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Mahasiswa BINUS Belajar mengembangkan produk

BINUS UNIVERSITY sebagai perguruan tinggi swasta unggulan memiliki suatu tanggung
jawab untuk mendidik, melatih, serta memotivasi setiap mahasiswa untuk memiliki pola pikir
dan pola tindak yang berkelas dunia. Sesuai visi BINUS 20/20 sebagai A World-class university,
in continuous pursuit of innovation and enterprise, BINUS UNIVERSITY memiliki suatu
tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswanya dalam memasuki tantangan di dunia global
baik bekerja pada perusahaan global, maupun menjadi entrepreneur.

Menjadi suatu kehormatan kembali bagi BINUS UNIVERSITY mendapatkan kunjungan dari
beberapa institusi maupun industri yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Kali ini,
BINUS UNIVERSITY mendapatkan kunjungan dari ThoughtWorks pada Selasa (28/01/14) di
Auditorium lt. 4, BINUS UNIVERSITY, yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi dari jurusan
Sistem Infomasi.

ThoughtWorks adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang pengembangan sistem informasi
secara global serta pendistribusian produk di berbagai perusahaan yang tersebar di mancanegara.
Melalui seminar yang dibawakan oleh Gabriel Gavasso yang merupakan perwakilan dari
ThoughtWorks, mahasiswa BINUS UNIVERSITY dari jurusan Sistem Informasi mendapatkan
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pembelajaran mengenai bagaimana cara kita membangun produk yang baik dengan sistem yang
ditawarkan oleh ThoughtWorks bernama Agile Product Management.
Bagi kita yang ingin membangun usaha sendiri dengan modal yang relatif rendah, produk yang
ditawarkan oleh ThoughtWorks cukup membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Produk ini tidak hanya mempermudah para produsen saja, melainkan juga mengajak para
penggunanya untuk menemukan inovasi baru terhadap produk yang dihasilkan agar tampil lebih
baik dari produk sebelumnya. (JR)
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