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Meet and Greet With ICT Leaders 
The Secrets To Build A Bigger And Stronger Muscle 

 
Jakarta, 10 April 2012 – Pada zaman globalisasi saat ini, teknologi adalah salah satu aspek 
yang perkembangannya sangat pesat. Dapat dilihat dari munculnya banyak sekali bisnis yang 
berkecimpung dalam bidang teknologi. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
tidak hanya menguasai aspek-aspek materi dari teknologi informasi, melainkan juga mampu 
menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi di berbagai bidang. Termasuk dalam 
bidang bisnis. 
 
Bisnis dalam dunia ICT dapat dikatakan mengalami transformasi yang sangat signifikan, 
ditandai dengan adanya persaingan yang berkembang secara pesat. Dengan adanya persaingan 
dalam dunia bisnis di bidang ICT, yang membuat banyak perusahaan yang melakukan banyak 
inovasi-inovasi yang bersifat kolaboratif. 
 
Melihat perkembangan ini, BINUS GRADUATE PROGRAM menyelenggarakan kegiatan ”Meet & 
Greet with ICT Leaders pada Selasa, 10 April 2012. Kegiatan tahunan yang menghadirkan 
pemimpin di bidang IT ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi para 
generasi muda untuk menjadi calon-calon pemimpin IT di dunia bisnis. Bertempat di 
Auditorium BINUS UNIVERSITY Kampus Anggrek, Meet & Greet with ICT Leaders kali ini 
mengambil tema “The Secrets To Build A Bigger And Stronger Muscle,” dengan pembicara 
Suryo Suwignjo, President Director Of IBM Indonesia. 
 
Meet and Greet with ICT Leaders merupakan ajang berbagi informasi dan pengalaman para 
pakar IT agar dapat menjadi bekal motivasi kepada rekan-rekan yang mencintai dunia ICT dan 
dapat menginspirasi civitas akademika serta para praktisi IT. Meet and Greet with ICT Leaders 
kali ini merupakan kali ke-4  dilaksanakan oleh BINUS GRADUATE PROGRAM sejak tahun 
2010 lalu. 

Kegiatan ini merupakan jembatan antara BINUS GRADUATE PROGRAM dengan dunia industri. 
Diharapkan melalui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan SDM dalam bidang ICT yang 
handal dan kaya pengalaman.  
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Sekilas tentang BINUS GRADUATE PROGRAM 
 

BINUS GRADUATE PROGRAM: 
PRESENTING THE WORLD’S IT LEADERS 
Berbagai dunia usaha dan industri di Indonesia saat ini membutuhkan para pakar IT 
berkualitas yang tidak hanya ahli dan sangat memahami bidangnya, tapi juga memiliki pola 
pikir strategis dan analitis. Mereka diharapkan mampu memimpin dan menjadikan divisi IT 
perusahaan sebagai kekuatan guna memenangkan kompetisi bisnis di era globalisasi. 
 
Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan jenjang pendidikan pascasarjana di 
bidang IT untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. Berbekal pengalaman sebagai 
salah satu institusi pendidikan terkemuka berbasis IT, BINUS UNIVERSITY 
mempersembahkan BINUS GRADUATE PROGAM yang akan mempersiapkan Anda dengan 
berbagai kompetensi di bidang IT dan manajerial untuk dapat muncul sebagai pemimpin di 
masa depan. BINUS GRADUATE PROGRAM adalah program pascasarjana di bidang Computer 
Studies yang berbeda dengan program-program pascasarjana lainnya. BINUS GRADUATE 
PROGRAM lebih menitikberatkan bobot perkuliahan pada bidang teknologi informasi yang 
diimbangi dengan pembentukan pola pikir strategis dan analitis melalui pembelajaran yang 
bersifat akademis, praktis dan problem solving. BINUS GRADUATE PROGRAM menawarkan 
dua program studi, yaitu Magister Teknik Informatika (MTI) dan Magister Manajemen Sistem 
Informasi (MMSI). 
 
 


