2” 

BINUS Square Student Committee (BSSC) merupakan 

organisasi mahasiswa yang ada di BINUS Square. Organisasi ini 

secara umum bertujuan membantu PDC untuk mengakrabkan para 

boarder yang ada di BINUS Square.  

Pada hari Selasa-Rabu,18-19 Maret 2014, BSSC mengadakan 

gathering di Pondok Pemuda Cibodas-Bogor. Acara ini diikuti oleh 

105 anggota BSSC dan 12 Alumni BSSC.  

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari pertama, para peserta mendapatkan training dari 

PDC tentang Trust Building, Synergy, Understanding Others, 

serta Sense of Belonging terhadap BSSC. Peserta juga diajak 

untuk bermain games bersama untuk mengakrabkan para peserta 

gathering.  

Pada hari ke-2, para peserta diajak untuk mengikuti kegiatan 

outbound disekitar Pondok Pemuda Cibodas. Kegiatan ini 

bertujuan untuk melatih anggota BSSC dalam mengatasi segala 

tantangan dengan teamwork. # 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BINUS Square Up Date 



“Teach to Share and Elevate Knowledge” 

Pada tgl. 18 & 26 Januari 2014, dua orang Duta Binusian 

(DUBIN) for BINUS Square mengadakan kegiatan sosial di 

Sanggar Kemangisan, dengan tema Teach to Share and Elevate 

Knowledge. Dalam kegiatan ini, para DUBIN mengajak 53 boarder 

untuk terlibat dalam kegiatan ini, baik sebagai pengajar maupun 

sebagai panitia.  

 

 

 

 

 

 

Dalam kegiatan ini, setiap boarder mendapatkan satu orang 

anak dari Sanggar Kemangisan untuk diajarkan mengenai 

pengenalan komputer dasar, yaitu meliputi membuka dan menutup 

Microsoft Word, penulisan, pengeditan tulisan, memasukkan 

gambar, dll. Diakhir setiap kelas, anak-anak diberi kuis-kuis kecil 

untuk melihat sejauh mana mereka menangkap materi yang 

disampaikan di kelas, dengan reward hadiah-hadiah kecil yang 

telah dipersiapkan oleh panitia.  

Pada akhir kegiatan ini, panitia menyumbangkan seperangkat 

komputer kepada pihak Sanggar Kemangisan. Seperangkat 

komputer ini berasal dari sumbangan yang dikumpulkan oleh para 

DUBIN jauh sebelum acara berlangsung.  

 

 

 

 

 

Sumbangan computer ini merupakan bentuk kepedulian dan 

harapan para boarder agar transfer knowledge yang telah mereka 

berikan sebelumnya dapat terus diasah oleh anak-anak di Sanggar 

Kemangisan. # 

 

 

 

“Tantangan Para BINUSIAN Sebelum dan Sesudah Graduate” 

Para Binusian pada umumnya memiliki pertanyaan mengenai 

tantangan apa yang akan mereka hadapi selama kuliah dan setelah 

lulus nantinya. Hal inilah yang coba diangkat ke dalam sebuah 

seminar oleh 2 orang Duta Binusian BINUS Square pada Jumat, 

10 Januari 2014. Seminar yang dibawakan oleh Prof. Dr. Ir. 

Harjanto Prabowo, MM (Rector BINUS University) ini dihadiri 

oleh 58 orang boarder BINUS Square.  

 

 

 

 

Dalam seminar ini, para boarder mendapatkan gambaran yang 

jelas mengenai tantangan para Binusian ketika menjalani 

perkuliahan di BINUS University, serta tantangan global yang 

akan mereka hadapi ketika menjadi sarjana kelak. Harapannya 

setelah mengetahui semua ini, para boarder semakin terpacu 

untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan akademik 

sehingga semakin siap dalam menghadapi tantangan global di masa 

depan. # 

 

“Pelatihan Duta Binusian” 

(Semester Genap) 

Pada hari Jumat, 21 Februari 2014, PDC mengadakan training 

khusus bagi para Duta Binusian BINUS Square. Training ini diikuti 

oleh 17 DUBIN BINUS Square. Dalam training ini, para DUBIN 

diberikan materi mengenai teamwork, problem solving, think 

creatively, negotiation skill, dll. Training yang dibawakan oleh para 

staf PDC ini diselingi dengan berbagai games yang sesuai dengan 

materi yang dibawakan sehingga para DUBIN dapat dengan mudah 

menyerap materi yang disampaikan.  

 

 

 

 

 

Kegiatan ini ditutup dengan pengumuman 3 orang best Duta 

Binusian periode sebelumnya berdasarkan Key Performance 

Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh PDC. Penerima best Duta 

Binusian for BINUS Square jatuh kepada Vincent Hantanto 



(1601256254/ T. Informatika), Laura Sepnivea H (1601220033/ 

Manajemen), dan Vina Stevani (1501178421/ Sistem Informasi). 

Sesudah pemberian penghargaan, acara dilanjutkan dengan 

kegiatan santai bersama (sandwich time) untuk mengakrabkan 

para DUBIN. # 

 

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang diselenggarakan di 

BINUS Square selama bulan Januari – Maret 2014: 

 Japanese Culture Week (22-25 Januari 2014) 

 Personal Excellence (17 Januari 2014) 

 Drugs? No Way! (27 Januari 2014) 

 History of the Rising Sun (28 Januari 2014) 

 Tutoring Pengantar Sistem Basis Data (28 Januari 2014) 

 Discover the Mystery of America (17 Februari 2014) 

 Music Class (24 Februari – 7 April 2014) 

 Jajan Sambel "Factory Tour" to Yakult (28 Februari 2014) 

 Taekwondo Class (14-23 Maret 2014) 

 Seminar Network Security (17 Maret 2014) 

 Workshop 3D Animasi (7 Maret 2014) 

 Earth Hour 2014 "Your Power Amplified, Multiplied and 

Globalised" (23-29 Maret 2014) 

 

 

 

  


