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Jakarta, 19 Oktober 2012 – Dalam era globalisasi seperti saat ini, kemudahan dalam mobilisasi dari satu 
negara ke negara lain menjadi faktor yang penting. Hal inilah yang membuat banyak perusahaan jasa 
penerbangan melebarkan sayap memberikan pelayanan maksimal bagi para pelanggannya. Munculnya 
perusahaan penerbangan dengan biaya rendah juga menjadi pilihan banyak orang yang sering bepergian 
untuk berbagai kepentingan. Namun selain itu, masih banyak hal yang menjadi perhatian para penyedia 
jasa transportasi khususnya penerbangan dalam dunia industri secara global.  
 
Hal inilah yang akan dibahas dalam Studium Generale AirAsia Chapter. Kegiatan yang merupakan 
kerjasama antara BINUS UNIVERSITY dengan AirAsia Asean ini akan berlangsung di Kampus Anggrek, 
BINUS UNIVERSITY. Kali ini Studium Generale mengambil tema “AirAsia in Asean: Growth and 
Mission.” 
 
Studium Generale AirAsia Asean Chapter menghadirkan Raman Narayanan (Regional Head, Asean 
Affairs & Government Relations, AirAsia Asean) sebagai pembicara. Dalam Studium Generale kali ini, 
Raman akan membahas mengenai bagaimana perkembangan AirAsia di Asean dan apa kontribusinya 
sebagai perusahaan berkelas global dalam masyarakat dunia. 
 
“Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi pihak civitas academica BINUS UNIVERSITY bisa 
mendapat kunjungan istimewa dari AirAsia Asean. Apa yang disampaikan oleh pihak AirAsia Asean 
telah membuka cakrawala baru akan pentingnya semangat untuk tumbuh bersama pasar dengan dasar 
keahlian dan kecintaan pada bidang yang digeluti,” ujar Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM. (Rektor 
BINUS UNIVERSITY). 
 
Studium Generale merupakan salah satu wujud dari visi BINUS UNIVERSITY “A World-class university, 
in continuous pursuit of innovation and enterprise,” untuk mempersiapkan para mahasiswanya agar 
siap bersaing dalam dunia global. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman lebih kepada 
mahasiswa BINUS UNIVERSITY, sekaligus memperkaya wawasan mereka mengenai industri global.  
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