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KONTRIBUSI DOSEN BINUS UNIVERSITY UNTUK 

PENDIDIKAN DUNIA 

 

Tidak hanya berkontribusi untuk kualitas pendidikan di Indonesia, BINUS UNIVERSITY juga 

memberi dampak untuk pengembangan pendidikan dunia melalui jurnal yang ditulis oleh para 

dosen BINUS UNIVERSITY. 

SCOPUS merupakan salah satu database internasional yang terbesar di dunia saat ini karena 

memiliki banyak publisher dengan standar yang tinggi. Science Publication yang merupakan 

salah satu publisher yang menggunakan SCOPUS untuk memilih jurnal memberikan beberapa 

kriteria agar dapat diakui oleh SCOPUS. Sebuah jurnal harus memiliki permasalahan yang 

penting terkait topik yang diberikan, selain itu gaya bahasa penulisan juga menjadi poin utama 

yang menjadi penilaian. Konsep alur jurnal yang ditulis juga harus baik serta memiliki 

metodologi riset yang jelas dan kesimpulan yang berisi manfaat dan dampak yang baik. Tidak 

hanya isi dari karya tulis tersebut, jurnal yang dibuat juga harus memberi kontribusi yang pasti 

bagi dunia. 

Beberapa standar yang diberikan oleh SCOPUS ini menunjukkan kualitas dari setiap jurnal. 

Ternyata tidak semua jurnal di Indonesia dapat diakui oleh SCOPUS. Saat ini, BINUS 

UNIVERSITY sudah memiliki lebih dari 200 jurnal yang sudah diakui oleh SCOPUS. Hal ini 

merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi BINUS UNIVERSITY atas kontribusi para 

dosennya dan menandakan bahwa BINUS UNIVERSITY lebih unggul dibandingkan dengan 

perguruan tinggi lainnya. 

Demi mendukung visi BINUS UNIVERSITY, “A World-class University, in continuous pursuit 

of innovation and enterprise”, tahun ini, Rektor BINUS UNIVERSITY, Prof. Dr. Ir. Harjanto 

Prabowo, MM menargetkan setiap dosen memiliki satu jurnal internasional setiap tahunnya. Hal 

ini juga dilakukan untuk mendukung kenaikan jenjang akademik dosen BINUS UNIVERSITY. 

(AL) 
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