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SAMBUTAN REKTOR

BINUS UNIVERSITY
PROF. DR. IR. HARJANTO PRABOWO, MM

Halo BINUSIAN, bila kita melihat dari 
sejarahnya BINUS juga memiliki tokoh 
yang sangat berperan yaitu Ibu Widia 
yang adalah seorang perempuan juga. 
Sejak awal BINUS tidak membedakan 
antara laki-laki dan perempuan sehingga 
semuanya memiliki kesempatan yang 
sama. Justru banyak sekali perempuan 
di BINUS memiliki peluang sukses dan 
berkarir dengan baik. 

Hal ini patut membuat kita melihat 
bahwa kartini-kartini BINUS memang 
beneran ada dan mereka sudah berkarya 
baik sebagai profesional maupun 
entrepreneur. Namun bila kita kembali 
melihat dari kodrat perempuan, pada 
akhirnya mungkin akan lebih mudah bagi 
perempuan untuk berbisnis.

Pada tahun 2015 ini, BULETiN memiliki 
rubrikasi baru yaitu Workability dan 
Entrepreneur Think’s. Mari BINUSIAN 
kita dukung rubrikasi ini agar dapat 
bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita 
bisa berlomba untuk memperkaya cerita-
cerita sukses dari BINUSIAN sehingga 
dapat terinspirasi dari rubrik ini. 
Selamat berkarya.

Salam,
BINUS UNIVERSITY,

Rektor

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM                                                                                                  
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Di edisi kali ini, BULETiN akan 
membahas mengenai Kartini BINUS 
UNIVERSITY. Sebagian besar orang 
akan teringat tentang Raden Ajeng 
Kartini dan perjuangan di masa dulu 
dalam membela hak wanita.

Pada kesempatan ini, BULETiN 
mengangkat profile mengenai salah satu 
alumni BINUS UNIVERSITY yang berhasil 
menjadi tokoh Kartini. Di profile ini, tim 
redaksi BULETiN ingin mengajak para 
wanita untuk berani berbisnis ataupun 
berkarir. Karena walaupun wanita, kalian 
berhak punya mimpi dan kesempatan 
yang sama dengan para pria.

Di edisi kali ini juga, akan dibahas 
mengenai prestasi Program Studi Sastra 
China dan School of Computer Science 
yang berhasil meraih akreditasi A. 
Untuk lebih menjawab kebutuhan kalian, 
BULETiN menambahkan rubrikasi baru 
yaitu Entrepreneur Think’s dan Workability. 
Seperti apa rubrik baru ini? Yuk kita lihat 
halaman selanjutnya. 
Selamat membaca. =)

BULETiN ingin mengangkat sisi lain 
dari makna di balik Kartini itu sendiri. 
Walaupun emansipasi wanita sudah 
berkembang, bukan berarti kamu 
tidak bisa menjadi seorang Kartini, 
BINUSIAN. 

Hai Binusian!
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HAI WANITA, 
SAATNYA 
KITA MENJADI 
KARTINI MODERN

Untuk memperingati hari Kartini yang 
jatuh pada 21 April, pada edisi Maret April 
2015 ini, redaksi BULETiN mengangkat 
tema Kartini BINUS UNIVERSITY. Bila 
kita bicara tentang kartini, siapakah 
tokoh yang terlintas dalam otakmu? 
Apakah ibumu? Atau gurumu? Atau 
mungkin sosok wanita yang luar biasa 
menginspirasimu.

Nah kali ini, BULETiN juga sudah memilih 
kartini modern yang bisa menginspirasi 
BINUSIAN. Yustina Ismi Rahmawati 
merupakan salah satu alumni BINUS 
UNIVERSITY dari Program Studi 
Manajemen. Sosok yang akrab dipanggil 
Ismi ini merupakan anak pertama dari 
tiga bersaudara dan dia merupakan anak 
perempuan satu-satunya dikeluarganya. 
Menjalani peran seorang kakak sekaligus 
bisa menjadi teladan bagi kedua adiknya 
tentu bukan perkara yang mudah.

Ismi ingin bisa menjadi standar 
kesuksesan bagi adik-adiknya. Namun 

di sisi lain, sebagai anak perempuan 
satu-satunya, banyak hal yang ingin 
Ismi lakukan tetapi tidak mendapat 
persetujuan dari orang tuanya.

Berawal dari keinginan untuk berlibur 
bersama temannya, Ismi mulai menabung 
rutin setiap bulan dari uang jajan yang 
dia dapatkan. Setelah lulus kuliah, Ismi 
merasa tabungannya tidak bergerak 
sesuai harapannya. Hal inilah yang 
menjadi awal pemikiran Ismi untuk tidak 
menjadi wanita yang biasa-biasa saja. 

“Saat itulah aku mulai berpikir. Ini uang yang aku punya harus 
diapakan ya? Supaya bisa bertambah dan berputar.” Ujar Ismi. 
Berangkat dari pertanyaan tersebut, Ismipun bercerita kepada 
temannya dan akhirnya mereka mencetuskan untuk mulai 
berbisnis dengan modal usaha tabungan yang mereka miliki.

Hal inipun tidak berjalan mulus seperti yang diharapkannya. 
Ismi tidak mendapat dukungan dari keluarga. “Orang tuaku 
tidak setuju dengan ide aku berbisnis. Katanya tidak jelas buka 
usaha begitu, lebih baik kerja kantoran saja.” Tandasnya. Ismi 
pun berusaha meyakinkan kedua orang tuanya dan meminta 
kesempatan untuk dapat menjalankan bisnis ini. Apabila gagal, 
Ismi bersedia untuk mengikuti keinginan kedua orang tuanya 
untuk kerja kantoran.

PROFILE
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Investasi yang Ismi siapkan untuk usaha 
inipun tidak sedikit. Dengan modal 
kurang dari 10 juta ini, Ismi memberi 
warna baru dalam dunia kuliner 
Indonesia. Dalam waktu 1 bulan Ismi 
sudah balik modal dan setiap harinya 
memiliki antrian yang panjang. Kini kue 
cubit daerah Tebet ini sudah dikenal 
hingga keluar kota

Bila kita melihat keberhasilan yang Ismi 
raih, tentu kita akan menganggap hal ini 
mudah atau hanya karena keberuntungan 
yang Ismi miliki. Tapi ternyata tidak 
BINUSIAN. Dalam menjalankan bisnis 
ini, Ismi memiliki ketakutan dan proses 
kegagalan yang juga dialami oleh setiap 
pengusaha baru.

Seperti yang kita ketahui, modal yang Ismi 
siapkan untuk bisnis inipun tidak sedikit, 
selain itu Ismipun bertanggung jawab 
untuk membuktikan kepada orang tuanya 
bahwa langkah yang dia ambil tidak salah. 
Jangan lupa BINUSIAN, Ismi juga menjadi 
standar kesuksesan bagi kedua adiknya 
dan proses pembuatan kue cubit ini sendiri 
juga tidak semudah yang kita tahu.

Sebenarnya aku terinspirasi oleh dosen 
entrepreneurku dulu waktu kuliah. Beliau 
mengatakan, buatlah produk yang kalau 
orang tidak pakai produk kita, bisa mati. 
Nah aku bingung, apa yah? Bahkan beras 
yang kebutuhan sehari-hari saja, kalau 
tidak ada beras, kita bisa makan roti dan 
pengganti karbohidrat lainnya.” Ungkap 
Ismi. Setelah menjalani bisnis ini, Ismi 
pun mengerti maksud dari ungkapan 
sang dosen. Buatlah produk yang 
membuat orang rela melakukan sesuatu 
(effort) untuk mendapatkan produk kita. 
Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, 
Ismi berhasil menggiring konsumen dari 
berbagai daerah untuk datang ke Tebet 
menikmati kue cubit ini.  

Dengan tekat yang bulat, Ismi dan 
rekannya pun mulai membuka usaha 
kue cubit. Sebagai langkah awal, Ismi 
membuka di Bogor yang merupakan 
tempat tinggalnya dan di daerah Tebet. 
Jakarta. Mereka melihat bahwa kue cubit 
ini merupakan salah satu makanan kecil 
yang enak dan sudah mulai ditinggalkan 
di kota modern ini. Untuk itulah, Ismi 
dan rekannya melakukan inovasi dalam 
mengembangkan bisnis kue cubit ini, 
dengan menyajikan beberapa macam 
rasa seperti green tea, oreo, tiramisu, 
coklat dan original.
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Dengan memanfaatkan perkembangan 
sosial media dan koneksi dengan teman-
teman, Ismi berhasil menciptakan pasar 
untuk produknya. Ismi juga berhasil 
menarik perhatian media untuk meliput 
kue cubitnya. “Sekarang aku sudah bisa 
meyakinkan orang tuaku akan jalan 
yang aku pilih. Saudara-saudaraku juga 
mendukung bisnis ini.” Ujar Ismi.

Nah BINUSIAN, kalau Ismi bisa, 
kamu juga bisa! Jangan terbelenggu 
oleh track yang sudah ada. Sekarang 
jamannya emansipasi wanita, 
BINUSIAN. Yuk think out of the 
box. Beranilah melangkah untuk 
membuat terobosan-terobosan, 
karena kamu tidak akan tahu 
seberapa tinggi kamu terbang, bila 
kamu tidak mengepakkan sayapmu.

Memang banyak perspektif bila kita 
berbicara mengenai kartini modern. 
Menjadi kartini bukan berarti kita 
harus berjuang seperti yang RA 
Kartini lakukan, kita bisa berjuang 
untuk mimpi yang kita miliki. 

Apakah mau berbisnis ataupun 
menjadi professional muda, mimpi 
apapun yang kamu miliki, raihlah 
dan jadilah tokoh bagi hidupmu 
sendiri. Selamat Hari Kartini, wanita 
Indonesia. (AL)

“Awalnya aku dan temanku tidak selalu 
berhasil membuat kue cubit ini, kadang 
suka ngembang kadang tidak. Ada juga saat 
dimana bahan masih sisa banyak dan tidak 
ada pengunjung yang datang. Dalam dunia 
bisnis seperti ini, ini hal yang biasa dan aku 
harus mampu melaluinya.” Ujar Ismi. “Apalagi 
waktu menjalankan bisnis ini, aku dan temanku 
tidak punya strategi secara khusus untuk 
mempromosikan produk kami. Yang kita 
tahu hanya mau buka bisnis dan itu adalah 
kue cubit. Selebihnya kita tidak tahu lagi.” 
Tambahnya.
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Kalau bicara tentang kartini, yang 
kepikiran di aku adalah kita cewek dan 
kita bisa buat apa? Untuk aku pribadi, 
sekarang bukan jamannya lagi bagi 
cewek-cewek yang hanya bergantung 
saja. Sekarang sudah jamannya cewek 
untuk berbuat sesuatu. Aku bersyukur 
karena kuliah di BINUS UNIVERSITY dan 
kasih mata kuliah entrepreneurship. Mata 
kuliah ini, mendidik kita untuk berpikir 
seperti pengusaha dan membuat kita bisa 
menghasilkan sesuatu. Sekarang ini, aku 
dan teman-teman sudah memiliki bisnis 
kecil-kecilan yaitu Nictage80’s dengan ID 
Instagram @Nictage80’s, yang menjual 
rok berbagai model dengan tema etnic, 
vintage dan 80’s. 

Memang dalam bisnis ini, kita memerlukan 
modal usaha tapi sebenarnya berbisnis itu tidak 
merugikan. Dengan berbisnis dari aku kuliah ini, 
aku jadi punya tabungan bersama yang bisa kita 
pakai dikemudian hari dan juga melatih mental 
aku. Bagi teman-teman BINUSIAN khususnya 
yang perempuan, gigihlah dalam menjalani 
kehidupan ini dan raihlah mimpimu dengan 
pengalaman-pengalaman yang bisa kamu 
rasakan dimasa mudamu.

MENJADI 
KARTINI 
MODERN, 
BINUSIAN 
BISA!

Memang dijaman sekarang ini, kita tidak 
lagi memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia, karena sudah diraih oleh para 
pahlawan kita. Namun, kita memiliki 
perjuangan lain yang harus dilalui di 
jaman modern ini. Bagaimana wanita 
modern di jaman globalisasi ini tetap 
berperan sebagai kartini? 

Nah BINUSIAN, kita bisa melihat 
disekeliling kita dan mereka yang kita 
sebut sebagai Kartini BINUS UNIVERSITY. 
Kita lihat yuk, bagaimana menjadi kartini 
modern dari teman-teman kita ini.

NATHASYA SHESILIA KRISTHI 
– Semester 4 Psikologi

Bila kita bicara tentang kartini, apa yang 
terlintas di otak kalian? Pasti tidak jauh 
dari tokoh nasional Indonesia yaitu Raden 
Ajeng Kartini yang dikenal sebagai ibu kita 
kartini. Perjuangan yang dilakukan RA Kartini 
dijamannya dulu, menginspirasi wanita 
Indonesia untuk menjadi mandiri dan berani 
memiliki mimpi untuk dicapai.

FOKUS

9



HEY
PROBLEMS!
I’M READY

S E M I N A R

BINUSIAN, kita harus menyadari bahwa 
tidak semua masalah terjadi berada 
dibawah kehendak kita. Ada beberapa 
hal yang terjadi dengan semestinya, 
misal ketika kita harus kehilangan orang 
yang kita sayangi. Terkadang hal-hal 
tersebut dapat merubah keseluruhan 
hidup kita dan tidak ada jalan lain, selain 
menerima kenyataan tersebut dan tetap 
melanjutkan hidup.

Melalui seminar ini, BINUSIAN ditantang 
untuk mengendalikan diri dan berpikir 
dengan rasio bukan emosi. “Hindari 
mengambil keputusan saat emosi. Kalau 
memang anda harus mengekspresikan 
emosi anda, silakan. Namun kadar yang 
dikeluarkan juga harus sesuai.” Pesan 
Hary kepada BINUSIAN. Yaa.. ketika 
perasaanmu merespon masalah yang 
kamu hadapi bukan berarti kamu tidak 
boleh mengekspresikannya. Setiap orang 
berhak mengekspresikan emosinya.

Namun BINUSIAN, jangan 
sampai masalah yang 
kita hadapi membuat 
kita tergelincir dan 
tidak mencapai tujuan 
yang seharusnya kita 
capai. Jadikan masalah 
sebagai batu pijakan 
untuk melangkah ke 
depan. Katakan pada 
dirimu bahwa “saya 
siap menghadapi segala 
masalah!”. Ditahun 2015 
ini bukan berarti masalah 
akan berkurang, tetapi 
pembelajaran selama 2014 
ini dapat membuat kamu 
lebih kuat lagi. (AL)

Namun ada beberapa masalah yang 
diijinkan terjadi untuk melatih respon kita 
dan membentuk karakter yang lebih baik. 
“Karena respon yang salah pada masalah 
tersebut, sering kali orang-orang itu 
mendramatisir masalah mereka seolah 
sulit dilakukan.” Ujar Hary ditengah-
tengah seminarnya.

Ketika kita menghadapi masalah, Hary 
menyampaikan minimal ada 3 poin yang 
harus diingat oleh BINUSIAN. Yang 
pertama adalah kenali tujuan anda. 
Jangan sampai masalah yang dihadapi 
mengganggu anda dalam melihat 
tujuan yang ingin dicapai. Setelah 
kenali tujuan anda, pahami resiko yang 
akan diterima untuk mencapai tujuan 
tersebut. Pemahaman resiko ini akan 
membantu membentuk pola pikir yang 
memampukan kita menghadapi masalah 
tersebut.

Dan yang terakhir Supporting 
System. “Sering kali orang yang 
ingin melaukan bunuh diri atau yang 
merasa tidak sanggup menghadapi 
masalahnya dikarenakan mereka 
merasa sendiri dan tidak ada orang-
orang disekelilingnya.” Tandas 
Hary. Supporting System ini bisa 
keyakinan kita terhadap Tuhan, 
keluarga ataupun teman-teman yang 
memberikan dukungan dan kekuatan 
kepada kita. Hary juga memutar 
potongan film Facing the Giant untuk 
menekankan kepada BINUSIAN untuk 
tidak berfokus pada masalah mereka, 
tapi berfokus pada tujuan yang ingin 
dicapai.

Memahami tingkat kestresan generasi muda ini, 
Student Advisory Center (SAC) mengadakan seminar 
yang bertajuk “Hey Problems! I’m Ready” yang 
dibawakan oleh Hary Setyowibowo selaku Lead 
Partner Psychologist & Lecture Faculty at Psychology 
Unpad.Seminar ini diadakan di Auditorium Kampus 
Anggrek pada Jumat (12/12).

ON THE NEWS
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BINUS UNIVERSITY merupakan 
universitas pertama yang 
mendapatkan kesempatan untuk 
bekerjasama dengan pihak Orang 
Tua Group untuk menjalankan 
program beasiswa tersebut. Tujuan 
program beasiswa dari Orang 
Tua Group ini tidak lain untuk 
memotivasi para BINUSIAN untuk 
terus berprestasi lebih baik lagi, 
menjadi jembatan hubungan baik 
antara Orang Tua Group dengan 
BINUS UNIVERSITY, serta diharapkan 
mendapatkan sumber tenaga kerja 
dari sumber yang berkualitas.

Terlihat raut wajah yang sangat 
antusias dari para BINUSIAN 
yang hadir dalam acara tersebut. 
Tidak hanya sekedar mendapatkan 
informasi saja mengenai beasiswa 
yang ditawarkan oleh Orang Tua 
Group. Melainkan BINUSIAN pun 
juga mendapatkan kesempatan 
untuk bertanya langsung kepada 
pihak pemberi beasiswa mengenai 

Adapun persyaratan yang 
diajukan oleh perusahaan 
yang harus dipenuhi 
oleh BINUSIAN agar bisa 
mendapatkan beasiswa 
tersebut. Diantaranya, syarat 
IPK min 3,50, BINUSIAN 
semester 3, sedang tidak 
mengikuti program beasiswa 
lain, aktif mengikuti organisasi 
kemahasiswaan, serta masa 
kuliah maksimal 8 semester.

Setelah lulus tahapan administrasi, 
para BINUSIAN akan melewati 
proses seleksi dengan mengikuti 
tahap psikotes dan tahap 
wawancara. Setelah berhasil 
lulus semua proses tahapan 
seleksi, para BINUSIAN akan 

BEASISWA

ORANG TUA GROUP 

Suatu kesempatan yang sangat berharga bagi para 
mahasiswa BINUS UNIVERSITY bila mendapat kesempatan 
untuk mencoba mendapatkan beasiswa yang ditawarkan 
perusahaan – perusahaan pemberi beasiswa pendidikan. 
Pada Rabu (14/01) bertempat di Ruang M2CD Kampus 
Syahdan, Perusahaan Orang Tua Group mendapatkan 
kesempatan untuk membagikan informasi seputar 
beasiswa yang ditawarkan kepada para Binusian 
berprestasi.

kewajiban yang harus mereka 
jalankan dan berbagai hak 
dan fasilitas apa saja yang 
akan didapatkan melalui 
program beasiswa tersebut.

dinyatakan layak menerima 
beasiswa dari perusahaan 
sesuai dengan nominal yang 
sudah ditentukan. Tentunya, 
setelah BINUSIAN berhasil 
menyelesaikan masa 
kuliah 8 Semester, maka 
BINUSIAN yang ikut dalam 
program beasiswa ini, akan 
secara langsung menjadi 
karyawan dari Orang Tua 
Group dengan posisi sebagai 
Manajemen Trainee tanpa 
harus mengikuti proses 
seleksi karyawan lagi. Karena, 
proses seleksi tersebut sudah 
dilakukan saat mengikuti 
program beasiswa. (JR)

ON THE NEWS
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Semakin pesatnya perkembangan 
dunia teknologi dan informasi 
khususnya dalam konsep digital, 
seakan–akan membuat kita 
lupa pada keamanan perangkat 
komputer, laptop, handphone, serta 
jaringan koneksi internet kita 
terhadap serangan virus atau usaha 
penipuan atau penggandaan sebuah 
sistem berbasis informasi.

Sebagai institusi pendidikan yang 
unggul dalam bidang teknologi 
informasi, BINUS UNIVERSITY turut 
mengikuti arah perkembangan 
teknologi informasi sesuai dengan 
saat ini. Oleh karena itu, BINUS 
UNIVERSITY membentuk suatu 
organisasi kemahasiswaan baru 
bernama “Cyber Security” dan 
diresmikan pada Sabtu (10/01) di 
Exhibition Hall lantai 3, Kampus 
Anggrek – BINUS UNIVERSITY. 
Acara peresmian organisasi 
kemahasiswaan ini tidak hanya 
dihadiri oleh para BINUSIAN jurusan 
Teknik Informatika saja, melainkan 
menghadirkan para pakar IT yang 
turut meramaikan acara tersebut.

Melihat terhadap serangan 
tersebut yang cukup meresahkan 
pengguna, banyak para pakar atau 
komunitas yang ahli dalam bidang 
IT berlomba membuat suatu system 
pertahanan pada komputer agar 
tidak merusak kinerja komputer. 
Secara umum, virus yang sering 
menyerang perangkat komputer 
serta jaringan internet dikarenakan 
kelalaian dari si pengguna tersebut 
yang tidak memperhatikan 
perbaharuan dari anti virus yang 
terinstal pada perangkat tersebut. 
Padahal, kegunaan dari anti virus 
tersebut cukup membantu kita 
untuk mendeteksi serta mencegah 
masuknya virus terhadap perangkat 
kita.

Selain serangan virus, yang menjadi 
ancaman bagi para pengguna 
teknologi adalah adanya usaha 
para hacker untuk mencoba 
menyebarkan virus atau mengambil 
alih pengoperasional perangkat 
komputer atau laptop yang menjadi 
target hacker dengan cara membuat 
user public WI-FI baru yang hampir 
sama dengan public WI-FI gratisan 
pada umumnya. Dengan demikian, 
ketika pengguna menggunakan user 
Public WI-FI hasil buatan Hacker, 
maka secara otomatis para hacker 
dengan mudah masuk melalui jalur 
belakang untuk mengambil alih 
perngoperasian komputer target.

Acara ditutup dengan seminar yang 
mengangkat topic mengenai Public 
WI-FI Awareness yang menghadirkan 
pembicara bernama M. Irfan 
sulaiman yang adalah pemenang 
Cyber Security Competition 2014 
diselenggarakan oleh kementrian 
pertahanan RI spesialis wifi hacking 
dan tergabung dalam organisasi 
Indonesian backtrack team. Seminar 
kali ini membahas mengenai 
ancaman yang mungkin terjadi 
apabila menggunakan public WI-FI 
gratis di lingkungan sekitar kita.

Berbagai tips yang dibagikan kepada 
Binusian agar bisa aman terhadap 
ancaman serangan virus atau 
usaha hacker untuk mengambil alih 
pengoperasian komputer atau laptop 
kita. Diharapkan penggunaan anti 
virus dapat memakai versi asli dan 
juga diharapkan, bila BINUSIAN ingin 
menggunakan internet di lingkungan 
umum, diusahakan menggunakan 
modern sendiri agar dapat mencegah 
usaha para hacker tersebut. (JR)

PELUNCURAN 
ORGANISASI
KEMAHASISWAAN: 

CY-
BER
SE-
CURI-
TY
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BINUS Square Student Committee (BSSC) mempunyai acara yang rutin 
diadakan yaitu Culture Week. Kegiatan ini diadakan untuk menyambut 
para mahasiswa yang baru saja bergabung di BINUS Square ataupun 
kepada mahasiswa asing yang sedang melakukan pertukaran pelajar 
di BINUS UNIVERSITY.

BINUS SQUARE 

MEMPERKENALKAN 

BUDAYA CHINA
Sudah 5 tahun Culture Week ini 
berjalan dengan mengangkat 
kebudayaan yang berbeda-beda 
setiap tahunnya. Pada tahun 2015, 
melalui hasil voting dari para 
penghuni BINUS Square maka BSSC 
mengangkat tema Chinese Culture 
Week (CCW). Adapun rangkaian acara 
CCW yang diadakan selama 4 hari 
dari 14 Januari – 17 Januari 2015 
ini meliputi seminar, pertunjukan, 
pemutaran film, festival makanan 
dan penampilan dari Binusian 
sendiri yang tidak lain untuk 
memperkenalkan kebudayaan China 
itu sendiri.

Salah satu penampilan yang 
turut meramaikan acara ini 
adalah penampilan dari Red 
Silk, pertunjukan kungfu dari 
Vihara Ekayana, pertunjukan 
barongsai serta tarian 
China lainnya. Kegiatan ini 
berhasil menghadirkan ribuan 
pengunjung baik dari penghuni 
BINUS Square maupun 
masyarakat luas.

Melalui kegiatan ini diharapkan 
para penghubi BINUS Square 
akan lebih mengenal berbagai 
kebudayaan yang ada di 
dunia. Culture Week ini juga 
bisa menjadi batu pijakan 
bagi BINUSIAN untuk bisa 
berkomunikasi ataupun 
mengurangi gap kebudayaan 
akan terjadi di era Masyarakat 
Ekonomi Asia (MEA) ini.   (AL)
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Penulis 
Tahun
Dimensi
ISBN

RESENSI BUKU

REVIEW BUKU

KARAKTER UNYU NGANIMASI

KARAKTER UNYU NGANIMASI

: BAMBANG GUNAWAN SANTOSO
: 2014
: 17x24 cm; 216 Halaman
: 978 - 602 - 1138 - 10 - 6

Perkembangan trend terbaru adalah masuknya 
budaya pop Korea ke Indonesia sejak awal tahun 
2009. Yang menarik dan nyaris terdapat pada semua 
desain karakter dan film serial animasinya adalah 
selalu “cute”, lucu, menggemaskan, atas yang disebut 
oleh remaja sekarang dengan istilah “unyu”. Buku 
ini memberikan sedikit pencerahan akan hal unyu, 
menampilkan semacam studi banding ringan tentang 
beberapa contoh karakter unyu buatan Korea disertai 
dengan bisnis dagang karakter yang sukses mengangkat 
kebudayaan mereka menjadi mendunia.

Buku ini juga menampilkan beberapa karya desain 
nganimasi teman-teman animator lokal – Indonesia, dimana 
karya-karya mereka justru jarang muncul di televise swasta 
nasional, TV lokal, maupun TV berbayar. Pada akhir buku 
ini, penulis menjelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan 
dalam berkreasi membentuk karakter, baik pemikiran dan 
konsep secara teoritis, maupun cara membuat gambar-
gambar desain karakter unyu dengan step by step contoh 
semacam tutorial, mulai dari konstruksi anatomi, skala 
wajah, sticker, sampai dengan emoticon-nya.

Kehadiran pemikiran, karya-karya, dan referensi 

mengenai desain karakter dapat menjadi langkah 

awal yang baik bagi berkembangnya desain 

karakter di Indonesia. Buku ‘unyu’ Mas Bambi ini 

adalah salah satu cara ‘kampanye’ yang baik dan 

inspiratif, sekaligus terasa sebagai tantangan 

terbuka bagi kreator desain karakter Indonesia. 

Tentu karya Bambi ini harus didukung dengan 

lahirnya karya-karya desain karakter berikutnya. 

Selamat buat Mas Bambi, dan semoga buku ini 

dapat menjadi katalis bagi perkembangan dunia 

desain karakter di Indonesia.

Sudah banyak buku tutorial yang menampilkan cara membuat 

gambar karakter kartun seperti manga dan lain-lain, tapi 

yang terfokus pada karakter “Unyu” saya rasa baru buku ini. 

Topik “Unyu” bagi Bambi mungkin hanya merupakan suatu 

sarana untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang 

pengetahuan yang lebih luas lagi. Di balik “peng-unyu-an” ini 

Bambi pada akhirnya sangat ingin memperkenalkan kepada 

para seniman di dunia kartun, animasi, dan game, suatu 

pendekatan produksi yang disesuaikan dengan kondisi teknis 

dan industri di Indonesia, misalnya, bagaimana membuat 

animasi dengan hasil maksimal, namun dengan sarana 

minimal dan waktu produksi yang efisien sesuai kondisi di 

Indonesia. Buku ini melanjutkan buku Bambi yang pertama 

yang berjudul Nganimasi bersama Mas Be. Mungkin juduljudul 

buku berikutnya akan melengkapi cita-cita Bambi tadi. 

Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga bisa 

membawa kegunaan yang besar bagi siapa saja yang sedang 

belajar atau sudah masuk dalam industri, atau yang menekuni 

dunia kartun seputar komik-animasi-game.

Arif PSA 

(Head of School of Design – BINUS UNIVERSITY)

Iwan Gunawan  

(Direktur Pasca Sarjana, Institut Kesenian Jakarta)

“
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BERKREASI 

BERSAMA 

MAS BE 

MELALUI 

KARAKTER 

UNYU 

NGANIMASI

Nganimasi bukan kegiatan yang 
sulit BINUSIAN. Kita hanya perlu 
memahami trick dalam menggambar 
karakter yang kita inginkan. Mungkin 
saat ini Korea dan Jepanglah yang 
dapat membentuk karakter pada 
dunia animasi. Tapi bukan berarti 
kita tidak bisa membuat karakter 
yang dapat menginspirasi orang.

Pada buku Karakter Unyu Nganimasi 
seri 2 ini, Mas Be yang memiliki 
nama lengkap Bambang Gunawan 
Santoso mengajarkan generasi muda 
untuk dapat mendesain karakter 
dalam animasi yang dapat berguna 
bagi dunia perkembangan karakter 
di Indonesia. 

Bedah buku ini diikuti oleh siswa-i 
SMA se-JABODETABEK. Acara bedah 
buku ini ternyata dapat mencuri 
perhatian mereka. Hal ini terbukti 
dari antusiasme para peserta 
dalam mengajukan pertanyaan dan 
menanggapi acara bedah buku ini. 
Untuk mempermudah para peserta 
memahami desain karakter, Mas 
Be menampilkan beberapa karakter 
desain yang sudah di kenal seperti 
Hebring, Spongebob, dan beberapa 
tokoh animasi lainnya.

Mas Be punya cara yang unik dalam 
mengenalkan dunia animasi kepada 
generasi muda. Hal ini diharapkan 
dapat menginpirasi generasi muda 
dalam mengenal dan mencintai 
dunia animasi. Indonesia masih 
memerlukan kemampuanmu dalam 
mendesain karakter yang dapat 
menginspirasi. (AL)

BINUS Media & Publishing 
mengadakan bedah buku nganimasi 
bersama Mas Be pada Sabtu (7/2) 
lalu. Bedah buku ini menjadi bagian 
dalam rangkaian kegiatan nasional 
yang diadakan di Jakarta Convenience 
Center yaitu Education and Training 
Expo (ETE). 
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Bidang Pekerjaan 
di Industri Game

Perkembangan industri game di Indonesia cukup mengalami peningkatan. Banyaknya perusahan 

game developer baru yang bermunculan memberikan banyak peluang lapangan pekerjaan dalam 

industri game. Untuk kamu yang ingin bekerja didalam industri game, berikut adalah beberapa 

bidang pekerjaan yang bisa digeluti:

Tugas utamanya adalah menciptakan konsep game yang akan 

dibuat, baik dari segi cerita, gameplay, tampilan, dan lain-lain. 

Tentu saja diperlukan kreativitas dan imajinasi yang tinggi 

untuk bidang pekerjaan yang satu ini.

Menciptakan dan mengisi suara di dalam game mulai dari 

background music (BGM) dan sound effect (SFX).

Bertugas dalam mendesain karakter / tokoh didalam game 

secara tampilan visual, tampilan lingkungan, dan semua hal 

yang berhubungan dengan desain.

Bertugas untuk menyatukan elemen-elemen dalam sebuah 

game dan melakukan coding untuk menghasilkan sebuah 

game secara utuh. Bertugas untuk menyatukan elemen-

elemen dalam sebuah game dan melakukan coding untuk 

menghasilkan sebuah game secara utuh.

Kalau Visual Artist bertugas membuat desain visual berupa 

objek tidak bergerak, maka Animator membuat objek tersebut 

menjadi hidup / bergerak di dalam game.

Setelah sebuah game dikembangkan, Quality Assurance akan 

memeriksa memeriksa  semua hal yang ada di dalam game 

agar berjalan dengan semestinya.

1 4

2 5

3 6

GAME DESIGNER AUDIO COMPOSER

VISUAL ARTIST PROGRAMMING

ANIMATOR QUALITY ASSURANCE
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BINUS UNIVERSITY

KINI HADIR
DI SEMARANG

Dengan pengalaman lebih dari 
33 tahun, BINUS UNIVERSITY 
terus memberikan pendidikan 
berkualitas berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi (ICT) 
bagi para mahasiswanya. 

Sejak tahun 2001, BINUS 
UNIVERSITY menerapkan sistem 
pembelajaran multichannel 
learning dengan menggunakan 
Learning Management System 
(LMS) yang dibangun sendiri, yaitu 
BINUSMAYA. Kemudian tahun 2009 
hadirlah BINUS Online Learning, 
sebuah media belajar online bagi 
individu yang ingin belajar dan 
mengembangkan diri tanpa harus 

terikat dengan jadwal dan tempat 
tertentu.

Seiring dengan 
perkembangannya, maka pada 
Juni 2014 lalu BINUS Online 
Learning mendapat kepercayaan 
dari Pemerintah melalui SK 
No. 146/E/O/2014 mengenai 
Penyelenggaraan Pendidikan 
Jarak Jauh. BINUS merupakan 
perguruan tinggi swasta pertama 
yang memperoleh izin Pendidikan 
Jarak Jauh tersebut.

Melalui pendidikan ini maka 
mahasiswa yang berkuliah 
melalui metode ini bisa 
berasal dari seluruh penjuru 
Indonesia, bahkan tidak menutup 
kemungkinan dari luar negeri. 
Salah satu peraturan untuk 
pelaksanaan pendidikan jarak 
jauh ini adalah adanya Unit 
Sumber Belajar Jarak Jauh 
(USBJJ). Nantinya di setiap 
wilayah akan dibangun BINUS 
UNIVERSITY Learning Community 
(BULC) yang merupakan 
perwujudan USBJJ. Di BULC, 
para mahasiswa dapat melakukan 
kegiatan tutoring dengan tutor 
yang disediakan di masing-
masing wilayah, ujian dan lainnya 
tanpa harus datang ke kampus 
BINUS UNIVERSITY di Jakarta.

Pada bulan Desember 2014 lalu, 
BINUS UNIVERSITY hadir di kota 
Palembang melalui BULC-USBJJ 
Kota Palembang. Untuk membuka 
tahun 2015, BULC-USBJJ hadir 
di kota Semarang, Jawa Tengah 
yang akan diresmikan pada 23 
Januari 2015. BULC-USBJJ 
Semarang berlokasi di Gedung 
Griya Bina Artha Semarang.

“Nantinya para mahasiswa BINUS 
Online Learning yang tinggal 
di kota Semarang atau yang 
dekat dengan kota Semarang 
dapat melaksanakan pertemuan 
dan ujian di BULC ini. Juga 
mahasiswa lain yang sedang 
ada keperluan di kota ini dan 
kebetulan bersamaan dengan 
jadwal ujian dapat datang ke 
BULC untuk melaksanakan 
ujiannya,” ujar Prof. Dr. Ir. 
Harjanto Prabowo, MM., Rektor 
BINUS UNIVERSITY.

Saat ini ada dua program 
studi yang tersedia untuk 
pendidikan jarak jauh BINUS 
Online Learning di Semarang, 
yaitu Business Management dan 
Corporate Information Systems. 
Beragam fasilitas pun tersedia 
di BULC Semarang, antara lain 
ruang kelas, laboratorium, 
perpustakaan, ruang video 
conference serta ruang diskusi 
mahasiswa.

Tidak hanya sekedar untuk 
memfasilitas pendidikan jarak 
jauh, BULC juga terbuka bagi 
para BINUSIAN dan masyarakat 
Semarang yang ingin melakukan 
pembelajaran. Diharapkan 
BULC dapat memberikan sarana 
pembelajaran, seperti pelatihan, 
seminar dan lainnya bagi 
masyarakat di kota Semarang.

“Ke depannya BINUS melalui 
pendidikan jarak jauh akan hadir 
di beberapa kota lainnya. Pada 
2015 ini BINUS akan hadir di 
beberapa kota lainnya, seperti 
Malang dan Makassar, ” tutup 
Prof. Harjanto Prabowo.
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KESEMPATAN 
KERJA DAN GLOBAL 
YANG LEBIH LUAS

MOU BINUS UNIVERSITY DAN 

BANK SUMITOMO INDONESIA: 

BINUS UNIVERSITY resmi menjalin 
kerjasama dengan Bank Sumitomo 
Mitsui Indonesia pada Selasa (23/12). 

Adapun Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 
(BSMI) adalah merger dari Bank 
Sumitomo Indonesia dan Bank Sakura 
Swadharma pada tahun 2011. Namun kini 
saham utamanya dipegang oleh Bank 
Central Asia (BCA) dan Bank Negara 
Indonesia (BNI).

Kerjasama ini diadakan untuk mendukung 
program employability BINUSIAN dalam 
perushaan global. Perjanjian kerjasama 
ini ditandatangani di Bigboard Room 
Kampus Anggrek dan dihadiri oleh 
Mr. Kazuhiza Miyagawa selaku SMBCI 
Indonesia President sedangkan dari 
pihak BINUS UNIVERSITY diwakili oleh 
Dr. Ir. Boto Simatupang, MBP selaku 
Vice Rector Global Employability & 
Entrepreneurship. 

Selaras dengan positioning BINUS 
UNIVERSITY, isi perjanjian kerjasama ini 
adalah untuk memperluas kesempatan 
BINUSIAN untuk bekerja dan magang 
diperusahaan global, seperti BSMI. Lebih 
dari pada itu, BSMI juga akan memberikan 
kuliah terbuka untuk mata kuliah keuangan 
dan perbankan yang diharapkan dapat 
menunjang pengetahuan BINUSIAN untuk 
dunia kerja kelak.  
 
Yuli Dwi Diansari dari BINUS Career 
menerangkan bahwa perjanjian ini akan 
berlangsung selama satu tahun terhitung 
dari tahun 2015. Diharapkannya pula agar 
kedepannya BINUS UNIVERSITY dapat 
menjalin kerjasama dengan institusi lainnya 
untuk memajukan BINUS UNIVERSITY 
dalam menuju BINUS 20/20. (IN)
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Pekan Perguruan Tinggi Jakarta 
(PPTJ) yang diadakan setahun sekali 
selalu mengundang perguruan 
tinggi swasta di Jakarta. 

Seperti biasa, ribuan siswa-i SMA 
menyerbu stand BINUS UNIVERSITY 
yang terletak di 189 – 193, Istora 
Senayan – Gelora Bung Karno

PPTJ yang diadakan sejak 2 
Februari hingga 4 Februari 2015 
ini merupakan kesempatan bagi 
siswa-i SMA untuk mengenal 
perguruan tinggi di Jakarta. 
Melanjutkan sekolah hingga ke 
jenjang lebih tinggi merupakan 
hal yang penting bagi pelajar di 
Indonesia ini. Karena itu acara 
PPTJ ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran bagi 
generasi muda Indonesia untuk 
memilih universitas yang bisa 
membawa mereka menuju impian 
dan cita-cita mereka.

BINUS UNIVERSITY sendiri 
merupakan salah satu universitas 
unggulan di Jakarta. Dengan 
pengakuan dari pemerintah 
maupun dunia melalui prestasi dan 
penghargaan yang dicapai membuat 
BINUS UNIVERSITY semakin dekat 
dengan visi BINUS 20/20 yaitu “A 
World-class university, in continuous 
pursuit of innovation and enterprise”. 
BINUS UNIVERSITY siap mendidik 
nusantara untuk kualitas pendidikan 
yang lebih baik. (AL)
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Education & Training Expo adalah salah satu pameran 
pendidikan yang mampu mendatangkan berbagai 

institusi, organisasi, bahkan universitas seluruh Indonesia 
untuk menampilkan berbagai sisi keunggulan dari mereka 
dalam memberikan pendidikan bagi generasi penerus 
bangsa. Tak dapat dipungkiri bahwa jutaan pasang mata 
siswa – siswi SMA se-JABODETABEK terpukau melihat 
aksi berbagai institusi dalam mencuri perhatian siswa SMA 
dalam pameran pendidikan tersebut.

Kegiatan pameran pendidikan yang 
diadakan setiap tahunnya, tidak lain 
bertujuan untuk mempersiapkan 
langkah para anak SMA dalam 
melanjutkan pendidikan yang lebih 
tinggi ke tingkat sarjana maupun 
pascasarjana. Ada pun beragam 
pilihan program dan kelas khusus 
yang ditawarkan setiap institusi 
pada pameran tersebut. Seperti 
kelas khusus karyawan, kelas 
regular, ada pun kuliah jarak jauh 
(Kelas Online).

Tidak hanya informasi seputar 
BINUS UNIVERSITY dan beragam 
pilihan program studi yang tersedia, 
namun mereka juga dapat bermain 
berbagai mini games yang tersedia 
di stand BINUS UNIVERSITY, serta 
dapat membaca sekilas mengenai 
buku penganggan mahasiswa yang 
diterbitkan oleh BINUS Media & 
Publishing. Sehingga mereka tak 
perlu kuatir akan buku saat kuliah 
nanti. Tak puas akan informasi di 
stand, maka BINUS UNIVERSITY 
mengisi panggung yang kosong 
dengan penjelasan lebih detail 
mengenai dan salah satu program 

Ketika pameran dibuka tepat 
pukul 10.00 pagi, terlihat anak – 
anak berseragam putih abu – abu 
sudah memadati area sekitar 

Dalam sesi kali ini, sekilas 
dijelaskan mengenai dasar 
kurikulum yang akan diajarkan 
kepada mahasiswa jika 
mengambil program studi ini. 
“Tidak hanya mengajarkan 
mengenai kurikulum regular 
yang diterapkan oleh Direktorat 
Jendral Pendidikan di Indonesia 
saja, namun mahasiswa akan 
menerima penjelasan kurikulum 
international, yaitu menggunakan 
kurikulum IB dan kurikulum 
Cambridge.” jelas Bapak Jimmy 
Sapoetra, S.S., M.Pd selaku Head 
of Department – Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. (AL)

Tahun ini, Education & Training Expo 
diselenggarakan mulai tanggal 
5 – 8 Februari bertempat di Hall 
B, Jakarta Hall Convention Center, 
Senayan – Jakarta. Lebih dari 
30 institusi, organisasi, maupun 
universitas yang 
wtergabung dalam pameran ini, 
termasuk BINUS UNIVERSITY. 
Sebagai salah satu institusi yang 
telah 33 tahun berkiprah dalam 
dunia pendidikan di Indonesia, 
BINUS UNIVERSITY menawarkan 
beberapa paket program yang 
dapat dipilih sesuai kebutuhan. 
Seperti program karyawan, 
program regular, ada pun program 
jarak jauh (Program Online).

pameran dan langsung menyerbu 
stand BINUS UNIVERSITY. 
Beberapa tim gabungan telah 
dipersiapkan sebelumnya dan siap 
untuk melayani dan memberikan 
informasi kepada para anak SMA 
beserta para orang tuanya yang 
turut menemani anaknya dalam 
mencari perguruan tinggi.

studi yang baru saja dibuka, 
bernama Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD)

RIBUAN 
SISWA SISWI
SMA BANJIRI
STAND 
BINUS
UNIVERSITY
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Lebih dari sebulan kita memasuki 2015, sudah saatnya kita fokus terhadap 
resolusi yang akan di capai di 2015. BINUS UNIVERSITY mengadakan kegiatan 

Penyerahan Dokumen KPI Unit dan Anggaran 2015 yang diadakan di Auditorium 
Kampus Anggrek pada Selasa (3/2). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin BINA 
NUSANTARA dan tim inti dari setiap unit.

MENINGKATKAN 
PERTUMBUHAN 
BINUS 
UNIVERSITY 
DI 2015

Keberhasilan yang tertunda ataupun 
yang sudah tercapai pada tahun 2014 
biarkan menjadi pembelajaran bagi 
kita semua. Prestasi yang sudah 
dicapai oleh institusi hingga para 
BINUSIAN merupakan kebanggan 
bagi BINUS UNIVERSITY, namun 
tidak hanya terhenti sampai di sini. 
BINUS UNIVERSITY masih harus 
mencapai BINUS 20/20.

Pada 2015, Prof. Dr. Ir. Harjanto 
Prabowo, MM selaku Rektor BINUS 
UNIVERSITY mencanangkan tema 
kerja yaitu Mencapai Pengakuan 
Global untuk Mendukung 
Pertumbuhan BINUS yang 
Berkesinambungan. Melalui tema 
yang diangkat ini, diharapkan para 
unit dapat fokus dalam menjalankan 
rencana kerja 2015 guna mencapai 
tujuan diatas.
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Ada beberapa hal yang akan 
menjadi fokus BINUS UNIVERSITY 
di 2015 ini, yaitu meningkatkan 
jumlah faculty member dan 
meningkatkan kualitas 
pengajar baik melalui training, 
workshop hingga penelitian. 
Tidak hanya kepada pengajar, 
BINUS UNIVERSITY juga akan 
meningkatkan pembinaan kepada 
mahasiswa agar dapat menjadi 
generasi yang siap bersaing di 
kanca global.

BINUS UNIVERSITY yang 
mendapatkan rating 3 STAR dari 
QS dan akreditasi A yang diraih 
Program Studi Teknik Informatika 
& Program Studi Manajemen 
dapat memotivasi program 
studi dan unit lainnya untuk bisa 
mendapatkan akreditas nasional 
maupun internasional. Akreditasi 
ini merupakan bentuk kepercayaan 
dan pengakuan dari pemerintah, 
masyarakat maupun dunia akan 
BINUS UNIVERSITY.

Karena itu para BINUSIAN harus 
berperan lebih aktif dan berlari 
lebih cepat di tahun 2015 ini. 
Sebagai simbolis bentuk dukungan 
dan komitmen BINUS UNIVERSITY 
kepada seluruh BINUSIAN, CEO 
BINA NUSANTARA dan Rektor 
BINUS UNIVERSITY menyerahkan 
dokumen secara langsung kepada 
para pemimpin dari setiap unit/
program studi. (AL)

Sebagai universitas yang 
memiliki visi menjadi World Class 
University, BINUS UNIVERSITY 
juga akan meningkatkan kualitas 
mahasiswanya melalui program 
3+1, dan bekerja sama dengan 
industri untuk menciptakan lulusan 
yang siap bersaing di kanca global, 
dengan pengalaman bekerja mereka. 
Selain itu, BINUS UNIVERSITY juga 
akan lebih aktif dalam melakukan 
pertukaran pelajar asing agar dapat 
menjadi bagian dalam komunitas 
dunia.
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MENUJU WORLD 
CLASS 
UNIVERSITY 
MELALUI 
ASIAN ENGLISH 
OLYMPICS 2015

Asian English Olympics (AEO) kembali hadir membekali 
generasi muda Indonesia dalam berbahasa inggris. Acara 
yang ini dibuka pada Rabu (10/2), dihadiri oleh 600 peserta 
dari berbagai perwakilan sekolah dan universitas di Asia.

AEO 2015 ini mengangkat tema 
Tribe of Aces, yang memiliki 
makna untuk menjadikan 
setiap talent menjadi kartu AS 
dan menimbulkan kebanggan 
diri sendiri dalam mewakili 
institusi pendidikan atau negara 
para peserta. Seperti tahun-
tahun sebelumnya, kompetisi 
inggris ini dibagi menjadi 
beberapa cabang yaitu Debate, 
Newscasting, Scrabble, Short 
Story Writing, Speech, Spelling 
Bee dan Story Telling.

Ke-7 cabang kompetisi ini 
memang merupakan kompetisi 
yang umumnya dilakukan oleh 
tempat-tempat pembelajaran 
Bahasa Inggris. Karena setiap 
cabang kompetisi ini tidak 

hanya melatih individu dalam 
berbahasa inggris, tetapi juga 
dapat mengasah kemampuan 
berpikir, inovasi, imajinasi, 
kemampuan berkomunikasi, 
percaya diri dan proses 
pembelajaran yang lebih 
menyenangkan.

AEO yang sebelumnya 
merupakan acara internal di 
BINUS UNIVERSITY, dalam 
4 tahun terakhir ini sudah 
berkembang menjadi acara 
bertaraf internasional hingga 
mencapai Asia yang diikuti oleh 
ratusan peserta dari sekolah 
maupun universitas. Acara 
yang dikemas oleh salah satu 
komunitas mahasiswa yaitu 
BINA NUSANTARA English Club 

(BNEC) ini merupakan bukti 
keseriusan BINUS UNIVERSITY 
menuju World class University di 
2020 mendatang.

Melalui acara AEO ini 
diharapkan para peserta bisa 
tergabung dalam komunitas 
dunia dan menciptakan pribadi 
yang semakin kompetitif dalam 
menghadapi persaingan global. 
(AL)
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Ajang yang diikuti oleh negara se-Asia 
ini, digelar pada 2-3 Februari 2015 di 
Singapura.

ICIT merupakan acara besar yang aktif diadakan 
setiap tahunnya untuk melihat perkembangan 
karya ilmiah dan riset dalam bidang teknologi 
cerdas. Pada tahun 2015, BINUS UNIVERSITY 
mengirim 5 peneliti dengan kategori yang bebeda-
beda. Setiap perwakilan negara diminta untuk 
mempresentasikan karya ilmiah tersebut kepada 
para peserta dan dewan juru.

Sebuah karya ilmiah dibuat karna ada kebutuhan/
masalah yang dihadapi. Dengan adanya karya ilmiah 
tersebut, diharapkan dapat menjawab kebutuhan 
dan permasalahan yang ada. Salah satu yang 
menjadi penilaian dalam international conference 
ini adalah apakah hasil penelitian/karya ilmiah 
yang dilakukan dapat diimplementasikan dan dapat 
berguna bagi masyarakat.

BINUS 
UNIVERSITY 
MERAIH 
BEST ORAL 
PRESENTATION 
AWARD Pada Ajang

International 
Conference On 
Information 
Technology 2015 

Rhio Sutoyo selaku Head of Computing 
Laboratory SOCS meraih penghargaan 
sebagai Best Oral Presentation dalam 
kategori Software Engineering & 
E-Learning pada ajang bergengsi yaitu 
International Conference on Information 
Technology (ICIT) 2015.

Karya BINUS UNIVERSITY dengan topik “Unlock 
Screen Application Design Using Face Expression on 
Android Smartphone” berhasil menarik perhatian 
para dewan juri dari 15 topik penelitian lainnya. “Hal 
ini merupakan kebanggaan bagi BINUS UNIVERSITY 
yang dapat menghasilkan sesuatu dan diakui oleh 
dunia. Untuk mendapatkan pengakuan ini tidak 
mudah. Banyak topik karya ilmiah lain yang lebih 
menarik, apalagi Jepang. Mereka adalah negara 
yang dikatakan cukup handal dalam mengelolah 
teknologi cerdas.” Ujar Rhio. Aplikasi yang Rhio dan 
tim buat ini dapat mengungguli karya ilmiah yang 
dibuat dari Jepang, Pakistan, Singapura, Thailand, 
India, Taiwan, China dan Saudi Arabia.

Aplikasi yang dibuah ini sebenarnya cukup simple, 
“Kami membuat aplikasi yang berfungsi sebagai 
unlock dengan ekspresi wajah untuk smartphone 
android. Aplikasi sejenis ini sudah ada sebelumnya, 
namun masih memiliki kekurangan karena dapat 
dikelabuhi dengan menggunakan foto. Aplikasi 
ini menyempurnakan hal tersebut sehingga 
smartphone dapat menangkap ekspresi wajah 
pemiliknya.” Jelas Rhio.

Tentu aplikasi yang dibuat ini memiliki beberapa 
kekurangan yang masih disempurnakan untuk dapat 
diimplementasikan. Namun ide dari pengembangan 
aplikasi inipun harus diakui dan fungsinya dapat 
dirasakan oleh pengguna. (AL)
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Menjadi Technopreneur? Kamu bisa BINUSIAN! 
Namun untuk menjadi Technopreneur ini, kamu harus 
mengenal kebutuhan pasar yang mau kamu lakukan. 
Yuk kita belajar dari salah satu kelompok BINUS Start 
Up Accelerator yaitu Ennouns. Alfons Lee merupakan 
salah satu anggota dari Ennouns yang mengagaskan ide 
Technopreneur ini BINUSIAN.

HOW TO BECOME

TECHNO
PRENEUR

ENTREPRENUR
THNK’S
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“

“

BANGUNLAH 
MIMPIMU DARI 
SEKARANG 
DENGAN KERJA 
KERAS, 
DARIPADA DI MASA 
YANG AKAN DATANG 
KAMU 
DIPEKERJAKAN 
UNTUK 
MEMBANGUN
MIMPI ORANG 
LAIN

“Bila kita bicara tentang ide. Ide 
itu bisa muncul kapan saja dengan 
melihat fenomena yang terjadi. 
Kita lihat bagaimana teknologi 
dapat mengubah dunia, maka kita 
bisa memanfaatkan teknologi 
itu untuk membuat sesuatu yang 
berguna juga bagi orang banyak. 

Berangkat dari ketergantungan 
masyarakat akan smartphone baik 
untuk melakukan interaksi dengan 
sesama, bekerja, melakukan 
transaksi hingga berbelanja. Hal 
ini membuktikan bahwa, orang 
banyak menggunakan teknologi 
untuk keseharian mereka. Hal 
ini ternyata menginspirasi Alfons 
untuk membuat sebuah aplikasi 
yang dapat menghasilkan income, 
yang biasa kita sebut sebagai 
Technopreneur.

Ennouns merupakan aplikasi 
yang dapat menghubungkan 
antara event organizer dan 
usernya. Ide ini muncul dari 
kebiasaan Alfons mencari 
informasi mengenai acara-
acara yang sering diadakan oleh 
universitas atau event organizer. 
“Ketika saya membuka facebook, 
saya melihat banyak sekali event-
event bagus yang diadakan oleh 
komunitas. Banyak orang-orang 
hebat hadir sebagai pembicara 
pada event tersebut, namun 
ternyata banyak juga event yang 
tidak diketahui oleh pasarnya.” 
Hal ini menjadi pertanyaan bagi 
Alfons, kenapa event sebesar dan 
sebagus itu tidak mendatangkan 
massa yang banyak?

Nah yang lebih menguntungkan 
lagi BINUSIAN, untuk menjadi 
Technopreneur ini kamu tidak 
memerlukan biaya yang besar. 
Jadi jangan kuatir kalau kamu 
harus kehabisan uang untuk 
memulai bisnis kamu ini. Hal inipun 
diungkapkan Alfons, bahwa ketika 
kamu menjadi Technopreneur, modal 

Pada edisi kali ini kita akan 
belajar dari salah satu bisnis 
Technopreneur yang akan 
berkembang yaitu Ennouns. Yuk 
kita lihat, bisnis apa yang sih 
sedang dijalani oleh Alfons dan 
teman-teman.

Alfons juga mengemukakan 
bahwa penggunaan 
aplikasi Ennouns ini juga 
dapat mengurangi biaya 
cetak untuk publikasi bagi 
penyelenggara event. Pihak 
penyelenggara tidak perlu 
melakukan pencetakan 
untuk fyler atau materi 

ENNOUNS

Alfonspun terinspirasi untuk 
memberikan wadah yang tepat 
bagi penyelenggara event dan 
massanya. “Mungkin facebook 
adalah sosial media yang 
digunakan oleh banyak orang. 
Namun untuk menshare event, 
mungkin kita memerlukan 
wadah yang lebih tepat dan pasti 

dikunjungi oleh orang-orang 
yang memang mencari event.” 
Tandas Alfons.

sejenis, karena Ennouns akan 
mempublikasikan setiap event 
kepada user Ennouns yang 
sesuai dengan target pasar 
dari acara tersebut.

Selain itu Ennouns juga 
membantu pihak penyelenggara 
untuk mengurus administrasi 
ataupun transaksi dari 
pembayaran tiket acara. 
Dengan aplikasi Ennouns ini, 
pihak penyelenggara dapat 
menghitung jumlah partisipan 
yang akan hadir dan dapat 
melakukan pembayaran via 

utama kamu bukanlah uang 
tetapi kerja keras dan semangat 
berbisnis yang tinggi. Mulai dari 
usia dini selagi kuliahpun kamu 
bisa memulai karir kamu didunai 
Technopreneur.

Kalau kita bisa melihat apa yang 
dibutuhkan kebanyakan orang, kita 
bisa menjadikan hal tersebut bisnis 
yang juga memberi keuntungan bagi 
kita.” Ujar Alfons. 
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“Ketika penyelengara mengadakan 
sebuah event, tentu banyak 
permasalahan dan cost yang 
dikeluarkan baik untuk materi 
publikasi, media publikasi, proses 
administrasi hingga transaksi. 
Sebuah permasalahan tersebut 
kita buat lebih simple melalui 
Ennouns.” Ujar Alfons. Para user 
yang memang ingin menghadiri 
kegiatan seminar ataupun konser 
juga bisa langsung mengakses 
situs Ennouns dan memilih acara 
yang ingin mereka hadiri.

Ennouns akan dikembangkan 
dengan bentuk situs dahulu untuk 
melihat bagaimana progress pasar 
dan pengembangkan dari aplikasi 
ini. Dan apabila dalam 3 bulan 
mengalami pengembangan yang 
signifikan, maka Ennouns akan 
mengembangkan versi mobile-nya 
agar lebih mudah di akses oleh 
generasi muda khususnya berusia 
17 – 25 tahun.

Ennouns ini dikelolah oleh 3 
orang yaitu Alfons Lee sebagai 
designer untuk layout website, Eric 
Jessen yang berperan sebagai 
developer sistem aplikasinya 
sendiri dan Deasy Aprilia Tanjung 
sebagai marketing yang akan 
mempromosikan aplikasi ini 
kepada klien.

“Sebagai langkah awal, kami 
akan gencar mencari user dan 
meningkatkan jumlah anggota 
secara berkala agar dapat menarik 
perhatian penyelenggara event. 
Kami akan menjadikan mahasiswa 
BINUS UNIVERSITY sebagai 
salah satu member besar kami.” 
Ungkap Alfons. Mahasiswa BINUS 
UNIVERSITY yang terdiri dari 
20.000 mahasiswa aktif memang 
merupakan sasaran empuk 
bagi para pengusaha. Apalagi 
untuk mempromosikan event-
event, karena mahasiswa BINUS 
UNIVERSITY cukup aktif dalam 
mengikuti seminar/konser yang 
ada di Jakarta ini.

MENTAL
SEORANG
TECHNOPRENEUR

Namun apa boleh dikata, 
Alfonspun gagal dalam 
mengembangkan bisnis ini 
karena keterbatasan waktu dan 
banyaknya pesaing yang lebih 
handal. Hal ini tidak membuat 

Yang kedua adalah Belajar Peduli 
akan Kebutuhan Orang Lain. 
Dengan kamu menyadari apa yang 
dibutuhkan orang lain, hal tersebut 
akan menginspirasi kamu untuk 
membuat ide bisnis yang dapat 
menjawab kebutuhan mereka. 
Sering-seringlah memperhatikan 
sekelilingmu dan hambatan 
yang mereka hadapi. Siapa tahu 
idemulah solusi yang mereka 
butuhkan dan bahkan memberi 
keuntungan untuk kamu.

Alfons dan tim akan membagikan 
beberapa mental yang ia dan 
timnya lakukan untuk bisa sampai 
ke tahap sekarang ini. Pertama 
yang harus dibentuk untuk menjadi 
Technopreneur adalah Pola Pikir. 

online, sehingga mempermudah 
kedua belah pihak.

Seperti yang disampaikan oleh 
Alfons, bahwa menjadi seorang 
Technopreneur ini memerlukan 
kerja keras yang tinggi. Ternyata 
BINUSIAN, Ennouns ini bukan ide 
bisnis pertama yang dilakukan 
oleh Alfons. Sebelumnya Alfons 
pernah menjadi entrepreneur 
dengan menjual jasa merakit 
komputer. Income yang 
didapatkan oleh Alfonspun cukup 
besar hingga dapat membawa 
teman-temannya untuk ikut 
bergabung dalam tim ini.

“Sadarilah bahwa kamu 
bekerja untuk mimpimu. Jadi 
ada effort yang dikeluarkan 
lebih untuk menghidupkan 
mimpimu. Berbisnis ini seperti 
investasi dimana hasil yang 
kamu raih tidak secepat yang 
kamu harapkan atau pikirkan. 
Memerlukan waktu hingga 5 
tahun menabur baru kamu akan 
menuai hasilnya.” Ujar Alfons.

Alfons putus asa, dia mulai 
mencari ide bisnis lain yang dapat 
dikembangkan dan muncullah 
Ennouns. Dari pengalaman Alfons 
ini, kita bisa lihat bahwa kegagalan 
merupakan teman terdekat dari 
calon pengusaha sukses. Jadi 
jangan takut gagal BINUSIAN! 
Kegagalan hanya kesuksesan yang 
tertunda, dan semua orang pernah 
mengalami kegagalan agar dapat 
merasakan kesuksesan.
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Nah yang empat ini cukup sulit 
dilakukan BINUSIAN, yaitu Keluar 
dari Zona Nyaman. Saat masih 
kuliah, sebagian besar dari kita 
masih menerima dana dari orang tua 
dan mungkin setelah lulus memilih 
pekerjaan yang memperolah income 
tetap. Hal-hal ini lah yang jadi musuh 
bebuyutannya para entrepreneur. Kita 
bisa menjadikan hal-hal tersebut 
sebagai sumber dana untuk kita 
menabung atau mendanai diri kita 

Yang ketiga, Kamu harus Yakin 
dengan Dirimu Sendiri, karena 
kamu harus meyakinkan banyak 
orang tentang dirimu. Diusia yang 
cukup muda ini kita mulai berbisnis, 
pasti ada saja orang akan akan pro 
dan kontra mengenai keputusan 
kita dan orang-orang tersebut 
tidak jarang adalah orang terdekat 
kita sendiri seperti orang tua. Nah 
BINUSIAN, kamu harus berusaha 
keras untuk meyakinkan orang 
tuamu dan orang-orang yang kontra 
dengan kamu bahwa kamu bisa 
sukses dengan bisnis yang akan 
kamu jalani ini. Bagaimana kamu 
bisa meyakinkan mereka, kalau 
kamu sendiri tidak yakin dengan 
apa yang kamu jalani.

saat memulai bisnis tersebut, 
namun jangan puas sampai 
disana BINUSIAN. “Pikirkanlah 
mimpimu dan bagaimana kamu 
mencapainya. Dengan berada 
dalam zona nyaman tidak 
membuatmu semakin dekat 
dengan mimpimu. Jadi keluarlah 
dan raih mimpimu.” Ujar Eric, 
salah satu anggota dari Ennouns.

Yang kelima ini merupakan 
langlah yang menentukan 
bagaimana nasib bisnismu 
kedepannya yaitu Pilihlah 
Partner yang Tepat. Ketika 
kamu ingin membangun sebuah 
kapal, pilihlah orang yang ingin 
membuat kapal yang sama seperti 
yang kamu inginkan. Karena 
kamu harus memilih siapa yang 
akan berada dikapalmu, yang 
akan membawa kapalmu berlaju 
hingga finish atau orang yang 
akan menenggelamkan kapalmu. 
BINUSIAN harus hati-hati 
sekali dalam memilih partner 
kerja. Banyak hal yang akan 
menimbulkan pertikaian ketika 
berjalan bersama-sama namun 
sebagai partner, haruslah dapat 
saling menutupi kekurangan dan 
mau berusaha bersama-sama 
untuk mencapai visi bersama.

Yang terakhir adalah yang 
paling penting namun sering 
dilupakan oleh kebanyakan 
orang yaitu Berdoa. Membawa 
sebuah permasalahan dalam 
doa artinya kita menyadari 
bahwa Tuhan turut campur 
tangan untuk segala hal yang 
kita lakukan. Sebagai BINUSIAN 
yang smart and good tentu kita 
harus mengijinkan Tuhan yang 
memegang kendali akan hidup 
dan hal-hal yang kita jalani.

Nah itu dia beberapa hal yang 
BULETiN bahas mengenai 
Technopreneur. Bangunlah 
mimpimu dari sekarang dengan 
kerja keras, daripada di masa yang 
akan datang kamu dipekerjakan 
untuk membangun mimpi orang 
lain. Selamat berkarya BINUSIAN!! 
(AL)
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PERTAMA 
DI INDONESIA,

Berangkat dari suatu keyakinan 
dalam meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat akan pendidikan, 
pada tahun 2002 BINUS UNIVERSITY 
membuka suatu program studi baru 
yaitu Sastra China.

Menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa mandarin, diharapkan 
dapat menarik minat para siswa SMA maupun SMAK dalam melanjutkan 
pendidikan di tingkat perguruan tinggi serta mendalami kemampuan dalam 
berbahasa mandarin.

Berangkat dari suatu keyakinan 
dalam meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat akan 
pendidikan, pada tahun 2002 
BINUS UNIVERSITY membuka 
suatu program studi baru yaitu 
Sastra China. Menggunakan 
bahasa pengantar yaitu bahasa 
mandarin, diharapkan dapat 
menarik minat para siswa 
SMA maupun SMAK dalam 
melanjutkan pendidikan di tingkat 
perguruan tinggi serta mendalami 
kemampuan dalam berbahasa 
mandarin. 

PROGRAM STUDI
SASTRA CHINA
BINUS UNIVERSITY 
TERAKREDITASI A

Memulai membuka lembaran baru 
dalam dunia pendidikan, program 
studi Sastra China BINUS 
UNIVERSITY mulai beroperasi 
di Indonesia dengan akreditasi 
C. Tentunya memerlukan kerja 
keras dan semangat juang dalam 
memperkenalkan program studi 
baru di BINUS UNIVERSITY. 
Banyak pertanyaan seputar 
kualitas dosen yang dimiliki, 

mata kuliah yang diberikan, hingga 
prospek profesi lulusan setelah 
menyelesaikan masa studi pada 
program studi yang baru saja 
beroperasi tersebut. Namun hal 
tersebut tidak membuat semangat 
para dosen dan karyawan yang 
tergabung dalam program studi 
Sastra China ini menjadi berkurang. 

Setelah 3 tahun pertama 
beroperasi, program studi ini 
mengajukan kepada Badan 
Akreditasi Nasional – Perguruan 
Tinggi (BAN-PT) dalam 
memperbaharui akreditasi 
mereka sebagai salah satu syarat 
ijin penyelenggaraan program 
studi di Indonesia. Berkat kerja 
keras dalam tim, maka program 
studi Sastra China mendapatkan 
Akreditasi B dari BAN-PT. tentunya 
terdapat peningkatan mutu 
pendidikan sehingga berpengaruh 
dalam peningkatan jumlah 
mahasiswa yang memilih program 
studi Sastra China.

Sekilas tentang BAN – PT, Badan 
Akreditasi Nasional – Perguruan 
Tinggi atau biasa disebut BAN-PT 
merupakan  lembaga atau institusi 
non-departemen yang bernaung 
di bawah departemen pendidikan 
Indonesia yang mempunyai 
wewenang dalam menilai mutu 
pendidikan yang diberikan oleh 
setiap program studi yang terdapat 
di dalam suatu universitas.  Dalam 
meningkatkan mutu pendidikan 
yang ada di Indonesia untuk tingkat 
perguruan tinggi, lembaga ini akan 
mengevaluasi mengenai kinerja 
seluruh program studi yang ada di 
setiap universitas setiap lima tahun 
sekali sesuai dengan hasil surat 
keputusan dari lembaga tersebut. 
Hasil dari evaluasi tersebut akan 
diproses menjadi suatu output nilai 
yang disebut akreditasi.

WHAT’S HOT
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Proses akreditasi  yang  dilakukan  
oleh lembaga tersebut selain 
menilai hasil kinerja setiap 
program studi yang ada, BAN-
PT juga mengevaluasi dari hasil 
pengamatan secara langsung 
mengenai kinerja program studi 
tersebut dalam memberikan 
pelayanan pendidikan dan 
menentukan kelayakan mutu 
kepada program studi untuk 
mendapatkan akreditasi yang akan 
diakui secara nasional. Mekanisme 
tahapan dalam proses akreditasi 
dimulai dengan penyusunan 
dokumen dalam bentuk borang. 
Borang merupakan kumpulan 
data-data administrasi dari suatu 
program studi. Dari dokumen 
yang dikirimkan ke BAN-PT 
akan dilanjutkan dengan proses 
evaluasi, dan dari hasil evaluasi 
tersebutlah yang akan menentukan 
layak atau tidak program studi 
mendapatkan akreditasi.

telah membuktikan kualitasnya 
dengan banyaknya lulusan 
yang bekerja diperusahaan 
nasional maupun diperusahaan 
multi nasional. Sebelum ijin 
penyelenggaraan program studi 
ini berakhir, program studi ini 
kembali mengajukan perbaharuan 
akreditasi pada tahun 2013. 
Banyak persiapan yang dilakukan 
dalam hal mengumpulkan data 
mahasiswa dari berbagai unit di 
BINUS UNIVERSITY. Berbagai 
dukungan mengalir dari setiap unit 
untuk membantu mempersiapkan 
sebelum memasuki tahap visitasi 
oleh BAN – PT.

Akhirnya, hasil kerja keras dan 
dukungan semua unit, maka 
program studi Sastra China 
BINUS UNIVERSITY berhasil 
meraih akreditasi A, yang hasilnya 
diumumkan oleh BAN – PT pada 
Jumat (09/01) melalui website 
resmi BAN – PT. Dengan meraih 
akreditasi A, maka program studi 
Sastra China BINUS UNIVERSITY 
merupakan program studi 
pertama dan satu – satunya 
yang mendapatkan akreditasi A. 
merupakan tanggung jawab yang 
besar dalam mempertahankan 
prestasi tersebut. 

Berhasil mempertahankan 
akreditasi B selama berkiprah 
dalam dunia pendidikan, 
program studi Sastra China terus 
meningkatkan kualitas dosen 
baik dari sisi akademik maupun 
non akademik, serta kualitas 
mahasiswa sehingga mampu 
bersaing dalam dunia global. 
Program studi Sastra China 

“Dengan mendapatkan 
akreditasi A ini, diharapkan 
banyak siswa SMA atau SMK 
yang melanjutkan pendidikan 
di BINUS UNIVERSITY dan 
memilih Program Studi 
Sastra China. Selain itu 
harapan kami kualitas dosen 
pun meningkat dan bisa 
melanjutkan pendidikan hingga 
menyandang program doctor, 
serta menghasilkan jurnal 
international yang masuk ke 
dalam scopus”, tutup Andyni 
Khosasih, SE, BA, M.Lit selaku 
Head of Department – Chinese. 
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Berkiprah di dunia pendidikan, selama 33 tahun BINUS UNIVERSITY 
sudah berkembang dalam mencerdaskan generasi bangsa. BINUS 
UNIVERSITY juga komitmen untuk mengembangkan kemampuan 
teknologi komputer bagi generasi muda dengan mengembangkan 
Program Studi Teknik Informatika. Hingga 2015, Program Studi Teknik 
Informatika yang di kenal dengan School of Computer Science (SoSC) 
sudah memiliki 4 program yaitu Computer Science, Cyber Security, 
Game Application & Technology dan Mobile Application & Technology.

Pada tahun 2014, BINUS UNIVERSITY 
mendapatkan akreditasi A dari 
pemerintah. Akreditasi A ini 
membuktikan bahwa BINUS UNIVERSITY 
berkomitmen pada kualitas mahasiswa, 
kualitas dosen, fasilitas serta 
pengembangan kurikulum yang SoCS 
lakukan.  Selain itu, SoCS juga meraih 
berbagai prestasi dari mahasiswanya 
dan mendapatkan penghargaan dari 
pemerintah sebagai juara 1 Prodi 
Unggulan 2014 dari Kopertis III. 

Nilai terbaik dari pemerintah ini 
merupakan sebuah kebanggan bagi 
BINUS UNIVERSITY dan bagi para 
BINUSIAN bahwa hasil kerja keras yang 
dilakukan mendapatkan pengakuan yang 
sesuai. “Terima kasih kepada segenap 
jajaran SoCS dan bagian-bagian yang 
terlibat dari BINUS UNIVERSITY dari 
mahasiswa hingga dosen atas kerjasama 
dan persiapan yang dilakukan untuk 
mendapatkan akreditasi ini.: Ujar Yen Lina 
Prasetio, S.Kom., MCompSc. selaku Head 
of Computer Science Program. (AL)

 ATEKNIK INFORMATIKA 
BINUS UNIVERSITY 
MENDAPAT 
AKREDITASI A
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Setelah 8 kali mengikuti ajang Indonesian 
Most Admired Knowledge Enterprises 
(MAKE) Award sejak 2007, Pada 2014, 
BINUS UNIVERSITY sebagai satu-satunya 
universitas terpilih mewakili Indonesia 
mengikuti ajang Asian Make Award. 
Sebanyak 35 institusi terpilih mewakili 
negara-negara di Asia dan BINUS 
UNIVERSITY terpilih sebagai 20 institusi 
pemenang 2014 Asian MAKE yang berasal 
dari Hong Kong, China, India, Korea 
Selatan, Australia, Singapura, Indonesia 
dan Jepang.

Pemilihan pemenang dilakukan oleh para 
ahli yang tergabung dalam Asian-based 
Fortune 500 Senior Executives. Penilaian 
dilakukan dengan acuan 8 faktor yang 
tergabung dalam MAKE framework, antara 
lain creating an enterprise knowledge-

BINUS 
UNIVERSITY

20
Terpilih Sebagai

Institusi
TERBAIK
Se-ASIA

BINUS UNIVERSITY menggunakan MAKE 

KM Framework yang berfokus pada sistem 

kepemimpinan, sumber daya manusia dan 

pendekatan teknologi untuk meningkatkan 

performa institusi kami. Kami percaya Asian 

MAKE Study Award akan mendorong semangat 

kami untuk terus menggali lebih banyak lagi 

kesempatan dalam pengimplementasian 

manajemen pengetahuan, pembelajaran 

organisasional dan inovasi organisasi untuk 

semakin memperkuat kemampuan KM, serta 

untuk mencapai kemampuan pembelajaran 

organisasional, inovasi dan keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan dan maksimal.  ”

“

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM.
Rektor BINUS UNIVERSITY.

driven culture, developing knowledge 
workers through senior management 
leadership, innovation, maximizing 
enterprise intellectual capital, creating a 
learning organization, delivering value based 
on customer/stakeholder knowledge serta 
transforming enterprise knowledge into 
shareholder/stakeholder value.

Hal ini merupakan bentuk pengakuan 
dunia akan kontribusi BINUS UNIVERSITY 
terhadap komunitas global yang 
dapat meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat dunia. BINUS UNIVERSITY 
akan terus berkomitmen dalam 
mengimplementasikan inovasi untuk 
kualitas generasi muda dan pendidikan 
yang lebih baik (AL)

WHAT’S HOT
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ON THE NEWS

PAKAR KREASI 

BERBAGI 

PENGALAMAN 

DENGAN BINUSIAN

Berbicara mengenai kreatifitas, tentu saja tidak 
hanya terpusat pada menuangkan ide kreatif kita 
dalam selembar kertas putih hingga menjadi sesuatu 
karya yang menakjubkan bahkan memiliki nilai jual 
yang tinggi. Saat ini, banyak terdapat saluran baru 
yang dapat dipergunakan dalam menuangkan ide 
kreatifitas, salah satunya melalui media digital. 
Melihat perkembangan tersebut, BINUS UNIVERSITY 
bersama Kreavi.com mengadakan seminar dengan 
mengangkat topik mengenai Digital Campaign 
Revolution yang dikemas dalam acara Kumpul Kreavi 
pada Sabtu (10/01) bertempat di Auditorium lantai 4, 
Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY.

Sebelum memulai diskusi tersebut, acara dibuka 
oleh Benny Fajarai yang merupakan Founder dan CEO 
dari Kreavi dan juga merupakan alumni dari BINUS 
UNIVERSITY. Acara kumpul kreavi ini merupakan acara 
regular yang diadakan untuk memberi kesempatan 
kepada para kreator muda untuk berkumpul, bertukar 
pengalaman, dan berdiskusi langsung dengan rekan 
kreatif lainnya. Menghadirkan para pembicara yang ahli 
dalam bidang kreasi, diantaranya Nanda Ivens selaku 
CEO XM Gravity, Ramya Prajna selaku co – CEO Think.
Web, Jhosephine Tanuwidjaya selaku Illustrator, serta 
kedatangan tamu special yaitu Faza Meonk selaku CEO 
Pionicon & Komunikus.

Mendalami topik Digital Campaign Revolution, tidak 
sebatas mendesain dari hasil goresan tangan dan 
disebarkan melalui media sosial sehingga dapat 
menarik perhatian banyak kalangan. Namun, menurut 
Nanda sendiri, digital marketing tidak hanya terpusat 
pada media sosial saja, namun suatu kegiatan 
mendesain konten digital dan mendistribusikannya 
kepada target audiens. Dengan adanya kegiatan 
distribusi konten, pesan tersebut dapat dimengerti oleh 
penerima atau pengguna pesan tersebut.

Semangat dan antusias BINUSIAN dan pakar kreasi 
lainnya semakin terasa saat memasuki sesi tanya jawab 
oleh peserta yang hadir. Tidak terhenti pada sharing 
pengalaman dan berbagai ide kreasi dari pembicara, 
tetapi peserta yang hadir juga mendapatkan tips dari 
para pembicara seputar permasalahan yang umum 
terjadi dalam bidang kreasi. Acara Kumpul Kreavi ini 
diakhiri dengan sesi networking dimana peserta dapat 
berkenalan dan berdiskusi langsung dengan rekan 
kreasi lainnya. (JR)
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BINUS 
UNIVERSITY

Sistem 
Pendidikan 
Digital melalui 
iTunes U

M e m p e r k u a t

Konten mata kuliah, selain pengajar 
dan pembelajar, adalah komponen yang 
penting dalam proses belajar-mengajar. 
Dalam era digital saat ini, konten mata 
kuliah sudah mulai bertransformasi dari 
buku fisik menjadi konten digital yang 
dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, 
dan dari mana pun. “Proses belajar-
mengajar yang terjadi di dalam ruang 
kelas tentunya tidak akan terus-menerus 
bertahan di ruang kelas. Jika mahasiswa 
tidak optimal belajar melalui metode 
pengajaran saat ini, pengajar tentunya 
harus menggunakan metode berdasarkan 
cara mereka belajar.

Mahasiswa suka belajar secara online dan 
menggunakan teknologi.” ujarProf. Dr. Ir. Harjanto 
Prabowo, MM., selaku Direktur Knowledge Management 
and Innovation dan Rektor BINUS UNIVERSITY. 
“Konten digital yang sesuai dan dapat di akses oleh 
banyak orang tentunya dapat meningkatkan proses 
pembelajaran internal maupun eksternal dan dapat 
memperkenalkan Binus University secara lebih luas,” 
lanjutnya.

BINUS UNIVERSITY, melalui School of Computer 
Science, Faculty of Engineering, Academic Product 
Knowledge Center, dan Binus Center, telah memperluas 
akses konten digital ke pengguna global di dunia 
melalui kerjasama dengan Apple iTunes U (iTunes 
University). Konten digital dari beberapa mata kuliah 
telah ada di iTunes U dalam bentuk video. “BINUS 

UNIVERSITY merupakan institusi pertama dan 
satu-satunya di Indonesia yang berkontribusi dalam 
pembelajaran global melalui konten digital pada 
iTunes U,” tambah Prof. Harjanto Prabowo. Dosen 
dan mahasiswa dapat mendownload aplikasi iTunes 
di https://www.apple.com/itunes/download/ untuk 
platform Mac OS dan Windows. Pengguna dapat 
mengakses konten BINUS UNIVERSITY melalui fitur 
iTunes Store yang ada di dalam aplikasi iTunes dengan 
menggunakan kata kunci pencarian “BINUS”.

iTunes U merupakan catalog konten digital pendidikan 
terbesar di dunia. Jutaan orang di dunia mengakses 
iTunes U setiap harinya. iTunes U menyediakan lebih 
dari 500.000 konten yang terdiri dari audio, video, PDF, 
dan dokumen, yang merupakan kontribusi dari ratusan 
institusi pendidikan di dunia. “BINUS UNIVERSITY 
sudah memiliki 7 courses dan sekitar 40 topik 
pembelajaran yang dipublikasikan melalui iTunes U”, 
ujar Budi Yulianto selaku Academic Product Knowledge 
Center Manager. “Sejak dipublikasikan dari September 
2014, konten digital BINUS UNIVERSITY sudah diakses 
oleh mayoritas pembelajar dari USA (35%), China (12%), 
dan Indonesia (10%)”, tutup Budi.
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BINUS 
UNIVERSITY

EROPA
Memfasilitasi 
Karyawannya
Untuk Kuliah di 
Negara Bagian

BINA NUSANTARA sebagai institusi pendidikan, tidak hanya mendidik 
generasi muda saja, tetapi juga memfasilitasi karyawannya untuk 
dapat melanjutkan pendidikan ke negara bagian Eropa. Program ini 
diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama dengan Smartlink dengan 
tema Exchange Scholarship Program to Europe. Program ini juga dapat 
diikuti oleh seluruh BINUSIAN baik karyawan maupun mahasiswa 
BINUS UNIVERSITY.

B Peasiswa tersedia untuk program 
Undergraduate, master, PhD, dan Post 
doc yang masing – masing selama 10 
bulan. Beasiswa yang ditawarkan telah 
mencakup tempat tinggal, tiket pesawat, 
visa, dan tempat tinggal. Kamu bisa 
memilih beberapa universitas yang sudah 
bekerjasama dengan program beasiswa 
ini, BINUSIAN. Beberapa universitas 
diantaranya adalah University of the west of 
Scotland, UK, Anglia Ruskin University (ARU) 
UK, University of Gottingen, Germany dan 
universitas Eropa ternama lainnya.

rogram beasiswa ini merupakan terobosan 
dalam memperlengkapi BINUSIAN 
menuju visi BINUS 20/20 yaitu menjadi 
World-class Knowledge Institution dan 
sejalan dengan fokus BINA NUSANTARA 
di 2015 ini, yaitu International Recognation. 
Kamu bisa mendaftarkan dirimu sebelum 
15 Maret 2015 dengan mengunjungi 
website http://smartlink-edu.eu/  atau 
www.io.binus.ac.id . (LN)
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NOTA KESEPAHAMAN

DITANDATANGANI

BINUS 
UNIVERSITY

UNIVERSITI 
TEKNOLOGI 
MALAYSIA

BINUS UNIVERSITY dan Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) menandatangani kerja sama dalam bentuk 
nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/
MoU) antar kedua institusi pendidikan, pada Selasa 
(10/2) lalu. Prof. Harjanto Prabowo, Rektor BINUS 
UNIVERSITY dan Ir. Dr. Wahid Omar, Vice Chancellor 
UTM menandatangani nota kesepahaman yang 
bertempat di kampus Anggrek tersebut.

BINUS menyambut positif kerja sama yang sudah mulai 
terjalin sejak setahun yang lalu. Pada penyambutannya, 
Prof. Harjanto mengungkapkan kebahagiannya atas 
kesepakatan yang terjalin antar kedua institusi. Dirinya 
berharap dengan penandatanganan nota kesepakatan 
ini kedua institusi dapat menjalin kerja sama yang lebih 
kuat dan mendalam.

“Kami berharap kerja sama ini dapat lebih memperkuat 
hubungan antara BINUS dengan UTM, terutama dalam 
bidang pertukaran pelajar maupun staf pengajar, 
joint-research program, mengadakan konferensi-
konferensi yang berkaitan dengan hal akademis dan 
kemungkinan-kemunkingan kolaborasi lainnya,” ujar 
Prof. Harjanto.

Keempat hal yang disampaikan tersebut, tercantum 
di nota kesepahaman yang ditandantangani oleh 
kedua belah pihak. Penguatan di sektor akademis dan 
penelitian menjadi perhatian kedua belah pihak dalam 
jalinan kerja sama ini. 

Perasaan yang sama diutarakan oleh pihak UTM yang 
diwakilkan oleh Dr. Wahid. Pada kesempatannya, beliau 
mengutarakan antusiasme yang cukup tinggi dari 
pihaknya akan kerja sama ini. Menurutnya, sebagai 
salah satu institusi pendidikan terbaik yang ada di 
Indonesia, BINUS merupakan mitra yang sangat 
diharapkan oleh pihaknya.

“Suatu kehormatan dapat bekerja sama dengan salah 
satu lembaga pendidikan terbesar dan terbaik di 
Indonesia. Kami berharap dapat saling belajar banyak 
tentang dunia pendidikan ini,” pungkas Wahid.

Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak juga 
saling bertukar informasi mengenai perkembangan 
masing-masing institusi. Kesempatan tersebut 
dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk 
saling belajar. Pertanyaan-pertanyaan seputar 
penyelenggaraan institusi pendidikan seringkali 
muncul pada disuksi sesaat setelah penandatangan 
berlangsung.

Kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandangani 
ini menurut rencana akan segera direalisasi 
dalam waktu dekat. Untuk itu, keduah belah pihak 
telah mempersiapkan diri dalam melaksanakan 
kesepakatan-kesepakatan pada MoU tersebut. (RAW)
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Bertempat di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, kedua 
program tersebut mampu menjadi punggawa bagi 
BINUS dalam meraih gelar pada masing-masing 
kategori yang dilombakan pada ajang tersebut. 
Program MarComm sukses menyabet gelar sebagai 
The Best School of Communication pada kategori 
Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi B, 
sedangkan Program DKV berhasil merebut The Best 
of The Best School of Visual Communication Design, 
kategori Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi B.

Sukses kedua jurusan tersebut didapat setelah 
mampu bersaing ketat di antara kampus-kampus 
dengan jurusan manajemen, marketing, komunikasi, 
dan desain yang ada di Indonesia. Melalui survei yang 
dilakukan kepada stakeholders dari sejumlah kampus 
yang ada di Indonesia serta beberapa praktisi Human 
Resource yang diselenggarakan oleh tim dari Majalah 
MIX, kedua jurusan tersebut mampu meraih penilaian 
yang sangat memuaskan.

Seperti dijelaskan oleh Pemimpin Redaksi Majalah 
MIX, Kemal E. Ghani, survei kali ini merupakan 
penyempurnaan dari survei-survei yang telah dilakukan 
sebelumnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata 
agar hasil survei mampu mendapatkan hasil yang lebih 
representatif.

“Survei ini diselenggarakan pada Juli-Agustus 2014 
dengan metode multistage random dimana tingkat 
kesalahan sampling-nya sekitar 5,99% pada interval 
kepercayaan 95%. Sementara telesurvei kepada 200 
orang responden Human Resource People di berbagai 
perusahaan dilakukan secara purposive sampling pada 
oktober 2014”, jelasnya.

Keberhasilan kedua program yang dimiliki BINUS 
UNIVERISTY kali ini tidak lepas dari keseriusan pihak 
kampus dalam meningkatkan kualitas program-
program studi yang diselenggarakan. Melalui 
konsistensi dan kejelian pihak kampus dalam 
menjawab kebutuhan di dunia kerja saat ini, program-
program perkuliahan tersebut mampu menjadi nilai 
tambah tersendiri bagi BINUS dalam menghadapi 
persaingan di dunia pendidikan dan juga di dunia kerja.

Hal tersebut kemudian tampak pada hasil survei yang 
diselenggarakan kali ini, dimana kedua jurusan, baik 
MarComm maupun DKV mampu mendapatkan persepsi 
positif dari para responden. Program MarComm dinilai 
mampu memberi pemahaman yang menyeluruh 
akan dunia marketing dan komunikasi. Sedangkan 
Program DKV dinilai memiliki kelebihan dibandingkan 
kampus-kampus lain, terutama dalam hal penggunaan 
Information Technology (IT) dalam praktik desain, 
sehingga lulusan-lulusannya memiliki kemampuan 
khusus yang diminati di dunia industri.

Pada kesempatan penyerahan penghargaan, BINUS 
UNIVERSITY diwakili oleh Dr. Dra. Ibu Ulani Yunus M,M. 
selaku Ketua Program Marketing Communication dan 
Noor Udin, M.Sn selaku SCC Core Creative Advertising 
jurusan DKV-Creative Advertising.

Keduanya berharap, dengan perolehan penghargaan 
kali ini BINUS UNIVERISTY mampu meningkatkan 
kinerja serta kualitas sebagai “World Class University”, 
juga bisa menjadi motivasi bagi program-program lain 
agar mampu meraih hal yang lebih baik lagi, serta 
mampu memberikan kontribusi pada dunia pendidikan 
di Indonesia. (RAW)

Program Marketing Communication (MarComm) dan 
Program Desain Komunikasi Visual (DKV), semakin 
mengukuhkan nama besar BINUS UNIVERSITY di 
tengah ketatnya persaingan antar institusi pendidikan 
berkat kesuksesannya meraih penghargaan 
“Indonesia Best School of Communications & 
Management 2014” yang diselenggarakan oleh 
Majalah MIX-Marketing Communication, Kamis (18/12) 
kemarin.

PROGRAM DKV DAN MARKETING 
COMMUNICATION LAMBUNGKAN NAMA 
BINUS UNIVERSITY DI AJANG

“INDONESIA BEST SCHOOL 

OF COMMUNICATION AND 

MANAGEMENT 2014”

ON THE NEWS
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3 1+
MARI 
MENGENAL
PROGRAM

BINUS
UNIVERSITY

Program 3+1 ini sangat mendukung 
pengembangan yang sedang 
dilakukan Bank Sinarmas. Terima 
kasih BINUS UNIVERSITY.

“

“ Ujar Megawati selaku Human 
Resources Bank Sinarmas.

Hai BINUSIAN, kamu sudah tahu belum kalau 
BINUS UNIVERSITY mempunyai program 3+1? Nah 
pada program 3+1 ini kamu bisa belajar di BINUS 
UNIVERSITY selama 3 tahun dan menyelesaikan tahun 
terakhir dengan magang di perusahaan yang sudah 
mejadi rekanan BINUS UNIVERSITY. Asik kan?? 

Pada edisi ini, BULETiN akan membahas bagaimana 
program 3+1 ini berjalan dan bagaimana tanggapan 
industri tentang program ini. Salah satu industri yang 
sudah bekerjasama dengan BINUS UNIVERSITY dalam 
program ini adalah Bank Sinarmas. Pada 2014 lalu, 
BINUS UNIVERSITY mengirimkan 10 mahasiswa untuk 
menyelesaikan kuliah tahun terakhirnya disana.

“Program 3+1 ini sangat membantu Bank Sinarmas 
dalam membuat sistem yang lebih baik. Sebenarnya 
program 3+1 ini adalah kesempatan bagi perusahaan 
untuk dapat melihat kemampuan dan karakter dari 
mahasiswa yang dikirim oleh BINUS UNIVERSITY.” Ujar 
Megawati yang merupakan salah satu HR sekaligus 
User dalam program 3+1 ini.

Sebagai Human Resources (HR), Mega melihat ada 
beberapa hal yang menjadi pertimbangan perusahaan 
dalam memilih fresh graduate yaitu IPK min 3, 
kemampuan berbahasa khususnya berbahasa inggris, 
kemampuan komputer dan mempunyai soft skill yang 
baik. Tentu tidak mudah menemukan talent yang bisa 
menjawab kebutuhan tersebut dengan sekali bertemu 
saja.
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Ujar MegawatI

Karena itu BINUS UNIVERSITY mengajak industri untuk 
mengembangkan kualitas generasi muda Indonesia 
melalui program 3+1 ini. Melalui program ini, institusi 
pendidikan dan industri dapat mengubah graduate 
menjadi talent. Hal ini pun dikemukakan oleh Mega 
yang merasa puas dengan kontribusi mahasiswa dari 
program ini. 

Saya melihat mahasiswa BINUS 
ini sungguh luar biasa baik 
dalam cara kerjanya maupun 
karakternya. Selama kurang 
lebih 1 tahun saya bekerja 
bersama mahasiswa 3+1 ini, saya 
melihat beberapa standar BINUS 
yaitu memiliki hard skill dan 
soft skill yang baik, teliti, fokus, 
aktif, kreatif, sering melakukan 
inovasi dan mandiri.

“

“

Wah bangga BINUSIAN, ternyata cetakan-cetakan 
BINUS UNIVERSITY begitu diakui di industri. 
Bahkan Mega berharap setelah program ini selesai, 
mahasiswa yang magang selama 1 tahun mau untuk 
menjadi bagian di keluarga Sinarmas. Tentu ini 
kesempatan emas kan?? Kamu tidak perlu susah-
susah lagi cari kerja dan sebar CV kamu. Melalui 
program ini, kamu bisa mengasah kemampuan 
hard skill kamu yang sudah kamu pelajari selama 
kuliah dan mempunyai koneksi untuk bekerja secara 
langsung.

Selama 1 tahun ini, para mahasiswa magang ini 
dibagi menjadi beberapa tim untuk membangun 6 
sistem berbasis komputer dibidang Human Resources 
(HR). “Pada 2 bulan pertama mereka akan diberi 
pengetahuan secara umum mengenai Bank Sinarmas 
dan lingkup kerja mereka supaya mereka mengenal 
produk yang akan mereka buat.” Ujar Mega. 
Setelah itu mahasiswa magang ini akan dibimbing 

41



oleh IT Bank Sinarmas, bekerja bersama-
sama untuk membangun sistem yang 
mulanya manual menjadi aplikasi yang 
dapat mempermudah Bank Sinarmas.

Tentu ini merupakan pengalaman 
berharga bagi BINUSIAN, dimana belum 
selesai kuliah tetapi sudah mampu 
membuat sebuah sistem bersama orang 
profesional dimana sistem itu digunakan 
oleh ribuan orang.

“Saya pribadi mengharapkan tahun depan, 
BINUS UNIVERSITY bisa memberikan 

mahasiswa lebih banyak untuk 
pengembangan bagi Sinarmas sendiri. 
Karena program ini, menginspirasi kami 
untuk mengembangkan beberapa system 
yang dapat menjadi ajang pembelajaran 
bagi mahasiswa magang itu sendiri.” 
Ungkap Mega.

Mega juga mengungkapkan bahwa dari 
6000 karyawan yang bekerja di Bank 
Sinarmas seluruh Indonesia, kurang 
lebih 40% nya adalah lulusan BINUS 
UNIVERSITY. “Hal ini membuktikan bahwa 
lulusan BINUS diterima baik di sini. Tidak 
jarang juga pimpinan kami dari beberapa 
divisi juga lulusan BINUS.” Tandas Mega.
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APA KATA 
MEREKA 
TENTANG 3 1+

Nah BINUSIAN, penasaran apa saja yang mereka 
dapat selama magang selama 1 tahun di industri? Yuk 
kita simak, Apa Kata Mereka Tentang 3+1.

MARISKA REGINA TUNGGAL

Computer Science

Selama 1 tahun project yang kita buat adalah 
mengelolah laporan untuk dapat dianalisa oleh 
pimpinan Bank Sinarmas. Dari proses pembuatan 
project ini kita belajar banyak baik dalam hard skill 
maupun soft skill. Saya pribadi belajar untuk menjadi 
orang yang profesional saat bekerja walaupun saya 
bekerja dengan teman saya sendiri. Selain itu disini 
juga banyak senior yang dapat mengajarkan kita 
dalam mengembangkan kemampuan hard skill.

Program ini sangat membantu kami mengenal dunia 
kerja dengan lebih tepat dan lebih mudah. Namun 
karena kami angkatan pertama dalam program ini, 
banyak hal yang tidak sempat kami siapkan karena 
waktunya juga mepet. Semoga untuk angkatan 
selanjutnya bisa mempersiapkan lebih baik sehingga 
bisa berkontribusi lebih banyak bagi industri.

Melalui program ini kita dapat lebih mengenal 
dunia kerja lebih awal dari teman-teman yang lain 
sehingga kita dapat berjalan selangkah lebih maju 
dari yang lain. Saya tidak menyesal mengikuti 
program ini walaupun memang tidak sebebas masa 
kuliah dulu. 

FANNY ANDRIANI

Computer Science

Selama 1 tahun ini saya dan tim membuat sistem 
untuk prosedur kerja  dari manual menjadi sistem 
berbasis komputer. Dari proses pembuatan sistem 
ini, banyak hal yang saya pelajari. Kalau di kampus 
kami hanya belajar basic saja, tetapi disini kami 
mengerjakan dari awal hingga kelihatan produknya 
seperti apa. Suasana kerjanya disini juga sangat 
mendukung kami berkarya. Mereka mendukung kita 
dan membekali kita supaya kita bisa lebih mudah 
memahami.
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Sebanyak 30 mahasiswa dari ketiga universitas 
tergabung dalam acara ini dan memamerkan hasil 
karyannya berupa maket fasilitas dan plaza komunal 
untuk di Desa Budaya Betawi, Srengseng, Jakarta 
Selatan. Untuk memperlengkapi selama proses 
pembuatan maket ini, para peserta mengikuti beberapa 
kegiatan seperti Design Project Introduction, Site 
Visit and Analysis, Masterplan, Concept Development, 
Design Development, Design Resolution, Production 
& Presentation dan di tutup dengan Final Review & 
Exhibition.

Final Review ini dilakukan pada Jumat (6/2) di Exhibition 
Hall Kampus Anggrek, BINUS UNIVERSITY. Pada 
kesempatan ini, Brad Armstrong selaku Deputy 
Head of Mission of the Australian Embassy Minister-
Counsellor`(Political and Economic) dan Juzhar Jusoh 
selaku Minister-Counsellor (Education and Culture) from 
the Embassy of Malaysia turut hadir untuk melihat karya 
dari mahasiswa iDiDe ini.

Arindra, mahasiswa semester 6 BINUS UNIVERSITY 
merupakan salah satu peserta dalam kegiatan ini. 
Dia bergabung kelompok yang beranggotakan 10 
orang gabungan dari 3 negara ini. Selama 1 minggu, 

Arindra dan tim membagi tugas untuk menganalisa 
kebutuhan orang-orang sekitar, dan membuat konsep 
keseluruhan untuk di Desa Betawi ini.
“Karena Betawi identik dengan permainan dan 
festivalnya, maka di konsep maket ini, aku dan tim 
sengaja membuat permainan tradisional yaitu ular 
naga. Kita juga membuat rumah adat dan panggung 
seni untuk festival yang biasa diadakan orang Betawi 
seperti menonton lenong ataupun tarian tradisonal.” 
Ujar Arindra.

Sebagai mahasiswa BINUS UNIVERSITY, kegiatan 
ini dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi karena 
bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas. “Tidak 
hanya pengalaman, tapi kita juga belajar memahami 
perbedaan pola pikir karena budaya dan latar belakang. 
Kegiatan seperti ini membuat kita berpikir out of the 
box.” Ungkap Arindra.

Menuju World Class University, tidak jarang BINUS 
UNIVERSITY mengadakan kegiatan yang memadukan 
antara BINUSIAN dan mahasiswa asing. Melalui 
kegiatan iDiDe ini, diharapkan para pengajar dapat 
memberikan pembelajaran melalui pengalaman dan 
pemahaman yang berbeda. (AL)

MENGENALKAN 
BUDAYA BETAWI,
BINUS UNIVERSITY 

MENGGANDENG 

NEGARA TETANGGA

Setelah diadakan di Thailand, India, Australia dan 
Malaysia, Intercultural Dialogue Through Design 
(iDiDe) digelar di Indonesia dengan kerjasama antara 
BINUS UNIVERSITY, Deakin University (Australia) dan 
International Islamic University Malaysia.

ON THE NEWS
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ON THE NEWS

Cara Unik 
Mengeluarkan 
Ekspresi Melalui
Hasil KARYA

SENI
Seni dapat diartikan suatu ekspresi dari ide kreatif 
manusia yang dapat diinterpretasikan dalam suatu 
bentuk desain kreasi yang mengandung unsur 
keindahan. Aspek dari keindahan tersebut memiliki 
sistem penilaian serta aturan – aturan yang berbeda 
dari masing masing individu. Terkadang, konsep 
aturan yang telah tersusun dengan sedemikian 
rupa bisa menjadi penghambat setiap individu untuk 
menuangkan ide kreatif mereka dalam suatu bentuk 
karya seni.

Melihat bahwa konsep aturan yang telah dibuat 
sering menjadi suatu penghambat setiap individu 
untuk berkreasi, maka mahasiswa School of Design 
(SoD) BINUS UNIVERSITY @Alam Sutera membuat 
cara yang sedikit berbeda dalam memamerkan hasil 
karya mereka di Galery Gedung R, Kampus Syahdan, 
pada Rabu (14/01). Pameran ini merupakan pameran 
pertama mahasiswa DKV di area Kampus Syahdan. 

Mengangkat tema Disorder, yang banyak diartikan 
sebagai suatu tindakan yang berlawanan dengan aturan 
yang berlaku yang dapat membuat sesuatu menjadi 
tidak beraturan. Ada pula yang mengartikan Disorder 
merupakan suatu kelainan pada manusia sehingga 
membuat suatu kegelisahan dan dapat menimbulkan 
tindakan merusak diri sendiri. Dengan mengangkat 
tema Disorder, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi 
mahasiswa lain untuk dapat berkreasi melebihi batas 
aturan – aturan yang berlaku di lingkungan sekitar kita.
 

Cara yang sedikit berbeda disini adalah mahasiswa 
tidak hanya memandang bahwa suatu hasil karya seni 
hanya bisa dituangkan dalam bentuk desain grafis 
atau desain visual saja, melainkan dalam hal bahasa 
pun ide kreatif dapat dipamerkan kepada publik. Acara 
pameran hasil karya mahasiswa ini dibuka dengan kata 
sambutan dari Danendro Adi, S.Sn., M.Arts. selaku 
dekan dari  School of Design serta penampilan band 
dari mahasiswa DKV. 

Dalam sambutannya, beliau berkata “Semoga pameran 
pertama mahasiswa DKV BINUS UNIVERSITY @Alam 
Sutera menjadi suatu pengawal pembukaan pameran 
selanjutnya diberbagai tempat. Selain itu, pameran 
yang diadakan bukan menjadi suatu ajang kompetisi 
untuk melihat siapa yang terbaik hasil karya antara 
mahasiswa Kampus Syahdan dan Kampus Alam Sutera. 
Karena, kita merupakan satu keluarga Mahasiswa 
School of Design”, Ungkap Danendro. (JR)
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ON THE NEWS

BINUSIAN MENGGALI

INOVASI & 
KREATIVITAS
ala

BINUS UNIVERSITY mengadakan Studium Generale 
Disney Chapter yang mengangkat tema Creativity 
and Innovation at Disney. Kegiatan yang diadakan 
di Auditorium  pada Jumat (16/01) ini mengundang 
Raju Venkataraman selaku Chief Financial Officer dan 
Kepala Strategi & Pengembangan Bisnis untuk The 
Walt Disney Company (TWDC) di Asia Tenggara.

Disney merupakan salah satu perusahaan hiburan yang 
paling aktif dan merupakan perusahaan global terbesar 
dengan bisnis yang terdiversifikasi dalam film, produk 
konsumen, penerbitan, konten mobile, televisi dan 
hiburan keluarga. Kreatifitas dan inovasi merupakan 
dua hal yang tidak bisa dipisahkan di era globalisasi 
seperti sekarang ini. Perkembangan di era globalisasi 
yang semakin pesat mengharuskan generasi 
selanjutnya harus bisa lebih kreatif dan berinovasi 
untuk menghadapi segala persaingan yang ada. Karena 
itulah BINUS UNIVERSITY mengajak BINUSIAN agar 
mulai berpikir untuk sebuah inovasi yang dijalankan 
secara kreatif untuk membuat sebuah terobosan.

Raju juga membuka pola pikir dari BINUSIAN untuk 
membuah sesuatu yang dapat menyentuh kebutuhan 
atau hal yang penting dari seseorang. Ketika kita dapat 
menyentuh sesuatu yang penting dari seseorang tentu 
kita bisa membuat mereka melakukan atau berespon 
seperti yang kita harapkan.

DISNEY

”Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi pihak 
civitas academica BINUS UNIVERSITY bisa mendapat 
kunjungan istimewa dari Disney. Apa yang disampaikan 
oleh pihak Disney 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 mahasiswa agar siap bersaing 
dalam dunia global. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberikan pengalaman lebih kepada mahasiswa 
BINUS UNIVERSITY, sekaligus memperkaya wawasan 
mereka mengenai industri global. (AL)
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TIPS

DIET
SEHAT

TIPS

CARA MENGURANGI /

MENURUNKAN BERAT 

BADAN

Apabila anda ingin memiliki tubuh yang ramping 
tetapi tetap sehat anda dapat menggunakan 
cara mengurangi berat badan yang alami. Pada 
kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa 
cara alami yang dapat membuat tubuh anda ramping 
tetapi tetap sehat. Cara-cara yang dapat anda lakukan 
antara lain:

a. Meningkatkan olahraga teratur
Sempatkanlah untuk melakukan olahraga secara 
teratur, selain dapat mengurangi berat badan anda 
dengan olah raga juga dapat meningkatkan kesehatan 
pada tubuh anda. Lakukanlah minimal 30 menit setiap 
harinya. 

b. Mengurangi gorengan
Memakan gorengan dapat memberikan banyak lemak 
yang akan tersimpan dalam tubuh, dan kolesterolpun 
akan semakin banyak sehingga menyebabkan 
penumpukan lemak dalam tubuh oleh karena itu tubuh 
yang gemuk pasti akan terjadi pada anda. 

c. Lebih seringlah makan
Makan lebih banyak dapat meningkatkan metabolism 
tubuh sehingga dapat membantu menurunkan berat 
badan. 

d. Makanlah makanan yang berserat
Karena makanan berserat dapat mengikat lemak jadi 
lemak yang tidak berguna dapat terbawa saat kotoran 
dibuang. Makanan berserat bisa berupa sayuran, buah-
buahan, dan dapat juga anda mengganti beras putih 
menjadi beras merah.

Bagaimanapun cara anda melakukan program diet, 
tetap yang terbaik adalah dengan anda diet untuk 
mengurangi berat badan dengan cara yang alami 
dan menyehatkan tubuh. Serta anda harus yakinkan 
diri anda bahwa dengan melakukan cara yang 
anda pilih akan membantu anda untuk mengurangi 
berat badan anda. Jadi hindarilah teh diet, maupun 
obat-obatan lainnya, pikirkanlah bahwa kesehatan 
tetaplah nomor satu.

Sumber: http://aylacream.com/tips-diet-sehat-cara-

cepat-menurunkan-berat-badan.html
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ACHIEVEMENT OF 2015

ACHIEVEMENT OF JANUARY

ACHIEVEMENT OF FEBRUARY

INDONESIAN VARSITIES ENGLISH DEBATE

SHORT STORY WRITING

SHORT STORY WRITING

NEWSCASTING

SPEECH

SPELLING BEE

SCRABBLE

EURECA ENTREPENEUR CREATIVE CHALLENGE

EURECA ENTREPENEUR CREATIVE CHALLENGE

- BVOICE (Novice Champion - Special Achievement)

MARKETING COMMUNICATION (FINALIST)

MARKETING COMMUNICATION (FINALIST)

MANAGEMENT (QUARTER FINALIST)

COMPUTER SCIENCE (FINALIST)

COMPUTER SCIENCE  (SEMI FINALIST)

- COMPUTER SCIENCE  (CHAMPION)

- COMPUTER SCIENCE (4TH PLACE)

- ARCHITECTURE (12TH PLACE)

- ARCHITECTURE (HIGHEST WORD)

- COMPUTER SCIENCE (HIGHEST GAME)

INTERNATIONAL MARKETING

INTERNATIONAL MARKETING (BEST SPEAKER)
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FAKTA UNIK

TENTANG
WANITA

FAKTA

1. Lambat menua
Ketika tim peneliti asal Jepang mengamati sampel 
darah dari sejumlah wanita sehat berusia antara 20-90 
tahun, mereka menemukan bahwa sel-sel dalam tubuh 
wanita yang bertugas membuat mereka awet muda 
dan melindunginya dari berbagai penyakit terlihat 
mengalami penuaan jauh lebih lambat daripada pria.

2. Bergerak lebih cepat dari mobil balap
Siapa yang pernah menduga ternyata ketika bergerak, 
puting payudara dengan ukuran cup C atau D dapat 
mempercepat pergerakan anda sebanyak 45 mph 
(meter per jam) dalam satu detik. Ini bahkan lebih cepat 
dari sebuah mobil balap Ferrari ketika melaju kencang.

3. Indra penciuman bisa bantu pilih pasangan
Konon wanita hamil bisa mencium aroma makanan 
tertentu yang jaraknya cukup jauh. Namun sebuah 
studi dari University of Ottawa menemukan semua 
wanita ternyata memang memiliki kemampuan indra 
penciuman di atas rata-rata, setidaknya pada saat-saat 
tertentu misalkan pas datang bulan.
Riset lain juga mengatakan wanita yang sedang haid 
bisa mencium aroma feromon pria sebagai dasar untuk 
menentukan apakah si pria cocok menjadi pasangannya 
atau tidak.

4. Punya jaringan lemak khusus yang dapat 
membakar kalori dengan cepat
Wanita ternyata memiliki jaringan lemak khusus 
yang justru bermanfaat untuk dirinya. Fungsi lemak 
yang disebut dengan lemak coklat (brown fat) ini 
adalah menjaga agar tubuh tetap hangat dengan 
cara menyedot lemak berlebih di penjuru tubuh dan 
menjadikannya ‘bahan bakar’ penghangat tubuh.

Padahal selama ini yang diyakini memiliki lemak coklat 
hanyalah bayi. Sayangnya riset tentang kandungan 
lemak coklat dalam tubuh wanita belum banyak 
dilakukan. Setidaknya para peneliti tahu jika jumlah 
lemak itu bisa terus bertambah jika wanita aktif 
berolahraga.

5. Mudah terkena gangguan mental
Wanita tercatat lebih sering didiagnosis mengidap 
gangguan kecemasan dibanding pria (33 persen versus 
22 persen). Alasannya sangat beragam, mulai dari naik 
turunnya hormon, tekanan sosial atau bagaimana cara 
otak wanita menanggapi sebuah ancaman.

Belum lagi jika dihadapkan dengan urusan karir atau 
makanan yang dikonsumsi anak, dan banyak lagi yang 
lainnya. Wanita mudah menjadikan hal apapun sebagai 
alasan dari stres, depresi atau gangguan mental yang 
diidapnya.

Sumber : http://health.detik.com/read/2014/03/07/143052/2518764/763/2/

wow-ini-dia-fakta-fakta-unik-tentang-tubuh-wanita
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INNOVATION

TEKNOLOGI MASA 

DEPAN DARI LG, 

KERTAS ELEKTRONIK 

PERTAMA DI DUNIA 

DENGAN DISPLAY YANG 

FLEKSIBEL

Teknologi masa depan kertas elektronik fleksibel 
ini berukuran 6 inci dengan resolusi XGA 1024 x 768 
piksel. Dengan bentuknya yang revolusioner ini, EPD 
diperkirakan akan mengubah dunia e-Book dengan 
fleksibilitasnya. Upaya LG Display dengan teknologi 
masa depan kertas elektronik ini dikatakan untuk 
memberikan sebuah pengalaman membaca pada 
kertas berkat adanya plastic substrat yang setipis 
pelindung ponsel. Sementara itu desain fleksibel 
memungkinkan gadget ini untuk dilipat hingga 40 
derajat dari tengah layar. Electronic Paper Display 
milik LG ini diklaim memiliki tebal 0.7 mm serta berat 
sekitar 14 gram, sehingga 33% lebih ramping dibanding 
dengan EPD kaca yang ada saat ini.

Sang Duck Yeo, Head of Operations for LG Display 
mengungkapkan bahwa dengan hadirnya teknologi 
masa depan EPD plastik ini LG sekali lagi telah 
membuktikan reputasi dan inovasi dengan produk yang 
dipercaya akan sangat membantu mempopulerkan 
industri e-Book.

Beberapa waktu lalu, LG Electronic 
kembali memperkenalkan hasil inovasi 
terbarunya yaitu electronic paper display 
(EPD). Dengan produk teknologi masa 
depan yang fleksibel ini, LG Display telah 
berhasil mencetak satu lagi industri 
dengan meluncurkan kertas elektronik 
pertama di dunia e-paper untuk skala 
besar. Teknologi masa depan electronic 
paper display (EPD) akan bertindak 
khususnya di sektor e-Book, meskipun 
diyakini juga akan merambah beberapa 
bidang tertentu.
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Sumber: http://portal.paseban.

com/article/7863/teknologi-

masa-depan

Dengan EPD dari LG yang lebih tipis 
dan lebih ringan Anda dapat membaca 
e-Book dalam waktu lama dan jauh 
lebih menyenangkan dibanding 
membaca menggunakan perangkat 
lain seperti tablet atau smartphone. 
Membaca menggunakan teknologi 
masa depan kertas elektronik buatan 
LG ini kemungkinan dapat mengurangi 
kelelahan mata dan juga konsumsi listrik 
yang lebih efisien.

Tidak hanya itu saja kehebatan kertas elektronik 
terbaru ini, LG bahkan telah bertaruh dalam 
daya tahannya. Dengan meletakkan plastik 
EPD melewati beberapa tahapan dengan cara 
berulang kali tes drop dari ketinggian 1.5 meter 
di atas tanah, dan hasilnya tanpa goresan atau 
kerusakan sedikitpun.

Teknologi masa depan EPD plastic buatan LG 
akan diproduksi secara besar-besaran oleh 
sebuah perusahaan manufaktur di Cina, dan 
segera dirilis ke Eropa sekitar awal bulan depan. 
Jadi, bagi kita yang ada di Indonesia ditunggu saja 
kapan kertas elektronik ini akan dirilis. 
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ASTONS 
SPECIALITIES: 

Quality And Value 
For Money

Steak murah dengan rasa dan potongan 
daging grill yang menggiurkan?? Wah 
BINUSIAN.. Astons Specialities bisa 
menjadi pilihan kamu untuk menikmati 
potongan daging steak yang gurih dan 
kekenyalan yang pas!

Astons Specialities ini sudah sangat terkenal lho 
di Singapura. Bagaimana tidak? Aston Sun yang 
merupakan owner dari tempat steak ini sudah 
mendirikan Astons Specialities sejak 2005 di Singapura. 
Berawal dari membuka gerai kecil dan peminat yang 
mmbeludak kini Astons Specialities sudah memiliki 
kurang lebih 30 cabang di Singapura yang selalu 
kebanjiran pengunjung.

FOOD LOVER
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Melihat keberhasilan ini, Astons Specialities ingin 
menjajaki Indonesia sebagai negara kedua untuk 
perkembangan Astons Specialities. Living World Mall 
blok G-43, Alam Sutera menjadi tempat pertama dalam 
perkembangan Astons Specialities di Indonesia. 

Astons Specialities memiliki beberapa jenis menu 
mulai dari ayam, ikan, pasta, steak dan burger. Namun 
sebagian besar pengunjung akan mencari ayam, ikan 
dan steak di tempat ini. Beberapa menu unggulan yang 
diminati para pengunjung adalah Black Pepper Chicken, 
Chargrill Salmon Fillet, Prime Sirloin, dan Wagyu Ribeye 
Grade 6. 

Astons Specialities memiliki standar dalam proses 
memasak setiap makanan yang ada untuk menjaga 
kualitas makanannya. Karena itu biasanya restoran 
ini menyajikan makanan lebih lama dari restoran 
sejenis. Restoran ini memerlukan waktu 20 – 25 
menit untuk menyajikan makanan. “Di Astons ini kami 
sengaja memproses dengan baik dari awal agar para 
pengunjung dapat merasakan rasa asli dari daging 
yang sudah di grill tersebut. Daging yang kami gunakan 
juga bukan daging lokal tapi dari import dengan kualitas 
yang baik.” Ujar Agustino G. Odjan selaku General 
Manager Astons Specialities. Tidak hanya itu, Astons 
Specialities juga menyediakan 13 jenis bumbu mulai 
dari bumbu steak biasa seperti barbeque, meat glaze 
hingga bumbu keju, teriyaki, vegetables hingga lemon 
lime sauce.

Nah BINUSIAN yang paling enak dari hidangan yang 
disajikan ini adalah free side dishes hot dan cold. Jadi 
setiap kamu melakukan pemesanan menu utama, 
kamu berhak memilih beberapa menu side dishes hot 
yaitu Baked potato, BBQ beans; Corn on the cob, French 
Fries; Grden Veggie, Mac & Cheese; Mashed potato, Onion 
Rings; dan Potato Wedges, Tasty Rice. Dan untuk side 
dishes cold ada Coleslaw, Potato salad dan Pasta salad, 
House salad. Pasti kenyang banget deh…

Astons Specialities ini juga memiliki konsep restoran 
yang cukup unik dengan konsep western. Bila 
BINUSIAN berkunjung ke restoran ini, kamu akan 
menemukan banyak ornamen kayu dan hiasan ala 
koboi yang menunjukan sisi Amerika. Harga yang 
dijualpun tidak terlalu mahal. Dengan membawa uang 
60.000 kamu bisa mendapatkan 

Bagi BINUSIAN yang datang dengan membawa 
BINUSIAN Flazz Card, kamu bisa mendapatkan diskon 
10% dan free garlic bread / ice tea. Tunggu apalagi 
BINUSIAN, buruan serbu!! (AL)
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PERAWATAN 
KULIT 
SEBELUM 
TIDUR

Cantik bukan hanya di siang hari. Terlihat cantik juga 
bisa dilakukan di malam hari. Agar sebelum anda 
pergi tidur anda akan tetap terlihat cantik dan segar 
seperti siang hari. Cara perawatan kulit sebelum tidur 
yang benar dan tepat bisa anda coba di rumah. Seperti 
misalnya :

1. Membersihkan wajah secara rutin sebelum 
anda pergi tidur akan menghindarkan anda dari 
yang namanya jerawat. Jerawat disebabkan oleh 
menumpuknya kotoran yang menempel pada wajah. 
Sehingga jika wajah anda dibersihkan setiap malam, 
jerawat tentu tidak akan muncul.

2. Banyak orang yang terkena iritasi pada kulit. Dan jika 
hal itu terjadi, maka anda bisa menggunakan produk 
yang tepat untuk menghilangkan iritasi atau kulit 
kemerahan. Pilih produk yang dapat menyamarkan 
warna kemerahan pada kulit yang iritasi tersebut dan 
yang membuat kulit anda terasa dingin. 

3. Bagian kulit yang harus dirawat dengan baik selain 
kulit wajah adalah kulit di bagian bawah mata. Jika 
bagian bawah mata anda terlihat kehitaman dan juga 
kering maka sebaiknya anda banyak meminum air putih 
setiap hari dan juga memiliki waktu tidur yang cukup. 

4. Untuk menghindarkan kerutan pada wajah, anda 
bisa merawatnya di malam hari. Terbukti bahwa 
perawatan kulit sebelum tidur juga bisa membantu 
anda mengatasi kerutan di sekitar wajah. Sehingga 
anda tetap terlihat muda.

5. Jangan menganggap remeh tangan yang terasa 
kasar. Anda bisa merawat kulit tangan anda di malam 
hari sebelum anda tidur. Dengan menggunakan alpukat 
yang bagus untuk mengobati tangan yang kasar 
tersebut maka tangan anda bisa kembali halus dan 
lembut. Perawatan kulit sebelum tidur tidak hanya 
dilakukan pada kulit wajah saja. tapi juga pada bagian 
kulit lainnya seperti tangan atau juga kaki.
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Furious 7
Kualitas dan keseruan dalam film Fast & Furious 
sudah tidak diragukan lagi. Dalam setiap serinya 
film Fast & Furious ini selalu dinantikan berjutaan 
pencintanya diseluruh dunia. Film ini menampilkan 
adegan yang menegangkan dan aksi kecerdikan dalam 
setiap menyelesaikan masalah, wajar jika penggemar 
mengharapkan kelanjutan dan demi kelanjutan dari 
Fast & Furious.

Pada tanggal 1 November 2014 trailer resmi kelanjutan 
serial Fast & Furious resmi diluncurkan, namun seri kali 
ini berjudul “Furious 7”. Kabar munculnya trailer resmi 
ini pun membuat seluruh pencintanya tak sabar untuk 
segera menyaksikan drama lengkap dalam film ini. 
Trailer ini bisa dibilang sebagai Trailer terbaik Fast & 
Furious, trailer ini mempertontokan aksi mendebarkan 
sederet mobil kelas premium yang diterjunkan dari 
sebuah pesawat untuk memburu truk kargo yang 
membawa manusia di dalamnya. Tidak ketinggalan, 
mendiang Paul Walker yang berperan sebagai Brian 
O’Conner tampak dalam adegan itu.

Rasa penasaran dalam serial “Furious 7” ini juga hadir 
akan aksi aktor baru yang menggantikan mendiang 
Paul Walker. Karena kita ketahui bersama, Paul Walker 
menggalami kecelakaan tragis yang menyebabkan 

Sumber: http://www.intifilm.com/2014/11/sinopsis-

lengkap-download-fast-and-furious-7-2015.html

nyawanya tidak terselamatkan. Hal itu membuat 
manajemen Fast & Furious mencari aktor pengganti 
Paul Walker yang sebisa mungkin memiliki kemiripan.

Sinopsis:
Keberhasilan Dom (Van Diesel) dalam menyelamatkan 
kekasihnya dan mengalahkan Shaw (Luke Evans) justru 
memunculkan masalah baru, memang benar dendam 
tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Namun, 
tanpa adanya dendam maka serial sebuah film action 
tidak akan menjadi berkelanjutan. Keluarga adalah 
segalanya, mungkin fakta itulah yang melandasi sifat 
aktor yang diperankan Jason Statham. Merasa tak 
terima dengan kekalahan yang diterima oleh sang 
kakak, adik Owen yang diperankan oleh Jason Statham 
pun bersiap menuntut balas. 

Sutradara : James Wan

SNEAK PEAK

55



PROMO
BINUSIAN

Promo diskon 15% 
dengan minimum 
pembelian Rp. 150.000 
(All Day)
Berlaku di Outlet Fx 
Sudirman Lt. 1, Plaza 
Indonesia (Foodhall) dan 
Gedung WTC 2 Dilantai 
LG
Berlaku s/d. 30 Juni 
2015

Disc 20% atau sepcial 
paket acara tertentu. 
Setiap hari di jl. Sabang 
No.57 dan Transmart 
Carrefour
Transmart Carrefour, 
Lantai Ground, Jl. 
MH Thamrin, Cikokol, 
Tangerang                                                    
Gedung 57, Lantai 3, Jl. 
H. Agus Salim, No. 57, 
Jakarta
Berlaku s/d. 15 April 
2015

Free Coke Float u/ 
Pembelian paket apa 
saja
Jl. Alam Sutera 
Bulevard Kav. 2, 
Tangerang Selatan, 
Banten 15325, Indonesia
Telepon: +62 21 5398084
Berlaku s/d. 9 Juli 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disc 20% (min Transaksi 
Rp.50rb). 
Jl. Paso No.168, 
Jagakarsa, Jakarta
Jl. Tebet Barat Dalam 
No. 43, Tebet, Jakarta
Ruko Town Center 10B 
No. 6 (Jl. Boulevard 
Alam Sutera), South 
Tangerang, Banten
Berlaku s/d.1 Februari 
2016

-

-

-
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Potongan harga 10%, 
free soup/ garlic bread + 
Hot/ ice tea.
Senin-minggu, tidak 
bisa digabung dengan 
promo lainnya.
Berlaku s/d. 30 Mei 
2015

Disc. 20% all food & 
beverage
BSD Junction Blok B 32-
33 Jl. RAYA Pahlawan 
Seribu BSD City 
Berlaku s/d. 31 Juli 
2015

Disc 15% dan additional 
disc Selfie 10% 
Mall Taman Anggrek 
Jl. S. Parman Kav 21 
Slipi, Jakarta Barat, DKI 
Jakarta
Tel: 5639503-
Berlaku s/d. 31 Juni 
2015

Disc 30% untuk 
weekdays kecuali libur 
nasional & disc 20% dan 
hari libur nasional
Desa Cigelong, 
Kecamatan Cikidang, 
Kab. Sukabumi, Jawa 
Barat, Indonesia 
Berlaku s/d. 31 
Desember 2015

50% processing fee & 
discount 25% pembelian 
PT (NEW) 
Living World Alam 
Sutera, 3rd Fl; Belleza 
Apt Ground & 1st floor; 
FX Plaza, 4th floor; 
Gandaria City*untuk 
latihan bisa diseluruh Indonesia 
outletnya celebrity Fitness

Berlaku s/d. 29 Juli 
2015

Disc 30%, & Free 
Balancing & Nitrogen 
, min pembelian 2pcs 
Ban
Jl. MH. Thamrin P8 
No 17,Tangerang; Jl. 
Panjang Raya Pos 
Pengumben, Jakarta; 
Jl. H.M Joyomartono 
No. 105C, Bulak Kapal, 
Bekasi; Jl. Cileduk 
Raya No. 5, Petukangan 
Utara, Jaksel; Jl. RC 
Veteran No. 19 Jaksel; 
Jl. Raya Bogor No.10, 
Pekayon, Pasar Rebo; 
Jl. Panjang No.28, 
Jakbar; Jl. Raya 
Siliwangi, Pondok 
Benda; Pamulang, 
Tangerang; KP Kaliulu 
pilar, Ds TANJUNG Sari, 
Cikarang, Bekasi; Jl. 
Cinere Raya H/353  
Berlaku s/d. 31 Des 15

Up to 20% selected 
Brand
Ruko Garden Shopping 
Arcade No. 8EK. 
Podomoro City – 
Central Park, Jl. Letjen 
S.Parman Kav.28 Grogol 
– Petamburan 
Berlaku s/d. 31 Mei 
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CERPEN

TENTANG
IBU

Pada malam itu, Ana bertengkar dengan ibunya.
Karena sangat marah, Ana segera meninggalkan 
rumah tanpa membawa apapun.
Saat berjalan di suatu jalan, ia baru menyadari bahwa 
ia sama sekali tdk membawa uang.
Saat menyusuri sebuah jalan, ia melewati sebuah kedai 
bakmi dan ia mencium harumnya aroma masakan.
Ia ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tetapi ia 
tidak mempunyai uang.
Pemilik kedai melihat Ana berdiri cukup lama di depan 
kedainya, lalu berkata “Nona, apakah engkau ingin 
memesan semangkuk bakmi?”
” Ya, tetapi, aku tidak membawa uang” jawab Ana 
dengan malu-malu
“Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu” jawab si 
pemilik kedai. “Silahkan duduk, aku akan memasakkan 
bakmi untukmu”.
Tidak lama kemudian, pemilik kedai itu mengantarkan 
semangkuk bakmi.
Ana segera makan beberapa suap, kemudian air 
matanya mulai berlinang.
“Ada apa nona?” Tanya si pemilik kedai.
“Tidak apa-apa” aku hanya terharu jawab Ana sambil 
mengeringkan air matanya.
“Bahkan, seorang yang baru kukenal pun memberi aku 
semangkuk bakmi ! tetapi,
ibuku sendiri, setelah bertengkar denganku, 
mengusirku dari rumah dan mengatakan kepadaku 
agar jangan kembali lagi ke rumah”
“Kau, seorang yang baru kukenal, tetapi begitu peduli 
denganku dibandingkan dengan ibu kandungku sendiri” 
katanya kepada pemilik kedai
Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan Ana, 
menarik nafas panjang dan berkata
“Nona mengapa kau berpikir seperti itu? Renungkanlah 

hal ini, aku hanya memberimu semangkuk bakmi dan 
kau begitu terharu. Ibumu telah memasak bakmi dan 
nasi untukmu saat kau kecil sampai saat ini, mengapa 
kau tidak berterima kasih kepadanya? Dan kau malah 
bertengkar dengannya”

Ana, terhenyak mendengar hal tsb.
“Mengapa aku tidak berpikir tentang hal tersebut? 
Untuk semangkuk bakmi dari orang yg baru kukenal, 
aku begitu berterima kasih, tetapi kepada ibuku yg 
memasak untukku selama bertahun-tahun, aku bahkan 
tidak memperlihatkan kepedulianku kepadanya. 
Dan hanya karena persoalan sepele, aku bertengkar 
dengannya.
Ana, segera menghabiskan bakminya, lalu ia 
menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya.
Saat berjalan ke rumah, ia memikirkan kata-kata yang 
harus diucapkan kepada ibunya.
Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat 
ibunya dengan wajah letih dan cemas.
Ketika bertemu dengan Ana, kalimat pertama yang 
keluar dari mulutnya adalah “Ana kau sudah pulang, 
cepat masuklah, aku telah menyiapkan makan malam 
dan makanlah dahulu sebelum kau tidur, makanan 
akan menjadi dingin jika kau tdk memakannya 
sekarang”
Pada saat itu Ana tidak dapat menahan tangisnya dan ia 
menangis dihadapan ibunya.
Sekali waktu, kita mungkin akan sangat berterima 
kasih kpd org lain disekitar kita untuk suatu 
pertolongan kecil yang diberikan kepada kita.
Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita 
(keluarga) khususnya orang tua kita, kita harus ingat 
bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur 
hidup kita.

Sumber: https://www.

facebook.com/permalink.

php?id=224699487566911&story_

fbid=423131527723705
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KEGIATAN TANGGAL

Proses Keuangan

Registrasi Semester Pendek

Registrasi KRSS & Skripsi (untuk non Paket)

Pindah Jenjang / Pindah Program Studi

Skripsi/Tugas Akhir dan Kerja Praktek/Praktek Magang

Auto debet SKS Pelunasan untuk Semester Genap 2014/2015

Briefing Peminatan 

Pengumuman Pindah Jenjang / Pindah Program Studi

Paper Tugas Akhir Jur. Desain Interior

Pengumuman Ketentuan Semester Pendek

Auto debet BP3 Semester Ganjil 2015/2016

Pendaftaran Peminatan (melalui http://bcs.binus.ac.id)

Pendaftaran Pindah Jenjang / Pindah Program Studi

Paper Tugas Akhir Jur. Arsitektur

Briefing Semester Pendek

Pengisian Semester Pendek (melalui http://bcs.binus.ac.id)

Pengumuman Pembatalan Semester Pendek karena keuangan

Auto debet Uang Kuliah Semester Pendek

Pengumuman Hasil Peminatan (di http://bcs.binus.ac.id)

Lihat KRS Manager Jadwal Kelas Semester Pendek yang ditawarkan 
(di http://binusmaya.binus.ac.id)

Pengumuman Kelas Semester Pendek dibatalkan karena di bawah 
kapasitas minimum

Briefing Pengisian KRSS, KRS & Skripsi (jadwal untuk setiap jurusan akan 
diumumkan melalui http://binusmaya.binus.ac.id)

15 April 2015

11-17 Maret 2015

5-18 Maret 2015

20 April 2015

5-18 Maret 2015

30 Maret - 4 April 2015

29 April 2015

28 April 2015

24 Maret 2015

25 Maret 2015

15 April 2015

23 Maret - 6 April 2015

5 Maret 2015 

2-14 Maret 2015

5 Maret 2015

7 April 2015

3 Maret 2015

Registrasi Paket (untuk Binusian 2017 dan 2018, 
khusus Program Ganda termasuk Binusian 2016)

Tanggal Penting Bulan

Maret s.d. April 2015:
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