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BINUS Square Update
Good

News to Share

CELEBRATION on INTERNET FACILITY
BINUS Square, sebagai bagian dari industri jasa memiliki target untuk memberikan pelayanan
yang terbaik baik secara personal maupun fasilitas untuk para Boarder (Mahasiswa yang tinggal di
BINUS Square). Kami menyadari kebutuhan akan internet yang baik dan stabil untuk Boarder,
maka kami bekerja sama dengan Indosat M2 sebagai salah satu vendor broadband terbesar di
Indonesia dengan harapan Boarders merasa lebih nyaman untuk tinggal di BINUS Square. Proyek
itu sendiri telah dilakukan sejak tanggal 9 Oktober 2015 dan semua Boarder akan memiliki
koneksi FTTH mulai tanggal 1 Desember 2015. Keuntungan dari koneksi FTTH ini adalah:
kabel LAN dan wireless, kecepatan untuk koneksi internasional dan lokal sampai dengan 5 Mbps,
sistem Plug and Play, tidak ada pembatasan untuk menggunakan perangkat, dan masih banyak
lagi yang lainnya!
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NOW EVERYONE CAN TRACK!
Mulai dari tanggal 21 September 21 2015 yang lalu, setiap Boarder harus menge-tap
kartu Binusian mereka ketika mereka ingin menggunakan shuttle Kemanggisan.
Kebutuhan ini harus dilakukan sebagai salah satu tujuan Manajemen dalam memantau
jumlah Boarder yang menggunakan shuttle sehingga Boarder akan memiliki tingkat
kepuasan dalam perjalanan mereka ke kampus. Pada saat yang sama , kami meluncurkan
program yang disebut SHUTTLE TRACKER dimana semua Boarder akan dapat: 1.
Melihat semua shuttle yang terdekat secara langsung (Easy Tracking); 2. Mengamati
shuttle mendekati secara real time (Routes in Your Mobile); 3. Melihat jadwal lengkap
dan mengatur notifikasi (Simple & Organized Schedule). So, now everyone can track!

THE NEW CAFETERIA IS ROCKING!
Enam tenant baru telah hadir di Cafetaria BINUS Square mulai 31 Agustus 2015 lalu.
Boarder bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk sarapan pagi, makan
siang, makan malam, atau bahkan waktu kudapan mereka.
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Jika Boarder kangen dengan masakan Ibu mereka, mereka bisa mengunjungi KEDAI 31.
Bagi pecinta makanan Indonesia,dapat menikmati makanan yang ditawarkan di
PONDOK GM Jawa Timur dan Betawi Pelataran. Untuk menikmati makanan Barat,
temukan di The Chef’s. Bagi pecinta makanan cepat saji, ROCKY ROOSTER ada di
sini juga!! Lengkapi makanan dengan minuman yang disediakan di ONG LAI Juices &
Desserts, terutama jus segar yang sehat dengan harga terjangkau hanya di BINUS
Square. Harga berkisar dari Rp 7.000 – 22.000 saja! Informasi tambahan, setiap orang
tua yang tinggal di kamar tamu kami di bulan Desember 2015 juga akan mendapatkan
sarapan pagi di The Cafeteria. Jam operasional The Cafeteria adalah pukul 6:30
sampai dengan pukul 21:30 setiap harinya.
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Membangun Networking Untuk masa depan
Bukan hanya fasilitas saja yang terus dikembangkan oleh BINUS Square, pengembangan
softskills dari setiap Boarders pun menjadi perhatian utama dari BINUS Square. Sebagai tempat
tinggal yang di dalamnya terdapat mahasiswa dari berbagai jurusan menjadi peluang untuk
membangun network sejak tingkat awal perkuiahan

BSSC Wonder – September 2015
Mengenal teman baru dan bersama-sama belajar membangun kerja sama melalui
permainan
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Sejak perkuliahan dimulai di bulan September 2015 yang lalu, sejumlah kegiatan telah
berlangsung di BINUS Square yang dapat membantu para boarder (mereka yang tinggal di BINUS
Square) untuk memperluas networking , menunjang akademis , mengasah secara konsisten soft
skills yang dibutuhkan kelak di dunia kerja serta memperluas pengalaman dan wawasan mereka
mengenai dunia internasional.

Hello University Life – Oktober 2015
Penyambutan Binusian 2019 di BINUS Square, kesempatan untuk mengenal teman – teman
yang selama ini tinggal di BINUS Square dan kesempatan menampilan potensi yang dimiliki
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Kiri – kanan : Pelatihan First Aid , Wisata Pantai Anyer bersama internasional Student,
Seminar “How to motivate yourself to success” oleh wakil rektor

Public Speaking Workshop – September – Oktober 2015
Setelah menjalani pelatihan rutin yang dilakukan setiap minggu, ditutup dengan talkshow
yang menghadirkan pembicara dari Talk.Inc . Workshop ini mengasah kemampuan peserta
untuk berani berbicara di depan umum dan dipraktekkan dengan menjadi moderator
acara talkshow bersama Talk Inc. Bagi mereka yang sudah lulus kelas pemula public
speaking ini dapat melanjutkan ke kelas intermediate yang akan dibuka di bulan Maret
yang akan datang.

Kiri – kanan : Battlefield of Scrabble , Kelas Tutorial Kalkulus untuk persiapan Ujian
Tengah Semester , Responsi Implementasi system untuk persiapan Ujian
Selain itu, terdapat juga kelas bahasa yang diajarkan langsung oleh para Mahasiswa dari negara
terkait. Untuk semester ini terdapat 3 kelas bahasa yakni kelas bahasa Korea, Thailand dan Jepang.
Di bulan Desember terdapat sejumlah kegiatan
yang tak kalah menarik dan bermanfaat yakni
Camping – Get some Fresh Air after Mid Test,
Graduation Day BINUS Square - Picture your
Future agar boarder dapat membuka wawasan
mereka untuk mempersiapkan masa depannya,
Lomba olah raga & olah raga bersama, Strategi
Menghadapi MEA, Study in the UK with British
Council, Cara mengatasi Culture Shock, Meet &
Greet with Internasional Boarder.
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Pelatihan Bahaya Kebakaran

Bahaya kebakaran senantiasa menghantui kita dan penyebab terbanyak masih karena
faktor manusianya , Oleh sebab itu Binus Square bekerjasama dengan Dinas Pemadam
kebakaran Kota Jakarta menyelenggarakan acara tahunan Pelatihan Bahaya Kebakaran
Dan kemampuan mencegah terjadinya kebakaran untuk penghuni , Karyawan dan juga
Tennant yang berada di Binus Square
Training Fire Safety tahun ini dilaksanakan pada Tgl . 14 Desember 2015 jam 13.00 wib
s/d selesai , dengan materi di bagi 2 bagian :
1. Inclass training : Dasar dasar Api dan Penangulanganya
2. Praktek
: Pemadaman api ringan dan aplikasi alat lainya ( Hydran )
Estate Departemen selaku Pengelola Gedung berharap agenda ini mampu meningkatkan
rasa kepedulian dan memberikan bekal pengetahuan dasar api dan penangananya .
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