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Selamat datang rekan-rekan mahasiswa baru di BINUS UNIVERSITY!
Kepada seluruh BINUSIAN 2018 yang akan memulai
perkuliahan secara formal di September 2014,
saya atas nama seluruh pimpinan yayasan ataupun
universitas mengucapkan selamat datang sebagai
keluarga baru BINUS UNIVERSITY. Memilih kuliah
di BINUS UNIVERSITY, diharapkan mahasiswa ini
menyadari bahwa BINUS UNIVERSITY memiliki
target di mana 2 dari 3 lulusan BINUS UNIVERSITY
bisa bekerja di perusahaan multinasional ataupun
perusahaan global.
Setiap BINUSIAN harus menyadari bahwa tuntutan
di dunia industri khususnya di tahun 2018, tidak
hanya memerlukan ilmu pengetahuan atau nilai
akademik saja tetapi juga yang sifatnya non-akademik
seperti soft skill, kemampuan bahasa, kemampuan
leadership dan sebagainya. Kegiatan non-akademik
ini tidak hanya dicapai saat di dalam kelas saja,
tetapi juga melalui seluruh fasilitas dan kegiatan
yang BINUS UNIVERSITY sediakan bagi anda. Jadi
untuk menjadi pribadi yang sukses nanti, anda harus
mengembangkan diri baik dalam aktif organisasi,
bersosialisasi, membangun network sehingga selama
4 tahun kuliah bisa menjadi BINUSIAN yang smart
and good.
Para BINUSIAN 2018 harus menyadari bahwa
kegiatan FEP ini bukanlah sebuah kewajiban tetapi
hak yang harus anda dapatkan ketika anda bergabung
dengan BINUS UNIVERSITY. Melalui kegiatan FEP,
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BINUS UNIVERSITY ingin memberitahukan mengenai
sistem, pengembangan, fasilitas, akademik dan segala
kebutuhan informasi yang dibutuhkan bagi mahasiswa
baru. Sudah sewajarnya bagi mahasiswa baru untuk
mempelajari hal-hal tersebut sebelum terlibat langsung di
dalam BINUS UNIVERSITY.
Pilihan yang kalian lakukan dengan memilih BINUS
UNIVERSITY sebagai tempat kuliah, tempat belajar dan
menyiapkan diri merupakan sebuah pilihan yang benar.
Namun untuk bisa sukses di tahun 2018, sudah harus
di mulai dari sekarang dengan menjadi mahasiswa yang
seutuhnya. Bukan mahasiswa yang kutu butu yang hanya
mengejar IPK saja, tetapi seutuhnya ini adalah menjadi
mahasiswa yang seimbang antara kegiatan akademik dan
kegiatan non-akademik.

Salam,
BINUS UNIVERSITY,

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM
Rektor

DAFTAR ISI

Selamat datang BINUSIAN!
Di tahun 2014 ini, kamu sudah resmi menjadi mahasiswa
BINUS UNIVERSITY. Banyak hal yang bisa kamu dapatkan
dari BINUS UNIVERSITY, mulai dari ilmu yang akan kalian
dapat saat kuliah hingga pengalaman organisasi melalui Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) ataupun Himpunan Mahasiswa
Jurusan (HMJ).
Kali ini, BULETiN sengaja menyediakan edisi spesial Freshmen
Enrichment Program BINUSIAN 2018 supaya BINUSIAN yang
baru bergabung dapat mengenal BINUS UNIVERSITY secara
keseluruhan. Puluhan UKM/HMJ bisa kamu pilih untuk
mengembangkan bakat dan talenta yang kamu miliki.
BULETiN spesial ini juga dilengkapi dengan universitas manca
negara yang sudah bekerjasama dengan BINUS UNIVERSITY.
So, bagi BINUSIAN yang ingin melakukan pertukaran pelajar
dan merasakan kuliah di luar negeri, BINUS UNIVERSITY bisa
memfasilitasi kamu sehingga tidak mengganggu waktu kuliah.
Semoga informasi yang diberikan di BULETiN edisi FEP ini
dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan dapat membantu
kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait
pengenalan akan BINUS UNIVERSITY.
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk Kita semua!
Apa kabar BINUSIAN 2018? Selamat datang di Kampus BINUS UNIVERSITY,
kampus yang telah Kalian pilih sebagai tempat menimba ilmu untuk kesuksesan
anda di kemudian hari dan selamat bergabung dalam komunitas Binusian yang
saat ini jumlahnya lebih dari 100.000.
Kami sadar bahwa dunia kampus sangat berbeda dengan dunia SMA (yang baru
saja kalian tinggalkan). Sebagai contoh, mengenai pakaian, jumlah jam belajar
di kelas per hari, proses belajar-mengajar, dan masih banyak yang lainnya.
Dilatarbelakangi alasan-alasan tersebut maka kami mempersiapkan Freshmen
Enrichment Program (FEP) untuk kalian.

SAMBUTAN
KETUA FEP

ROBBY SALEH
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FEP merupakan program orientasi untuk menyambut dan mempersiapkan
mahasiswa baru dalam mengikuti proses perkuliahan di BINUS UNIVERSITY. FEP
akan berlangsung selama satu semester dan terbagi menjadi tiga bagian besar
yaitu General Orientation, Academic Orientation, dan Campus Life Orientation.
Kalian tidak perlu merasa khawatir karena dalam mengikuti FEP selama satu
semester ini, setiap 10 - 15 mahasiswa baru akan dibimbing oleh mahasiswa
senior yang disebut Buddy Coordinator.
Buddy Coordinator adalah mahasiswa pilihan dengan jumlah lebih dari 550.
Mereka dipilih dari 24 ribu mahasiswa yang sedang aktif kuliah di BINUS
UNIVERSITY. Untuk itu Kalian tidak perlu merasa sungkan bertanya kepada BC,
jika ada hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang keberhasilan anda di
BINUS UNIVERSITY.
Besar harapan kami, kalian dapat mengikuti bagian demi bagian dengan
baik sehingga anda lulus dari orientasi ini dan memperoleh sertifikat FEP
yang dengannya kalian dapat mengikuti program beasiswa, menjadi leader
di organisasi kemahasiswaan, atau menjadi Buddy Coordinator di tahun
berikutnya, dan hal-hal positif lainnya.
Selamat mengikuti FEP BINUSIAN 2018!
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Terima Kasih.
Robby Saleh
Ketua FEP

BINA
NUSANTARA
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PROFIL
PENDIRI BIna nusantara
Joseph Wibowo Hadipoespito adalah ketua
dan pendiri YAYASAN BINA NUSANTARA.
Pria yang lahir pada 21 Oktober 1918 ini
hidup dan besar dalam lingkungan yang
sangat sederhana. Wibowo kecil lalu masuk
sekolah HCS (Holland Chinese School).
Kemudian dilanjutkan ke Mulo di Madiun,
Jawa Timur, atau saat ini setingkat SMP.

Joseph Wibowo
Hadipoespito

Namun butuh perjuangan bagi Wibowo
untuk menuju sekolah. Jarak rumah dengan
sekolah sekitar sepuluh kilometer dan
ditempuh hanya dengan menggunakan
sepeda. Masa remaja santai memang tak
pernah dirasakannya.
Di sekolah, ia tergolong anak pandai
dan berdaya ingat kuat. Walaupun tidak
memiliki banyak waktu untuk belajar seperti
teman sebaya lainnya dan jarang mencatat
pelajaran, ia selalu dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari guru.

Theresia Widia Soerjaningsih adalah putri
dari Joseph Wibowo dan merupakan salah
satu pendiri utama BINUS. Ia lahir di Malang,
Jawa Timur, 19 Oktober 1950. Perempuan
yang akrab disapa Widia ini memiliki pribadi
yang penuh kasih sayang , perhatian, dan
berjiwa kepemimpinan luar biasa.
Seluruh hidupnya didedikasikan bagi
pengembangan dunia pendidikan di
Indonesia melalui lembaga BINUS. Dan kini,

Theresia widia
Soerjaningsih
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Darah perjuangan bergolak dalam diri
seorang Joseph Wibowo. Saat usianya
baru menginjak 15 tahun, ia sudah
mulai berkontribusi berjuang merebut
kemerdekaan Indonesia dari tangan
penjajah.
Joseph Wibowo adalah pejuang sejati.
Ia ikut berjuang dalam perang gerilya 19461950, dan bergabung dalam PAS-O (Pasukan
Oembaran) di Jawa Timur. Anugerah Bintang
Gerilya diperolehnya dari Pemerintah
Republik Indonesia pada 1950.
Strategi 3K sebagai kunci suksesnya:
“Kesempatan, Keberanian yang
bertanggung jawab, dan Kerja Keras”.
Nama “BINA NUSANTARA” diberikan
oleh Rudy Poerwana, yang mengandung
suatu harapan untuk membangun seluruh
wilayah Nusantara melalui pendidikan.

walau telah meninggal pada 2004 silam,
mimpi dan semangatnya selalu hidup di
dalam diri semua BINUSIAN.
Joseph Wibowo dan Theresia Widia
Soerjaningsih ingin berkontribusi dengan
mendirikan sebuah lembaga pendidikan
pada awal 1974. Ini merupakan cikal bakal
lahirnya BINA NUSANTARA sebagai lembaga
pendidikan kelas dunia.

1981

1991

1998

BINA NUSANTARA DAHULU, KINI, DAN NANTI

2001

1997

2007

2003

2008

2015
2010
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Perkembangan BINA NUSANTARA,
Dasawarsa Pertama
Landasan kuat, visi jelas, dan dedikasi tinggi yang berkesinambungan
menjadikan lembaga ini terus berkembang menjadi Akademi Teknik
Komputer (ATK) pada 1981. Tiga tahun kemudian, tepatnya 13 Juli
1984, seiring dengan diperolehnya status Terdaftar, ATK berkembang
menjadi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK)
Jakarta.

BINUS bermula dari lembaga pendidikan
komputer di bilangan Grogol, Jakarta
Barat, dengan nama Modern Computer
Course (MCC) yang didirikan 21 Oktober
1974. Sebuah bidang pendidikan yang masih
amat langka dijumpai pada masa itu.

Pada 21 September 1985, AMIK Jakarta kembali berganti nama
menjadi AMIK BINA NUSANTARA. Meskipun terhitung muda, AMIK
BINA NUSANTARA terpilih sebagai Akademi Komputer terbaik oleh
Depdikbud melalui Kopertis Wilayah III Jakarta pada tahun 1986.
Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tenagatenaga handal dalam bidang teknologi informasi, dibukalah program
strata satu (S1) pada tahun itu juga dengan nama Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) BINA NUSANTARA.
Pada tahun berikutnya, AMIK BINA NUSANTARA dilebur ke dalam
STMIK BINA NUSANTARA sehingga terbentuklah sebuah lembaga
yang menyelenggarakan Program Diploma III (DIII) dan Strata-1 (S1).

02

Perkembangan BINA NUSANTARA
Dasawarsa KEDUA
Tidak hanya sampai disitu, pada 1993 STMIK Bina Nusantara
melengkapi programnya dengan membuka Program Magister
Manajemen untuk konsentrasi bidang Information System yang
merupakan program pascasarjana pertama di Indonesia. Saat ini
program MM telah berkembang menjadi MM Business Management:
Young Professional Program dan Professional Program, MM Creative
Marketing, MM Financial Analysis, MM Applied Finance, MM Strategic
marketing, dan MM Executive.

Perkembangan yang pesat telah mendorong
BINA NUSANTARA membuka pusat pelatihan
dan perekrutan. Ini sebagai bentuk tanggung
jawab BINA NUSANTARA dalam menjadikan
mahasiswanya sebagai lulusan yang siap terap
dan menjamin tersalurnya lulusan BINA
NUSANTARA di dunia kerja. Untuk itu pada 1991
terbentuklah Bina Nusantara Training and
Recruitment Center (BNTRC).
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Tiga tahun kemudian, tepatnya 8 Agustus 1996, BINUS UNIVERSITY
berdiri dan secara sah diakui pemerintah. Sebagai universitas yang
penuh dengan inovasi-inovasi, BINUS selalu membuat langkah maju
dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
Pada 1997, BINA NUSANTARA bekerjasama dengan INDOSAT dalam
hal penyediaan kebutuhan Internet. Hal ini dikarenakan penguasaan
untuk masuk ke dunia maya telah menjadi kebutuhan wajib bagi tiap
BINUSIAN.
Suasana dan lingkungan IT pun amat terasa dalam lingkungan BINA
NUSANTARA. Hal ini tentunya berkat kerjasama yang strategis dengan
berbagai perusahaan atau industri seperti CISCO, Microsoft, Lotus
Development Indonesia, Computer Associates, dan lain sebagainya.

BINUS UNIVERSITY menutup tahun
1997 dengan prestasi membanggakan.
Komitmen BINUS UNIVERSITY terhadap
kualitas dibuktikan dengan implementasi
dari sistem manajemen mutu
internasional pada semua bagian guna
mendukung seluruh penyelenggaraan
pendidikan. Universitas ini menjadi
perguruan tinggi pertama di Indonesia
yang berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001.
Di tahun 1998 BINUS UNIVERSITY
mengembangkan dunia pendidikan
universitas yang selama ini digeluti
dengan memasuki dunia pendidikan
sekolah menengah. Dengan menempati
lokasi di Kampus Kijang, BINUS
UNIVERSITY memiliki kurikulum yang
terakreditasi tak hanya oleh Departemen
Pendidikan Nasional Indonesia tapi juga
Western Australia Curriculum Council
(WACC).
Pada perkembangan selanjutnya (2000),
unit BNTRC berkembang menjadi dua
unit dengan konsentrasi di bidangnya
masing-masing. Sebagai Pusat Pelatihan
terbentuklah unit BINUS center.
Sedangkan BINUS career dibentuk untuk
menangani perekrutan.

Hingga kini BINUS Center telah
melebarkan sayapnya dengan membuka
cabang-cabang BINUS center di seluruh
Indonesia. Begitu pula BINUS career yang
mengemban misi BINUS UNIVERSITY,
mempersiapkan para lulusannya dalam
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan
menarik pada tahun pertama wisuda
dengan menghubungkan mereka dengan
perusahaan atau dunia industri.
Pada 2001, BINUS UNIVERSITY
membangun kampus di bilangan
Senayan, The Joseph Wibowo
Center for Advanced Learning (JWC).
Sebuah kampus dengan lokasi yang
amat strategis dan dekat dengan
dunia industri. Program pendidikan
yang diselenggarakan di kampus
ini meliputi Program Pascasarjana,
BINUS International, dan Executive
Development Program (EDP) yang kini
bernama Executive Education.

International, salah satu program
berkualitas dan dirancang membantu
para lulusan dalam membangun karir
global yang optimal.
Program yang berupa Single dan
Double Degree ini terbentuk melalui
jalinan kerja sama dengan universitasuniversitas terkenal di mancanegara.
BINUS International menawarkan
Program Accounting, Computer Science,
Information System, dan Marketing.
Kurikulum berstandar internasional
dirancang di bawah pengawasan
akademis dan para ahli di bidangnya.
Executive Education adalah sebuah pusat
pengembangan dan pelatihan bagi para
profesional dan eksekutif dari berbagai
bidang, yaitu Finance, Information
Technology, Management, Marketing,
Strategy. Unit ini dibentuk sebagai pusat
pelatihan yang berkualitas.

International Undergraduate Program
BINUS atau yang sekarang disebut BINUS

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP
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PERkEMBANgAN BINA NUSANTARA,
DASAWARSA kETIgA
Sekolah ini secara unik mengombinasikan kurikulum nasional dan
internasional yang memberikan kesempatan kepada para anak
didik menggali potensi dan minat dengan tujuan mengembangkan
kemampuan intelektual, emosional, sosial, jasmani, dan spiritual.
Sekolah yang kini bernama BINUS INTERNATIONAL SCHOOL
Simprug ini menyediakan program menyeluruh mulai pra-TK
hingga sekolah menengah atas (SMA) dengan fasilitas kelas
dunia. BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug saat ini telah
mengimplementasikan kurikulum International Baccalaureate (IB)
dan mendapatkan akreditasi penuh sebagai IB-World-School.

perkemBaNgaN terakhIr BINa NUSaNtara
adalah Sekolah BINa NUSaNtara yaNg
terletak dI area SelataN Jakarta,
SImprUg. dIBUka pada JUlI 2003, Sekolah
BINa NUSaNtara yaNg terdIrI darI preSChool hINgga hIgh SChool. Sekolah BINa
NUSaNtara meNawarkaN SeBUah INStItUSI
peNdIdIkaN moderN deNgaN faSIlItaS

BINUS SCHOOL juga didirikan di kawasan Serpong, Banten. Sekolah
yang dibuka pada Juli 2007 ini merupakan pengembangan terbaru
BINA NUSANTARA. Mengikuti kesuksesan BINUS INTERNATIONAL
SCHOOL Simprug, BINUS SCHOOL Serpong menggabungkan
kompetensi teknologi informasi dan sumber daya yang lengkap
dari BINA NUSANTARA dengan filosofi edukasi terbaik serta
strategi pendidikan yang telah dibangun selama 25 tahun. Sekolah
yang kini bernama BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong ini
mengimplementasikan kurikulum Singapura – Cambridge.
Untuk mewujudkan BINA NUSANTARA berskala nasional
dan internasional, BINA NUSANTARA dibantu IBM mulai
mengimplementasikan aplikasi SAP di unit-unit yang ada dan
proyeknya telah selesai pada Juni 2009. SAP ini merupakan strategic
tools untuk mengawal BINA NUSANTARA menjadi A World-class
Knowledge Institution.

bernard gUnaWan

CEo BINUS BINa NUSaNTaRa
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SMART & GREEN CAMPUS
BINUS UNIVERSITY
Menjawab kebutuhan pendidikan di
Indonesia, BINUS UNIVERSITY melebarkan
sayapnya dengan mendirikan kampus
BINUS UNIVERSITY di wilayah Alam Sutera,
Tangerang. Untuk mewujudkan visinya,
BINUS UNIVERSITY membangun kampus
dengan konsep Smart and Green Campus
melalui aplikasi energy saving dan water
conservation. Kehadiran BINUS UNIVERSITY
@Alam Sutera ini dapat berperan aktif
dalam meningkatkan daya saing bangsa

melalui pendidikan serta mengembangkan
diri, guna memberikan kesempatan yang
semakin besar kepada generasi muda
Indonesia untuk memperoleh pendidikan
dan mewujudkan lingkungan pendidikan
yang mendukung pembelajaran berkelas
dunia.

Seperti apa Smart and Green Campus itu? Mari kita simak ulasan berikut ini.
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Guna mendukung pemerintah untuk
mengurangi pemanasan global,
rancangan gedung BINUS UNIVERSITY
@ Alam Sutera menggunakan konsep
Smart and Green Campus dan Water
Conservation.
Dipastikan para mahasiswa bakal lebih
nyaman belajar dan bersosialisasi
karena terintegrasi dengan alam.
Misalnya saja dengan ventilasi alami
dan memaksimalkan cahaya matahari
masuk ke gedung sehingga mengurangi

penggunaan penerenagan dan AC.
Sky GardenTerrace membuat udara
di dalam kampus menjadi lebih segar.
Dari segi air, Kampus ni memanfatkan
air hujan, air danau, dan sistem recycle
air kotor untuk perawatan area hijau di
dalam kampus.

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP
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lima hektar ini pasti akan menjadi

Mengusung konsep Smart and Green
Campus,

seperti state of the art
knowledge center, modern class
room, hi-tech labotarium, dan eco
learning facilities.
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State of the Art Knowledge Center

Catalog, E-Journal, Komputer

Website, Autoborrowing-auto
returning, Wi-Fi, Online Public Access

Wi-Fi
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menyediakan labotarium-teknologi
informasi dengan fasilitas lengkap.

luas
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VISI & MISI
BINUS
UNIVERSITY
BINa NUSaNTaRa TERUS BELajaR, BERINoVaSI, DaN
BERKEMBaNg KE MaSa DEPaN DENgaN LaNDaSaN
KoKoH, VISI jELaS, SERTa DEDIKaSI TINggI YaNg
SELaMa INI TELaH MEMBawaNYa DaRI PERMULaaN
YaNg SEDERHaNa HINgga KINI. SETIaP LaNgKaH MajU
MERUPaKaN KoNTRIBUSI MENUjU VISI BINa NUSaNTaRa
UNTUK MENjaDI woRLD-CLaSS KNowLEDgE
INSTITUTIoN.

VISI
A World-class Knowledge Institution ...in continuous
pursuit of innovation and enterprise.

Misi
Commits to deliver excellence in education and research
for the global community by :
• Providing a learning experience that encourages
and rewards innovation
• Creating high impact applied knowledge
• Pursuing a positive contribution to the quality of life
• Contributing to outstanding leadership
• Leading corporate entrepreneurship
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BINA NUSANTARA GROUP
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug menyediakan
program mulai pra-TK hingga sekolah menengah
atas (SMA) dengan fasilitas kelas dunia. Sekolah
ini mengimplementasikan kurikulum International
Baccalaureate (IB) dan mendapatkan akreditasi penuh
sebagai IB-World-School.

BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong menggabungkan
kompetensi teknologi informasi dan sumber daya yang
lengkap. Sekolah ini mengimplementasikan kurikulum
Cambridge.

DI BINUS UNIVERSITY, mahasiswa mengembangkan
dirinya secara lengkap untuk kompetensi global dengan
employability & entrepreneur skill, serta mendapatkan
international experiences selama masa studinya. Semuanya
itu akan memberikan jaminan kesuksesan serta peluang
untuk 2 dari setiap 3 lulusan BINUS UNIVERSITY menjadi
entrepreneur atau bekerja pada global organization.

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP
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BINUS ONLINE LEARNING merupakan salah satu terobosan
pembelajaran yang menerapkan kombinasi antara tatap muka
dan melalui website sebagai media belajar online. BINUS ONLINE
LEARNING diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengenyam
pendidikan S1 dan mengembangkan diri tanpa harus terikat
jadwal dan tempat tertentu.

BINUS INTERNATIONAL Program ini didesain untuk
mempersiapkan lulusannya bersaing langsung di dunia
internasional. Kurikulum berstandar internasional dirancang oleh
akademisi dan pakar industri di bidangnya masing-masing dan
memiliki kerja sama strategis dengan berbagai perguruan tinggi
ternama di Asia, Australia, dan Eropa.

BINUS BUSINESS SCHOOL mendidik dan mengubah para senior
manager menjadi eksekutif visioner yang akan memimpin melalui
inovasi untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis. Mahasiswa
dibimbing pengajar dari berbagai bidang, baik akademisi dan
praktisi bisnis, yang juga bagian dari C-Society yang bergengsi
(CEO, COO, CIO, CMO, dan CHRO). Mahasiswa tidak hanya akan
mendapatkan pengalaman belajar praktis di kelas, tetapi sistem
berpikir dinamika dari para pemimpin bisnis yang memiliki
inovatif tinggi di sebuah fasilitas yang modern dan canggih.

20

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP

BINUS GRADUATE PROGRAM (bgp) juga merupakan
pengembangan dari program Pascasarjana di BINUS UNIVERSITY.
BGP fokus pada Master of Information Technology dan Master of
System Management.

The Doctor of Research in Management (DRM) adalah
program tingkat doktor dalam manajemen yang menekankan
pengembangan pengetahuan dalam manajemen dengan
menggabungkan unsur-unsur ilmu pengetahuan, praktik, dan
penggunaan Information and Communication Technology (ICT).
DRM akan difokuskan dalam mempelajari Bisnis, Ilmu Pemasaran,
dan Sistem Informasi.

BINUS SQUARE- Hall of Residence adalah jawaban atas kebutuhan
akomodasi mahasiswa BINUS guna mendukung lingkungan
belajar-mengajar berkelas dunia. Bangunan yang terdiri dari
empat Hall dengan 17 lantai serta 1.500 kamar ini merupakan
kompleks asrama modern, a home away from home, yang
memberikan keamanan dan kenyamanan serta academic values
melalui program-program yang terintegrasi dengan BINUS
UNIVERSITY bagi semua penghuninya.

Perkembangan BINA NUSANTARA yang pesat membawa BINUS
kepada pembentukan pusat pelatihan, dengan nama BINUS
CENTER (BC). BINUS CENTER menawarkan berbagai pelatihan di
bidang teknologi informasi, desain & animasi, serta bahasa asing.
Pada saat ini, BC telah sedikitnya 10 cabang di seluruh Indonesia
dan terus berkembang pesat. Sementara itu, BINUS CENTER telah
bekerja sama dengan banyak perusahaan terhitung sejak 2002
hingga September 2010.

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP
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FILOSOFI LOGO DAN WARNA
BINUS UNIVERSITY
Filosofi Visual

FILOSOFI WARNA

Visual terdiri dari tiga bagian dengan makna sebagai berikut :
• Lingkaran tengah menyiratkan visi dan pemikiran yang
maju serta memiliki tujuan/ target yang jelas, yakni
menghasilkan tenaga profesional yang sekaligus dapat
mencipta sistem dan rancang bangun
• Empat Garis yang berpotongan melukiskan bahwa
pemikiran tersebut memiliki arah yang jelas (fokus)
sehingga dalam pengaplikasiannya dapat lebih tepat
guna
• Sapuan kuas berbentuk elips dinamis mencerminkan
kurikulum Bina Nusantara yang selalu up-to-date dan
relevan dengan kemajuan teknologi. Kotak-kotak/ pixel
menggambarkan bahwa program pendidikan dan sarana
di Bina Nusantara berbasiskan Teknologi Informasi

22
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Warna yang digunakan adalah Kuning, Abu-abu, dan
Merah dengan makna sebagai berikut :
• Warna Kuning mewakili ketajaman dan
kecemerlangan pemikiran
• Warna Abu-abu mencerminkan kemajuan pemikiran,
kemodernan, dan keintelengensian
• Warna Merah melambangkan kedinamisan dan
keberanian melakukan terobosan-terobosan baru

JABATAN
STRUKTURAL
BINUS
UNIVERSITY

Faculties, SCHOOLS,
PROGRAM & Majors
Faculty of ECONOMICS &
COMMUNICATIONS
Dean of Faculty of Economics & Communication
Dr. Engkos Achmad Kuncoro, S.E., M.M.
Internationalization & Partnership Program
CoordinatoR
R.A. Aryanti Wardaya Puspokusumo, B.Sc., MBM
Head of Department - Accounting and Finance
Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak
Deputy Head of Department - Accounting and
Finance
Lusianah, S.E.

Head of Program Finance				
Yen Sun, SE, Ak., M.Buss.

Rector

Vice Rector
Academic
Development &
Provost

Vice Rector
Academic Operation &
Resources

Head of Laboratory - Accounting and Finance		
Theresia Lesmana, S.E

Research Coordinator				
Mohamad Heykal, SE, M.Si.
Head of Department - Hotel Management
Dr. Vitria Ariani, A.Par.,M.Sc.
Deputy Head of Department - Hotel Management
Tri Wiyana, S.E.

Coordinator of Practical Laboratory 		
TBA
Vice Rector Student
Affairs & Community
Development

Vice Rector
Research & Technology
Transfer

Vice Rector Global
Employability &
Entrepreneurship

Strategic Management
Director : Stephen Wahyudi Santoso, BSE, M.SIST
Business Development
Director : Michael Wijaya Hadipoespito, B.Sc.,MBA
BINUS Global
Director : Lily Manoharan, M.Ed
Knowledge Management & Innovation
Director : Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM (Acting)

Research Coordinator
Teguh Amor Patria, A.Par., PGDip, MPPar.

IWPP (Industry Working Placement &
Partnership) Coordinator				
Dianka Wahyuningtias, SST.Par, MM
Head of Department - Marketing Communication 		
Dr. Dra. Ulani Yunus, M.M.

Deputy Head of Department - Marketing
Communication
TBA
				
Head of Studio
Drs. Heribertus Sunu Budihardjo.

Research Coordinator
Executive Dean & Provost BINUS International			 TBA
Firdaus Alamsjah, Ph.D
Lecturer Specialist - S3
Nursamsiah Asharini, S.S., M.A

			

Lecturer Specialist - S3
Dr. Muhammad Aras
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Faculty of Engineering

Faculty of Humanities

Dean of Faculty
Dr. Ho Hwi Chie, M.Sc.

Dean of Faculty
Drs. Johannes A. A. Rumeser, M.Psi., Psi.

Internationalization & Partnership Program
Coordinator
TBA

Internationalization & Partnership Program
Coordinator
Yi Ying, SS, M.Lit., M.Pd.

Head of Department - Architecture
Dr. Nina Nurdiani, S.T., M.T

Head of Department - Chinese
Andyni Khosasih, SE, BA, M.Lit

Deputy Head of Department - Architecture
Ir. Gatot Suharjanto, M.T.

Deputy Head of Department - Chinese
Temmy, S. S., M.Lit

Head of Studio - Architecture
Yosica Mariana, S.T., M.T

Lecturer Specialist - Native
Fu Ruomei, BA., M.Lit

Research Coordinator
TBA
Lecturer Specialist - S3
Firza Utama Sjarifudin, S.T., M.Eng., Dr.Eng
Head of Department - Civil Engineering
Irpan Hidayat, S.T., M.T
Deputy Head of Department - Civil Engineering
Meilani, S.T., M.T.
Head of Laboratory - Civil Engineering
Rachmansyah, S.T.
Research Coordinator
TBA
Head of Department - Computer Engineering
Endra, S.Kom., MT
Deputy Head of Department - Computer Engineering
Daniel Patricko Hutabarat, S.T., M.T.

Lecturer Specialist - S3
Prof. A. Dahana, PhD
Head of Department - English
Risa Rumentha Simanjuntak, SS, M.App.Ling., MA
Deputy Head of Department - English
Irfan Rifai, S.Pd., M.Ed
English Language Specialist
David Michael Bourne, BA., M.Sc
Research Coordinator
TBA
Head of Department - Japanese
Elisa Carolina Marion, SS., M.Si
Deputy Head of Department - Japanese
Rudi Hartono Manurung, SS
Lecturer Specialist - Native
Nakamura Chihiro
Lecturer Specialist - S3
Prof. Dr. Sheddy Nagara Tjandra, MA

Head of Laboratory - Computer Engineering
Rudy Susanto, S.Kom. M.I.T

Research Coordinator
TBA

Head of Department - Industrial Engineering
Ketut Gita Ayu, MSIE

Head of Department - Psychology
Raymond Godwin, S.Psi, M.Si

Deputy Head of Department - Industrial Engineering
Nike Septivani, ST, MM

Deputy Head of Department - Psychology
A. P. Juni Wulandari, S.Sos., M.Si.
Head of Laboratory - Psychology
Esther Widhi Andangsari, M.Psi., Psi.

Head of Laboratory - Industrial Engineering
Rida Zuraida, ST., MT
Research Coordinator
TBA
Head of Department - Food Technology
Dr. Ir. Ingrid Suryanti Surono, M.Sc.
Deputy Head of Department - Food Technology
TBA

Lecturer Specialist - S3
Cornelia Istiani, M.Psi
Lecturer Specialist - S3
Pingkan C. B. Rumondor, M.Psi, Psi.
Head of Department - Business Law
Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Deputy Head of Department - Business Law
Paulus A.F Dwi Santo, Sh., MH
Head of Department - International Relation
Tirta Nugraha Mursitama, S.Sos., MM., Ph.D

24

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP

Deputy Head of Department - International Relation
Mutti Anggitta, S.Sos.
Lecturer Specialist - S3
Johanes Herlijanto, PhD
Language Center Manager
Wishnoebroto, S.Pd., M.Hum., MA
Head of Department - Pendidikan Guru Sekolah
Dasar
Jimmy Sapoetra, S.S., M.Pd
Deputy Head - PGSD Department
TBA

School of Computer Science
Dean of School
Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom
Head of Department - Computer Science
Fredy Purnomo, S.Kom., M.Kom
Deputy Head of School – Computer Science Academic & Operation
Rini Wongso, S.Kom, MTI
Deputy Head of School – Computer Science Student & Alumni
Franky Hadinata Marpaung, S.Kom, MM
Head of Program - Computer Science
Yen Lina Prasetio, S.Kom., MCompSc.
Head of Computer Science Laboratory
TBA
Head of Program - Game & Technology
Michael Yoseph Ricky, S.Kom, MM
Head of Program - Mobile Application & Technology
Afan Galih Salman, ST, M.Si.
Research Coordinator
Wikaria Gazali, S.Si., MT.
Lecturer Specialist - S3
Dr. Widodo Budiharto, S.Si., M.Kom.
Head of Department - Mathematics & Statistics
Rojali, S.Si., M.Si
Internationalization & Partnership Program
Coordinator
Santy, S.Kom., M.Sc.

School of Information Systems
Dean of School
Johan, S.Kom., MM
Head of Department - Information Systems
Johan, S.Kom., MM
Head of Program – Information System
Rudy, S.Kom., MM

Deputy Head of School - Information Systems Academic & Operation
Devyano Luhukay, S.Kom., MM
Deputy Head of School - Information Systems Student & Alumni
Tanty Oktavia, S.Kom, M.M.
Head of Program - Accounting Information
Systems
Yuliana Lisanti, S.Kom., M.ITM
Head of Program - Information Systems Audit
Siti Elda Hiererra, S.Kom.
Head of Program - Information Systems &
Accounting
Yuliana Lisanti, S.Kom., M.ITM
Head of Laboratory - Information Systems
Fredy Jingga, S.Kom, MMSI
Research Coordinator
Tri Pudjadi, S.Sos., MM
Lecturer Specialist - S3
Suroto Adi, Drs., M.Sc.D.M.S
Head of Department - Computerized Accounting
Yuliana Lisanti, S.Kom., M.ITM
Internationalization & Partnership Program
Coordinator
TBA

School of Business Management
Dean of School
Idris Gautama So, S.Kom., SE, MM, MBA
Head of Department - Management
Idris Gautama So, S.Kom., SE, MM, MBA
Deputy Head of Business Management School –
Academic & Operation
Natalia., SE, MM
Deputy Head of Business Management School –
Student & Alumni
Henkie Ongowarsito, S.Kom., M.Sc
Head of Program – Management
Robertus Tang Herman, SE, MM
Head of Program - International Marketing
Synthia Atas Sari, S.IP., M.Si. (Acting)
Head of Program - International Business
Management
Dr. Lim Sanny, ST., MM.
Head of Program - Management Dual Degree
Dr. Sevenpri Candra, S.Kom., MM
Head of Laboratory - Management
Yuli Eni, SE., S.Kom (Associate)
Research Coordinator
Rudy Aryanto, SE, MM
Internationalization & Partnership Program
Coordinator
TBA
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School of Design
Dean of School
Arif Priyono Susilo Ahmad, S.Sn., M.Sn
Head of Program - New Media
Sari Wulandari, S.Sn., M.Sn.
Deputy Head of Program – New Media
Laura Christina, S.Sn.
Head of Program – Animation
Dermawan Syamsuddin, S.Sn
Deputy Head of Program – Animation
Devi Kurniawati Homan, S.Sn., M.Sn.
Head of Program – Creative Advertising
Hagung Kuntjara Sambada Wijasa, Drs., M.Sn
Deputy Head of Program – Creative Advertising
Angela Oscario, S.Sn
Head of Laboratory – Visual Communication
Agnes Paulina Gunawan, S.Sn (Acting)
Head of Department – Interior Design
Amarena Nediari, S.Sn, M.Ds.
Deputy Head of Department – Interior Design
Grace Hartanti, S.Sn., MM
Head of Laboratory – Interior Design
Christianto Roesli, S.Sn., M.Des
Research Coordinator
TBA
Internationalization & Partnership Program
Coordinator
TBA

Lecturer Specialist - S3
Benfano Soewito, Ir., M.Sc., Ph.D

Binus Online Learning Program
Director of Online Learning Program
Dr. Engkos Achmad Kuncoro, SE, MM
Deputy Director of Online Learning Program
Agus Putranto, S.Kom., MT., M.Sc.
Academic & Product Development Manager
Viany Utami Tjhin, S.Kom., MM., M.Com(IS)
Deputy Head of Online Learning Program
Titan., S.Kom., MMSI.
Operational Manager
Vini Mariani, S.Kom., MM

Academic Development
Vice Rector Academic Development & Provost
Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D
Academic Resource Center (ARC) Manager
Yanti., MM
Lecturer Resource Center (LRC) Manager
Cuk Tho., S.Kom., MM., M.Com(IS)

Director of Graduate Program
Prof. Dr. Gerardus Polla, M.App.Sc

Character Building Development Center (CBDC)
Manager
Antonius Atosokhi Gea, S.Th., MM
Accreditation and Academic Quality Assurance
Specialist
Ardhianiswari Diah
Ekawati, MM., M.Comm IS, MSc, PD.Eng

Head of Doctoral of Research in Management
Dr.Muhtosim Arief, SE., MM.

Academic Operation & Resources

Graduate Program

Deputy Head of Doctoral of Research in
Management
Dr. Dyah Budiastuti
Head of Department - Master of Information
System Management
Dr. Ir. Harisno, MM
Deputy Head of Department - Master of
Information System Management
Drs. Nilo Legowo M.Kom.
Research Coordinator
Ir. Togar Alam Napitupulu, M.S., M.Sc., Ph.D
Lecturer Specialist - S3
Fergyanto E. Gunawan, S.T., M.T., Dr.Eng
Lecturer Specialist - S3
Dr. Ahmad Nurul Fajar
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Head of Department - Master of Information
Technology
Dr. Suharjito, S.Si, MT
Deputy Head of Department - Master of
Information Technology
Diana, S.Kom., MTI.
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Vice Rector Acaedemic Operation & Resources
Nelly, S.Kom., MM
Deputy Vice Rector Operation – Kemanggisan
Campus
Reina, S.Kom., MM
Student Registration and Service Center (SRSC)
Manager
Renny Triana, S.Kom
Academic Operation Center (AOC) Manager
Lianna Sugandi, S.Kom., MMSI
Deputy Vice Rector Operation – Alam Sutra
Campus
Meyliana, S.Kom., MM
Laboratory Center (LC) Manager
Lusiana Citra Dewi , S.Kom., MM
Student Service Center (SSC) Manager
Vina Georgiana, S.Kom., MM

Lecturer Services Center (LSC) Manager
Alvin Chandra, S.Kom., M.M.
Software Laboratory Center (SLC) Manager
Win Ce, S.Kom., MM
Library and Knowledge Center (LKC) Manager
Karen Vanessa C. Salamat., MLIS

Student Affairs and Community
Development
Vice Rector Student Affairs & Community
Development
Drs. Andreas Chang, MBA
Student Creativity Development Center (SCDC)
Manager
Robby Saleh, S.Kom., MT
Student Advisory Center (SAC) Manager
Nangoi Priscilla Francis, S.Psi., M.Psi, Psi.
Student Advisory and Development Center (SADC)
Manager - Alam Sutera Canpus
Yan Andre Peranginangin, S.Psi., M.Psi.
Community Development Center TFI (CDC - TFI)
Manager
Maria Intan S., S.Kom.
Community Development Center Academic (CDC Academic) Manager
Retno Dewanti, S.Si., MM
Program Development Center BINUS Square
Manager
Greta Vidya Paramita, M. Psi
Student Creativity Development Specialist
Arnold Sandjaja, S.Sn

Global Employability &
Entrepreneurship
Vice Rector Global Employability &
Entrepreneurship
Dr. Ir. Boto Simatupang, MBP
BINUS Entrepreneurship Center (BEC) Manager
Evlin Wijanarko, BA., M.Comm
BINUS Career Center (BCC) Manager
Teddy Indira Budiwan, S.Psi, MM.
Global Employability & Entrepreneurship Center
(GEEC) Manager - Alam Sutera
Yeni Mukti, S.IP., M.Pd
Alumni Relation Center Manager
Siswono, S.Kom., MM
Industry Relationship Specialist
Ir. Karyana Hutomo, MM
Vice Rector Research & Technology Transfer
Vice Rector Research & Technology Transfer
Prof. Bahtiar Saleh Abbas, Ph.D.
Research & Technology Transfer Office Manager
Noerlina, S.Kom, MM
Publication Specialist
Drs. Ngarap Imanuel Manik, M. Kom
Publication Specialist
Endang Ernawati, Dra, M.Lib
Technology Transfer Specialist
TBA

Strategic ManagementDirector
Director
Stephen Wahyudi Santoso, BSE, M.SIST
Rector’s Office Manager
Meyliana, S.Kom., MM
Quality Management Center (QMC) Manager
Dr. Dra. Ienneke Indra Dewi, M. Hum
Digital-Media Development (DMD) Manager
Danu Widhyatmoko, S. Sn.
BINUS Institution Development and
Collaboration Center (BIDC) Manager
Stephen G. Kurnia, ST, MM, M.Comm
BINUS Business Process Specialist
Henry Antonius E.W., S.Kom., MM
BINUS Business Process Specialist
Suparto Darudiato, S.Kom., MM

Business Development
Director
Michael Wijaya Hadipoespito, B.Sc.,MBA
Deputy Director Binus Creates
Dezie Leonarda Warganegara, Ph.D
BINUS Development Manager
Nita Felia Pambudi, S.Si, S.Kom, MScBA
BINUS Animation Studio Manager
Dermawan Syamsuddin, S.Sn.

BINUS Global
Director
Lily Manoharan, M.Ed
BINUS International Office (BIO) Manager
Laily Alfa Citra, SE, S.Kom., MM
BINUS Global Class Manager
Andrea Karunia Iskandar, S.T., S.Kom., M.Div., M.Pd.
BINUS Collaboration Center Manager
Theodora Subyantoro-Imbenay, S.Psi., M.Si., Psi.

Knowledge Management & Innovation
Director
Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM
Knowledge Management & Innovation Project
Office ManagerOfficer
TBA
Academic Product Knowledge Center Manager
Budi Yulianto, S.Kom., MM
Corporate Knowledge Center
Elidjen, S.Kom., MInfoCommTech

Knowledge Management Technology
Support Center Manager
TBA
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Keunggulan BINUS UNIVERSITY
Keunggulan BINUS UNIVERSITY
dan bernilai tambah adalah
integrasi ICT (Information and
Communication Technology)
dalam kurikulum yang akan
membuat BINUSIAN menjadi
yang paling tech-savy di
Indonesia melalui:

BinusMaya
Fasilitas ini merupakan Learning Management System (LMS) yang
mendukung Multi Channel Learning agar mahasiswa dapat mengakses
jadwal kuliah, nilai, materi kuliah, dan mengumpulkan tugas serta
berdiskusi secara online.

Applied Techmology Laboratories (ATL)
Mahasiswa dapat belajar mengembangkan beragam aplikasi IT terbaru
karena dilengkapi fasilitas komputer dan IT service providers.

Research-Lab!
Cross-Lab! merupakan perkumpulan penelitian dalam direktorat
teknologi informasi BINA NUSANTARA dimana mahasiswa, badan
penelitian, badan usaha, dan badan pemerintah dapat bertemu dan
bersatu dalam lingkungan penelitian berkelanjutan.

BINUS @ccess
BINUSIAN dapat menggunakan akses intranet dan internet dari area
dua kilometer sekitar kampus dan terjangkau infrastruktur BINUS
@access yang ada di daerah tersebut. Infrastruktur ini dilengkapi
bandwith 60 Mbps (international link) dan 1 GBPS (national link).

32
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Melalui portal 		
www.binus-access.com
BINUSIAN dapat menikmati
fasilitas berupa:
Blog.BINUSIAN
Wadah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kemampuan di bidang blogging.

Bee-Watch
Teknologi ini akan memudahkan BINUSIAN mengakses
siaran televisi nasional dimana saja.

Bee-Phone
Fasilitas telepon ini dapat dimanfaatkan dengan komputer/
laptop/PDA/HP

Bee-Tube
Sarana hiburan bagi BINUSIAN untuk melakukan sharing
film, video, musik, gambar, dan lain-lain.

RFID for BINUSIAN Card, Attendance,
and Parking System
RFID membantu untuk sistem kehadiran atau absensi
BINUSIAN (karyawan, dosen, guru, siswa, maupun mahasiswa),
perpustakaan, parkir, dan pembayaran. Semua itu dapat
dilakukan hanya dengan Card Flash.

TV Wall
Melalui TV wall ini, mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan
(akademik) juga dapat digunakan sebagai promo event.
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Tata Tertib
Kehidupan
Kampus:

T

ata tertib kehidupan kampus disajikan
dalam bentuk tabel pelanggaran dan
sanksi seperti di bawah ini. Perbuatan /
tindakan pelanggaran tata tertib kehidupan

a
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Kampus akan diakumulasikan untuk setiap
kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang
mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa
di BINUS UNIVERSITY.

d
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Flazz Card
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pelayanan untuk
mahasiswa
BINUS Career

INTERNATIONAL OFFICE

BINUS Career merupakan layanan purnastudi
dimana para mahasiswa dapat memperoleh
kemudahan untuk memasuki dunia kerja.
Bekerjasama degan sekitar 1.000 perusahaan
setiap tahunnya, Binus Career memberikan
informasi 10.000 lowongan kerja di dalam
dan luar negeri, yang didukung fasilitas job
portal melalui www.binuscareer.com.

Visi:

B

INUS Career diluncurkan pada Agustus tahun 2000
dengan tujuan utama mencapai target kualitas BINUS
UNIVERSITY, yakni 90 persen lulusan dapat bekerja dalam
waktu setahun setelah kelulusan.
BINUS Career juga membantu BINUSIAN mencari pekerjaan
serta sarana untuk mendapatkan peluang karir yang lebih
baik sesuai dengan preferensi dan kemampuan masingmasing.
Binuscareer.com diharapkan dapat menjadi penjembatan
antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan
sumber daya manusia berkualitas. Proses rekruitmen
dilakukan melalui internet sehingga mudah dan menghemat
waktu.
Adapun perekrutan lulusan melalui layanan seperti:
• Online Recruitment
• Campus Hiring, tes/wawancara dari perusahaan dilakukan
di kampus BINUS UNIVERSITY
• BINUS Job Expo, berlokasi di kampus BINUS UNIVERSITY
dan diikuti oleh sekitar puluhan perusahaan nasional dan
multinasional serta dihadiri ribuan pencari kerja.
• Direct Placement
• Holiday Job/Part Time Job Training

“Internationalizing BINUS, Championing
INDONESIA”
Misi:
“To be a World-Class International Office that
enables a World-Class University”

I

nternational Office bangga menjadi bagian dari visi
BINUS UNIVERSITY, aktif dalam internasionalisasi, dengan
menjembatani budaya serta membangun kebanggaan.
Sebagai universitas terkemuka di Indonesia dengan
pengalaman lebih dari 30 tahun, BINUS UNIVERSITY menjadi
yang terdepan di bidang pendidikan. BINUS UNIVERSITY
siap menghadapi abad ke-21 dengan menawarkan programprogram global sukses dan responsif dalam enam fakultas,
yaitu Komunikasi dan Multimedia, Ilmu Komputer, Ekonomi
dan Bisnis; Bahasa dan Budaya; Psikologi, Sains dan Teknologi.
Sejak awal BINUS UNIVERSITY mempersiapkan mahasiswanya
untuk menjadi tenaga siap terap bagi industri global, salah
satunya dengan membawa program-program berstandar
internasional ke dalam kampus.
Perjanjian kerja sama (MoU) dengan berbagai universitas
baik dalam dan luar negeri mahasiswa mengoptimalkan
pengembangan wawasan, keahlian, pengetahuan, dan karir
melalui program-program kerjasama.
BINUS UNIVERSITY juga memiliki program Short Course bagi
mahasiswa asing yang didesain khusus untuk memperkenalkan
keragaman budaya (seni, bahasa dan pariwisata) Indonesia.
Dengan demikian, BINUSIAN dimungkinkan untuk berinteraksi
langsung dengan para mahasiswa asing di BINUS UNIVERSITY.
Dengan memanfaatkan program-program berstandar
internasional, satu dari tiga mahasiswa BINUS UNIVERSITY
diharapkan mampu mencatatkan namanya di peta karir dunia.
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AcADEMIc OPERATION cENTER (AOc)

STUDENT ADVISORY cENTER (SAc)

aCademIC operatIoN CeNter (aoC) dIdIrIkaN
UNtUk meNdUkUNg proSeS pemBelaJaraN
dI BINUS UNIVerSIty SepertI leCtUrINg aNd
examINatIoNS, leCtUrer paymeNt proCeSSINg,
daN StUdeNt markS proCeSSINg.

SaC adalah SeBUah UNIt kerJa dI BINUS
UNIVerSIty yaNg dIdIrIkaN deNgaN tUJUaN:
• meNyedIakaN BaNtUaN daN layaNaN BagI
mahaSISwa BaIk darI SegI akademIk maUpUN
NoN-akademIk
• memBaNtU mahaSISwa dalam meNINgkatkaN
aCademIC SkIllS daN employaBIlIty SkIllS
• meNgadakaN BerBagaI kegIataN UNtUk
memBaNtU mahaSISwa SeJak tahUN pertama
hINgga lUlUS kUlIah.

leCtUring and eXaMinations

U

stUdent MarKs

ntuk memperlengkapi mahasiswa dalam meningkatkan
pengembangan diri, SAC menyelenggarakan berbagai
kegiatan seperti mengadakan Pelatihan Academic Study
Skills dan Employability Skills. Program Pelatihan yang
diselenggarakan bertujuan mempersiapkan lulusan BINUS
UNIVERSITY agar mampu mengenali potensi di dalam
diri mereka dan mampu bersaing dalam menghadapi
persaingan global.
Program lain yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah
Mentoring, yang bertujuan untuk membantu mahasiswa
meningkatkan prestasi belajar mereka. Mahasiswa
akan membentuk sebuah komunitas belajar yang saling
membantu dalam mempelajari mata kuliah pada semester
berjalan, berbagi hal akademis dan non akademis serta
saling memotivasi. Mahasiswa dapat memilih untuk
mendaftarkan diri sebagai Mentor (mahasiswa pembimbing)
atau Mentee (mahasiswa yang dibimbing).
Melalui Program Counselling, SAC juga membantu
mahasiswa yang membutuhkan bantuan baik dari sisi
akademik maupun non akademik. Para Counsellor akan
membantu mahasiswa dalam perkembangan prestasi
akademik mereka di semester pertama hingga lulus, serta
memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan mahasiswa.
Semua layanan SAC disediakan bagi perkembangan diri
mahasiswa BINUS UNIVERSITY agar mereka menjadi pribadi
yang Smart & Good.
INFoRMaSI LEBIH LaNjUT :
Student Advisory Center (SAC)
Binus University
Kampus Anggrek, Lt. 5 Ruang 511
Email : sac@binus.edu | Website : http://sac.binus.ac.id/
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Lecturing and examinations beroperasi pukul 07:00-09:00
WIB pada tiga kampus yakni Kampus Anggrek, Syahdan,
dan Kampus Kijang. Unit ini bertanggung jawab untuk
semua proses yang berhubungan dengan perkuliahan
seperti persiapan dan proses kehadiran mahasiswa dan
dosen, persiapan bahan/materi serta peralatan perkuliahan,
penggunaan ruangan, persiapan dan pelaksanaan ujian, dan
proses pembayaran gaji dosen.

Student Marks terletak di Kampus Anggrek. Jam operasional
mulai 09.00 – 20.00 WIB. Unit ini bertanggung jawab seperti
mengambil nilai dan kertas ujian dari dosen, penanganan
protes mahasiswa, data kelulusan, dokumen kelulusan,
dokumentasi penilaian mahasiswa.

cOMMUNITY DEVELOPMENT cENTER
yayaSaN BINa NUSaNtara perCaya kehIdUpaN
yaNg leBIh BaIk dapat dICapaI melalUI
peNdIdIkaN. UNtUk ItU, yayaSaN BINa NUSaNtara
meNggaBUNgkaN teaCh for INdoNeSIa (tfI) dalam
Corporate SoCIal reSpoNSIBIlIty (CSr) ageNda.

T

FI yang merupakan program dari Community Development
Center berfokus pada pengembangan pendidikan
masyarakat dengan penekanan pada non-gelar pendidikan
dan keterampilan. Program ini didukung individu, serta
keuntungan, nirlaba, dan organisasi pemerintah.
Selain kegiatan filantropis, TFI juga berfokus pada aspek
perkembangan masyarakat berdasarkan Millenium
Development Goals Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UN
Global Compact Network (BINUS UNIVERSITY merupakan
anggota organisasi ini di Indonesia), EQUIS (European
International Accreditation System) Community Development
Concept, dan ISO 2001 Framework of Community
Development.
TFI aktif menjalin kemitraan dengan organisasi dan institusi
untuk memperluas lingkup program-program . Melalui
kemitraan ini, BINUS UNIVERSITY berharap untuk dapat
menciptakan perubahan yang lebih signifikan untuk
masyarakat, bukan hanya lembaga itu sendiri.

Selama bertahun-tahun TFI telah melakukan program
seperti pelatihan (untuk program sertifikasi guru dan
siswa), lokakarya dan seminar (baik untuk guru dan siswa).
Kegiatan lain seperti distribusi beasiswa, sumbangan, dan
kampanye, juga telah dilakukan dalam program TFI dan
publik dapat mempelajari lebih lanjut tentang TFI melalui
www.teachforindonesia.org.
Setiap tahun, BINUS UNIVERSITY mengalokasikan Rp 7 miliar
untuk berbagai program beasiswa. Jumlah ini didistribusikan
untuk siswa berbakat (baik dalam bakat akademis dan
non-akademik) yang bersedia melanjutkan studi mereka di
BINUS UNIVERSITY. BINUS UNIVERSITY juga mengadakan
BINUS Talent Kid Scholarship Kid, beasiswa untuk siswa di
tingkat, SD, SMP, dan SMA.
Kegiatan lain TFI berlangsung adalah kemitraan dengan
Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), sebuah organisasi
nonprofit. BINUS telah mendukung RBCAB (Rumah Belajar
Cinta Anak Bangsa), komputer, dan program kursus bahasa
dari YCAB. BINUS UNIVERSITY aktif terlibat dalam program
pemulihan bencana di seluruh negeri, seperti Yogyakarta
(Gempa murah Merapi), Wasior, Padang, Situ Gintung, dan
lain-lain.

binUs entrepreneUrship Center
(beC)
BINUS UNIVerSIty BekerJa Sama deNgaN
lemBaga pemerINtah daN INdUStrI BerUpaya
meNCIptakaN lUlUSaN yaNg mampU meNJadI
peNgUSaha dI maSa meNdataNg.

I

nstitusi pendidikan yang namanya cukup dikenal
masyarakat Indonesia ini percaya kekuatan informasi dan
teknologi harus berjalan beriringan untuk menciptakan
enterpreuner yang lebih berkualitas. Konsep ini dikenal
sebagai Technopreneurship.
Pada Oktober 2003, BINUS UNIVERSITY mendirikan divisi
baru bernama Center for Entrepreneurship atau juga
dikenal sebagai CFE. Kini, CFE telah berubah nama menjadi
Binus Entrepreneurship Center (BEC). Misi BEC adalah
memotivasi lulusan BINUS UNIVERSITY untuk menjadi
seorang entrepreneur yang sukses.

MoTTo:

wE SHaPE THE SMaRT aND
gooD ENTREPRENEURS

stUdent CreatiVitY deVelopMent
Center (sCdC)
StUdeNt CreatIVIty deVelopmeNt CeNter (SCdC)
adalah SUatU BadaN ataU orgaNISaSI dI BINUS
UNIVerSIty yaNg BertUgaS memBINa orgaNISaSI
kemahaSISwaaN dalam raNgka peNgemBaNgaN
aktIVItaS orgaNISaSI. kedUdUkaNNya SeCara
StrUktUral Berada dI Bawah wakIl rektor III –
StUdeNt affaIrS & CommUNIty deVelopmeNt.

U

ntuk menjalankan fungsi pembinaannya, SCDC dikepalai
Robby Saleh, S.Kom., MT. selaku SCDC Manager dan
dibantu Pembina UKM, HMJ, dan media informasi, Program
Development Spesialist, serta staf administrasi.
Dalam pelaksanaan tugasnya pembina organisasi
kemahasiswaan melakukan langkah-langkah pembinaan
secara persuasif dalam setiap kegiatan organisasi
kemahasiswaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi seluruh kegiatan organisasi
kemahasiswaan yang dibinanya. Dalam pelaksanaan tugas,
staf administrasi membantu melayani kebutuhan administrasi
kemahasiswaan.
SCDC juga mengadakan pelatihan yang disebut Latihan
Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) yang
memberikan bekal kemampuan berkomunikasi dan
kemampuan memimpin serta kemampuan mengelola suatu
organisasi kemahasiswaan. LKMM ini diadakan dua kali
setahun.

stUdent registration and
serViCe Center (srsC)
mahaSISwa peNdaftaraN daN SerVICe CeNter
(SrSC) terdIrI darI tIga SUB UNIt, yaItU StUdeNt
SerVICe (layaNaN mahaSISwa), StUdeNt fINaNCIal
SerVICe (layaNaN keUaNgaN mahaSISwa), daN
regIStratIoN admINIStratIoN (admINIStraSI
peNdaftaraN).

S

tudent Service melayani kebutuhan siswa administratif,
seperti informasi pendaftaran, cuti mahasiswa, dan
pelayanan kebutuhan dokumen akademik, misalnya dokumen
mahasiswa aktif, survei, dan magang mahasiswa.
Layanan ini dilakukan dengan mendatangi ruang Student
Service Center (SSC) di Kampus Anggrek. Layanan ini juga dapat
diakses melalui BINUS Maya (http://binusmaya.binus.ac.id).

Student Financial Service melayani masalah keuangan
seperti informasi biaya kuliah, autodebet biaya kuliah, dan
beasiswa mahasiswa. Administrasi sub satuan pendaftaran
mengkompilasi program penjadwalan akademik untuk
melakukan, ujian pertengahan dan akhir, ujian tesis, dan
magang.
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Library and
Knowledge
Center (LKC)
Library and Knowledge Center
(LKC) merupakan salah satu unit
pendukung keberhasilan BINUSIAN
selama belajar di BINUS UNIVERSITY.
Dari sisi Library dukungan berupa
layanan informasi, yaitu koleksi
lengkap yang dapat diakses pengguna
dengan mudah, cepat, dan tepat.

S

ementara dukungan dari sisi knowledge center
berupa dokumentasi local content, yaitu database
yang dihasilkan Binusian, disebut juga koleksi
Binusian. Koleksi Binusian merupakan sumber
informasi guna mengembangkan knowledge berikutnya.
Perkembangan knowledge di BINUS UNIVERSITY
mencerminkan perkembangan ilmu yang dilakukan di
universitas tersebut.
Semua sumber daya pembelajaran dikelola dan disajikan
secara terpadu sehingga dapat diakses dan digunakan
mahasiswa, dosen, dan peneliti sesuai gaya belajar dan
bekerja mereka.

40
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PERAN DAN
FUNgSI

LKC BERPERaN SEBagaI jaNTUNg BINUS UNIVERSITY,
aRTINYa LIBRaRY MERUPaKaN PUSaT DaN BERPERaN aKTIF
DaLaM PENYEBaRaN INFoRMaSI YaNg MaMPU MENUNjaNg
DaN MENgEMBaNgKaN TRIDHaRMa PERgURUaN TINggI.

LKC berfungsi sebagai sarana edukatif, informasi,
riset, rekreasi, dan publikasi. Sarana edukatif dan
riset mencerminkan fungsi perpustakaan yang
mampu menunjang kegiatan belajar, mengajar, dan
riset dengan koleksi lengkap dan layanan yang user
friendly.

Sarana rekreasi ditunjukkan dengan tersedianya
koleksi dan sarana yang sifatnya menghibur,
mengembangkan hobi, dan kreativitas pengguna,
misalnya koleksi majalah, koran, multimedia yang
dapat dinikmati di ruang rekreasi dengan fasilitas
Library Café.

Fungsi informasi ditunjukkan dengan adanya
konsultasi informasi, yaitu membantu pengguna
dalam merumuskan kebutuhan informasi, mencari
informasi, dan menggunakan informasi secara legal
dan etis. Fungsi ini dilakukan pustakawan referensi
di layanan referensi.

Semua fungsi library bertujuan membuat pengguna
berliterasi informasi. Mereka menjadi mandiri dalam
menemukan dan menggunakan informasi sehingga
tercipta kemampuan menjadi pembelajar seumur
hidup (long-life learners).

kOLEkSI

KoLEKSI TERCETaK BERUPa BUKU SEBaNYaK 26.517jUDUL, 54.994 EKSEMPLaR.
KoLEKSI ELEKTRoNIK BERUPa E-BooKS DaN BINUSIaNa (TESIS, PaPaER, aRTIKEL,
LaPoRaN PENELITIaN, DLL) SEBaNYaK 25.680 jUDUL.
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SEJARAH
perpUStakaaN BINUS pertama kalI BerdIrI pada
1982. lokaSI perpUStakaaN Berada dI kampUS
SyahdaN, JalaN k.h. SyahdaN No. 9, kemaNggISaN,
palmerah, Jakarta Barat.

P

ada November 1998 perpustakaan pindah dan menempati
gedung baru di Kampus Anggrek, Jalan Kebon Jeruk Raya
No. 27 Jakarta Barat, lokasi perpustakaan terletak di lantai
III, IV, dan V, dengan luas ±1268m². Perpustakaan Kampus
Anggrek merupakan perpustakaan pusat dari seluruh
perpustakaan yang telah dan akan dikembangkan di BINUS
UNIVERSITY.

Pada September 2001 BINA NUSANTARA membuka satu
perpustakaan baru yakni Perpustakaan The Joseph Wibowo
Centre (JWC). Perpustakaan JWC berlokasi di Jalan Hang
Lekir I No. 6, Jakarta Selatan. Perpustakaan JWC khusus
melayani dosen, mahasiswa S2, dan Kelas Internasional. Pada
2006 BINA NUSANTARA membuka satu perpustakaan lagi
yakni perpustakaan Kampus Kijang yang secara langsung di
bawah koordinasi Perpustakaan Pusat Anggrek. Mengingat
keberadaan dan sebagian besar kegiatan fakultas bahasa dan
budaya berada di Kampus Kijang, koleksi utama dari LKC Kijang
berupa buku dan junal untuk Jurusan Sastra Inggris, Sastra
China, dan Sastra Jepang.
Pada 2007, fungsi Perpustakaan Pusat Anggrek, JWC, dan
kijang ditambahkan menjadi sebuah knowledge center dan
kemudian berubah nama menjadi Library and Knowledge
Center (LKC).
Pada tahun 2008, LKC pindah ke lantai dasar Kampus Anggrek,
menempati area seluas ±1475m². Di gedung baru ini, LKC
menyediakan ruang diskusi dan ruang rekreasi, serta sistem
pengaman yang memakai RFID.
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FASILITAS DAN LAYANAN
FASILITAS YANg DIMILIkI Lkc ADALAH :
WEBSITE
Website LKC ( http://library.binus.ac.id) merupakan
one stop access, yaitu sebagai sarana pencarian koleksi
(OPAC), akses, administrasi, konsultasi, dan promosi.
Pengguna dapat mengakses berbagai sumber informasi
melalui satu website. BINUSIAN juga dapat memberikan
kritik dan saran, permintaan materi, mengetahui
format penulisan penelitian, melihat beberapa koleksi
multimedia perpustakaan, melihat laporan kegiatan,
mengetahui koleksi terbaru, koleksi yang paling banyak
dipinjam, sejarah peminjaman, dll.

ONLINE PUBLIc AccESS cATALOg
(OPAc)
OPAC adalah katalog online yang merupakan sarana
untuk mengakses koleksi. Pengguna dapat menelusur,
mkengetahui jumlah, dan status ketersediaan koleksi
melalui OPAC yang berada di website LKC. OPAC juga
sudah terhubung di Binus e_Learning yang disebut
Binusmaya. Dengan demikian, ketersediaan koleksi
dapat selalu dipantau mahasiswa dan dosen di luar
library.

E-Journal

Ruang Diskusi

BINUSIAN dapat mengakses e-Journal seperti Proquest,
Ebsco, Science Direct, Emerald, Cengage, JStor, McKinsey
Quarterly,Academic of Management, Turn it in, the Journal of
Human Resources, journal of Teaching in Travel and Tourism,
Euromonitor International melalui username dan password
mahasiswa dan dosen selaku Binusian.

BINUSIAN dapat melakukan diskusi kelompok dalam ruangan
yang lebih tenang dan nyaman dengan cara membooking
terlebih dahulu.

Auto Borrowing dan Auto Returning
BINUSIAN dapat meminjam buku tanpa bantuan petugas
melalui mesin auto borrowing dan auto returning yang sangat
mudah untuk dioperasikan.

Komputer Multimedia
LKC BINUS university menyediakan komputer yang terkoneksi
dengan internet kepada BINUSIAN sebagai sarana akses
informasi multimedia.

Wireless Fidelity (Wi-Fi)
Akses internet juga tersedia melalui Wi-Fi di seluruh area LKC.

Card Flazz
Selain dapat berfungsi sebagai kartu identitas/kartu anggota
LKC, BINUSIAN Card Flazz dapat juga berfungsi sebagai
sarana pembayaran dan transaksi di perpustakaan. Card
Flazz juga berfungsi sebagai autogate, yaitu untuk masuk di
arena library dan sekaligus berfungsi sebagai buku tamu.

Sarana yang dimiliki
LKC adalah :
Ruang Baca
Ruang baca adalah ruangan yang bersih, dilengkapi
dengan penerangan dan sistem sirkulasi yang baik. Ruang
baca dilengkapi dengan meja yang disertai saklar untuk
memudahkan BINUSIAN yang menggunakan laptop, dan
tempat duduk yang ergonomis. Ruang baca menampung 200
(cek) pengguna per hari dan konsinya selalu penuh.

Ruang Rekreasi
Ruang rekreasi merupakan ruangan baca yang bersifat santai
dan nyaman. Selain belajar dan membaca, mahasiswa bisa
bersosialisasi dengan sesama teman dan dosen mereka. Ruang
rekreasi dilengkapi dengan Library Café yang menyediakan
minuman dan snack yang bisa dinikmati di ruangan tersebut.

Ruang Internet dan Multimedia
Merupakan ruangan penyimpanan koleksi multimedia
dan fasilitas peminjaman komputer untuk akses internet,
terutama mengakses dan mengumpulkan tugas melalui
Binusmaya dan blog dosen.

Gerbang Pengaman (Security Gate)
LKC merupakan libray modern yang banyak memakai sarana
ICT, oleh karena library itu disediakan sistem pengaman
koleksi library berbasis gelombang radio yang disebut RFID.

CCTV
LKC juga menerapkan sistem keamanan melalui kamera CCTV
yang terdapat di berbagai sudut LKC. CCTV akan kegiatan
memonitor mahasiswa, dosen, karyawan selama di library.

Layanan yang
disediakan LKC adalah:
Layanan Referensi
Layanan Referensi terdiri dari :
• OReS (Online Reference Services). LKC BINA NUSANTARA
memberikan layanan referensi online via Yahoo!
Messenger yang dapat diakses melalui website LKC.
• Online Information Retrieval Services. Layanan referensi
LKC dapat juga dilakukan melalui E-mail LKC di library@
binus.edu dan referens@binus.edu
• LiCallS (Library Call Services) Layanan referensi
perpustakaan melalui telepon.

Mobile Librarian
Mobile librarian adalah layanan yang diberikan pustakawan
yang ditugasi dalam waktu tertentu. Pustakawan akan
proaktif terhadap pengguna, yaitu dengan berkeliling ruang
baca untuk membantu pengguna dalam mengakses dan
menggunakan informasi.

Literasi Informasi
Layanan literasi informasi dimulai dengan pengenalan library,
bimbingan pencarian informasi (penelusuran), dan penulisan
ilmiah yang diberikan pada pengguna secara kelompok atau
individu.
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Intralibrary Loan
Intralibrary loan adalah peminjaman antar library di
lingkup Binus. BINUSIAN yang berada di Anggrek library
dapat meminjam koleksi di JWC library serta dapat
mengembalikannya di kedua tempat tersebut. Hal ini berlaku
sebaliknya.

LKC BINUS Anggrek
Jalan Kebon Jeruk Raya 27
Kemanggisan, Jakarta Barat 11530.
Tel: (021) 535 0660 ext. 1167, 1165, 1163
Fax: (021) 530 0244
E-mail: library@binus.edu

Loker

LKC Kijang Campus

Pengunjung LKC harus menitipkan tas dan barang bawaan
lain sebelum masuk ke dalam area ruang koleksi dan ruang
baca.

Jalan Kemanggisan Ilir III No. 45
Kemanggisan/Palmerah,
Jakarta Barat 11840
Tel: (021) 532 7630 ext. 6121

Scan
LKC dapat memberikan layanan scan koleksi tercetak untuk
buku koleksi referensi (Encyclopedia, kamus, buku DKV,
buku tandon, dll.). Scan dilakukan oleh staf LKC dan dapat
dikirimkan melalui e-mail atau flash disk.

LKC Joseph Wibowo Center (JWC)
Jalan Hang Lekir I/6 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120
Tel: (021) 720 2222 ext. 3404, 3403
E-mail: karshinta@binus.edu

Lokasi Layanan
Sesuai dengan kegiatan belajar-mengajar di BINUS
UNIVERSITY, maka layanan LKC terbagi dalam beberapa
lokasi berikut.

Jam Buka
LKC Anggrek dan Kijang
Senin – Jumat: pukul 08.00 – 19.30.
Sabtu : pukul 08.00 a.m. – 17.00.

LKC JWC
Senin – Jumat: pukul 07.00 – 19.30.
Sabtu : pukul 09:00 – 17.00.
Catatan :
Setiap Jumat LKC JWC dan Kijang tutup
pukul 11.30 - 13.00 untuk salat Jumat.
44
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Fasilitas
Sebagai penunjang pendidikan berkualitas BINUS UNIVERSITY juga menghadirkan
berbagai fasilitas untuk kelancaran dan kenyamanan proses belajar-mengajar.

Laboratorium
Semua program di BINUS UNIVERSITY
dilengkapi dengan laboratory modern
dengan peralatan yang up-to-date.

BINUS Megastore
Sebagai fasilitas terpadu yang
menyediakan produk-produk berkualitas
tinggi dengan pelayanan terbaik, BINUS
Megastore menghadirkan pengalaman
yang tidak terlupakan untuk menciptakan
rasa kepemilikan dan identitas sebagai
wadah penyaluran impian komunitas
BINUSIAN.

BINUSIAN Card-Flazz
BINUS UNIVERSITY bekerja sama dengan
PT Bank Central Asia, Tbk. membentuk
cashless society pertama di Indonesia
dengan menghadirkan BINUSIAN CardFlazz, kartu identitas mahasiswa serba

guna yang berfungsi sebagai tanda
pengenal absensi, akses ke perpustakaan,
dan area parkir kendaraan, juga alat
bertransaksi di seluruh outlet yang
didukung jaringan BCA Flazz. Sebagai
BINUSIAN, Kamu akan mendapatkan
berbagai diskon dan penawaran menarik
dari merchant-merchant yang bekerja
sama dengan BCA Flazz.

BINUS Square

Gedung Parkir

Auditorium

BINUS UNIVERSITY menyediakan fasilitas
parkir yang mampu menampung 900
mobil. Untuk menjamin keamanan,
akses keluar masuk parkir menggunakan
BINUSIAN Card-Flazz.

Beragam aktivitas BINUSIAN dapat
dilakukan di sini. Dengan kapasitas
sekitar 600 orang, panggung beserta
lighting, dan kamera sorot, juga kursi
teater menjadikan setiap acara yang
digelar di Auditorium ini berjalan
maksimal dan megah.

Plasa Anggrek

BINUS Square – Hall of Residence terdiri
dari empat hall 17 lantai, masing-masing
dua hall untuk BINUSIAN putra dan
putri dengan total 1.500 kamar single
occupancy room dan double occupancy
room yang dapat mengakomodasi hingga
2.200 BINUSIAN.

Beragam pilihan menu menarik dengan
harga terjangkau hadir di food court
BINUS UNIVERSITY yang nyaman dan
modern.
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NON ACADEMIC ACTIVITIES

Buddy Coordinator
M

erujuk pada hal di atas, BINUS UNIVERSITY menyadari mahasiswa
baru membutuhkan pendampingan guna membantu proses
adaptasi. Untuk itulah Buddy Coordinator hadir, sebagai kakak kelas yang
membantu mahasiswa baru beradaptasi di lingkungan kampus.

Peralihan dari masa sekolah
menengah atas menuju
perguruan tinggi bagi
kebanyakan siswa tentu
membutuhkan proses adaptasi.
Banyak perubahan yang akan
dialami oleh seseorang saat
mereka memasuki dunia baru,
dari siswa menjadi mahasiswa.

NON ACADEMIC ACTIVITIES

Volunteer TFI
(Teach For
Indonesia)

Banyak manfaat yang bisa dipetik ketika mahasiswa memutuskan
menjadi Buddy Coordinator. Selain memperkaya pengalaman, Buddy
Coordinator dapat memperbanyak kenalan dengan rekan-rekan sejawat
dari berbagai jurusan ataupun koneksi dengan dosen dan rektorat.
Sebelum berhadapan dengan para siswa, Buddy Coordinator mendapat
pelatihan terlebih dahulu seputar communication skills seperti public
speaking, problem solving, dan decision making.
Kontak Kami:
Student Advisory Center (SAC) BINUS UNIVERSITY

B

INUS UNIVERSITY memiliki pengharapan lebih agar masyarakat
Indonesia mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang
layak. Sebab itu, Teach For Indonesia (TFI) sebagai Corporate Social
Responsibility (CSR) yang dimiliki BINUS UNIVERSITY telah menjalin
kerja sama dengan sejumlah pihak. Pada 26 Juli 2010, ditandatangani
kerja sama antara Pundi Amal SCTV dengan TFI. Kedua pihak berupaya
membangun sekolah dengan nama Pondok Pintar yang diperuntukkan
bagi anak-anak Indonesia yang memiliki nasib kurang beruntung dan
tidak dapat mengenyam pendidikan.
TFI melaksanakan kegiatan seminar serta sosialisasi ThinkQuest
International 2011 dengan harapan IT semakin diakui oleh masyarakat
pendidikan. Acara ini dihadiri oleh siswa SD, SMP, SMA, Guru, Kepala
Sekolah, dan segenap jajaran Dinas Pendidikan.

TFI adalah komunitas yang
dimiliki BINUS UNIVERSITY
dalam bidang pendidikan dan
berbagai kegiatan sosial.
Jiwa sosial dan kepedulian
mahasiswa BINUS UNIVERSITY
dapat disumbangsihkan
dalam berbagai kegiatan yang
dilakukan Teach For Indonesia.

Setiap tahunnya BINUS UNIVERSITY memberikan beasiswa kepada
ratusan anak didik yang diberi nama BINUS Talent Kids Scholarship.
Untuk itu, TFI mengundang BINUSIAN yang terdiri dari mahasiswa,
faculty member, bahkan alumni BINUS UNIVERSITY menjadi bagian dari
komunitas ini untuk lebih peduli dengan saudara-saudara kita yang
kurang mampu.
Kontak Kami:
Teach For Indonesia (Community Development)
BINUS UNIVERSITY Kampus Anggrek
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530, Indonesia
Tel: (021) 53 69 69 69 /53 69 69 99 | Fax: (021) 535 0655
E-Mail: tfivolunteer@ymail.com (facebook)
intans@binus.edu (email) | Teachforindonesia.org (web)
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NON ACADEMIC ACTIVITIES

Part Timer Marketing BINA
NUSANTARA/Tim Promosi
Tim Promosi atau Part-Timer Marketing BINA NUSANTARA merupakan tim yang
terdiri dari mahasiswa-mahasiswi BINUS yang memiliki keinginan belajar dan
mencari pengalaman bekerja di bidang marketing, di sela-sela waktu luang
selama berkuliah.

K

egiatan ini juga untuk mendukung salah satu
program di BINUS UNIVERSITY, yakni employability.
Seorang part-timer nantinya memiliki hard-skill dan
soft-skill, serta pengalaman bekerja setelah lulus.
Part-Timer yang bergabung dapat mempelajari
berbagai hal dalam kegiatan marketing melalui
pembelajaran sebelumnya di Marketing Academy
sebagai wadah untuk pelatihan dan pengaplikasian
dengan membantu pelaksaaan kegiatan marketing di
lapangan.
Selain memanfaatkan waktu luang, belajar dan
mencari pengalaman kerja, Part-Timer Marketing juga
mendapatkan honor pekerjaan yang dihitung per jam
dan diakumulasikan per bulan. Jadi, ini juga menjadi
cara untuk menambah uang saku.
Berikut ini bidang pekerjaan yang dapat
disupport Part-Timer Marketing: 		
Part-Timer Promosi (Tim Promosi).
Berfungsi membantu mengkomunikasikan BINA
NUSANTARA.				
Part-Timer Marketing Communication 		
& Corporate Communication.
		
Berfungsi membantu kegiatan public relation,
event, media, dan lain-lain.
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Part-Timer Marketing Intelligence. 		
Berfungsi membantu melakukan riset pemasaran,
pengolahan data, dan hasil riset sampai dengan analisis.
Persyaratan untuk menjadi Part-Timer cukup
mudah. Persyaratan umum adalah
· Mahasiswa/i BINUS UNIVERSITY
· Memiliki nilai IPK cukup baik
· Berkepribadian dan kemampuan
berkomunikasi yang baik
· Disiplin dan tanggung jawab terhadap
pekerjaan
· Dapat bekerja sama dalam tim
· Fleksibel dalam waktu
Persyaratan berkas yang dibutuhkan untuk
melamar menjadi part-timer adalah :
· Curriculum Vitae (CV)
· Surat lamaran
· Fotokopi BINUSIAN Flazz Card (1 lembar)
· Foto 3x4 (1 lembar)
· Jadwal kuliah semester berjalan
· Laporan nilai semester (LHSS)
· Dokumen pendukung lainnya, seperti
sertifikat (bila ada)

STUDENT ACTIVITY
TRANSCRIPT (SAT)

Dunia berkembang demikian cepat saat ini, begitu juga dengan
tantangan. Negara-negara ASEAN sudah bersepakat pada tahun 2015
akan menjadi satu yang dikenal dengan ASEAN COMMUNITY, sangat
besar kemungkinannya para pemuda dari Negara-negara di ASEAN
akan mencari kesempatan di Indonesia dikarenakan Indonesia kaya
dengan sumber daya alamnya dan merupakan Negara terbesar di
ASEAN.

S

tudent Activity Transcript (SAT) adalah rekam jejak kegiatan
Binusian selama proses belajar mengajar yang menunjang
peningkatan Employability & Entrepreneurial Skills (EES). EES
sendiri adalah graduate attribute yang telah dirumuskan untuk
setiap lulusan Binus university. Setiap kegiatan yang direkam
yang telah diikuti akan mendapatkan sejumlah poin dimana
besarnya poin akan diinformasikan oleh penyelenggara kegiatan
sebelum kegiatan berlangsung. Setiap Binusian dapat melihat
total poin SAT yang telah dikumpulkan melalui Binusmaya (Home
>> Portfolio)
Melalui SK Rektor No. 1410A/SK/Kelulusan-UBN/VIII/2012
dinyatakan bahwa Total Point SAT menjadi salah satu syarat

kelulusan Binusian selain IPK dan Total SKS. Dalam SK Rektor
tersebut dinyatakan bahwa mulai Binusian 2016, setiap
Binusian harus mengumpulkan Poin SAT sebesar 120 poin
dan melakukan kegiatan sosial minimal 30 jam, untuk Binusian
selanjutnya (Binusian 2017, Binusian 2018, dst) Total Point SAT
dan minimal jam kegiatan sosialakan diinformasikan melalui Buku
Pedoman Mahasiswa yang dapat diunduh melalui Binusmaya
(Services >> ….).
Apabila total poin SAT atau jumlah jam kerja sosial belum
terpenuhi maka yang bersangkutan belum boleh mengumpulkan
berkas softcover skripsi yang merupakan salah satu syarat
mengikuti sidang ujian skripsi.
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UKM & HMJ KOMUNITAS
PROFILE HMJ

UKM SENI

PROFILE UKM

HMJ

HIMPSIKO

Olahraga

UKM Band

HIMA

HIMSI

BASIC

ST Manis

HIMANDA

HIMSISFO

Badminton BINUS

STAMANARA

HIMARS

HIMSTAT

Basket BINUS

PARAMABIRA

HIMDI

HIMTEK

Volley BINUS

B-VOICE

HIMDKV

HIMTI

BNTC

KLIFONARA

HIMJA

HIMTRI

Sepakbola BINUS

HIMKA

HOME

Tenis Meja

HIMMARCOMM

HIMTES

SWANARAPALA

HIMMAT

HIMSLAW

BNAC

HIMME

HIMHI

BNSC

UKM PENALARAN

UKM KEROHANIAN

Gabungan Beladiri BINA NUSANTARA (GABAN)

BNEC

KMH

AIKIDO

BNMC

KMBD

WUSHU

NIPPON CLUB

KBMK

MERPATI PUTIH

BNCC

MT

TAEKWONDO

KMK

CAPOEIRA

PO

KARATE BINUS

KOMUNITAS
AIESEC

BINUS TV CLUB

BSLC

TFI

BSSC

CSC

FOPASBIN

BGDC

BIIBC
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HIMPUNAN
MAHASISWA
JURUSAN
(HMJ)
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Himpunan
Mahasiswa
Akuntansi
Visi

contact

1. Menjadikan HIMA sebagai wadah aspirasi
jurusan dan mahasiswa Binus University
khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi,
Ganda Akuntansi dan Finance.
2. Menjadi tempat belajar dan bertumbuh untuk
menjadi seorang profesionalisme di dalam
suatu keluarga organisasi
3. Menghasilkan anggota-anggota yang siap
untuk menjadi leader di dalam lingkungan
setelah keluar dari binus university.

Phone
: 089691855349 (Arya)
Email
: Hima.binus@yahoo.com
Facebook : Hima Binus
Twitter : @himabinus
Website : www.hima-binus.com

Misi
1. Mendengarkan setiap pendapat, saran serta
kritikan baik dari jurusan dan mahasiswa
khususnya mahasiswa akuntansi dan ganda
akuntansi.
2. Melaksanakan seluruh program kerja yang
telah disusun sebaik-baiknya sehingga
mencapai suatu kesuksesan.
3. Mengadakan seminar dan workshop untuk
aktifis, pengurus HIMA (internal HIMA)
tentang leadership

JADWAL KEGIATAN
Pelaksanaan				
Januari
FEBRUARI

Sertijab
Training for Activist

MARET

LDK HIMA Welcoming, Coreboard and Staffs

APRIL

Public Speaking, Training for Staffs

MEI

MC Training, Seminar Audit

JUNI

Web Training, Seminar Sponsorship, Company Visit

JULI

Buka Bersama, Buram & Expo

AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
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Nama Kegiatan

Basic Fest
Temu Keakraban Himpunan, Soulty Fest, Pemilu
Hima Goes to Hongkong

NOVEMBER

International Paper Competition, BNAT VII, Youth Leadership, Forum

DESEMBER

Sertijab
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HIMPUNAN
MAHASISWA
ARSITEkTUR
HIMARS
ViSi
himpunan yang berkinerja tinggi untuk
meningkatkan eksistensi dan daya jual hImarS

miSi
• membuat acara dalam lingkup internal eksternal
(tingkat Nasional)
• menjuarai kompetisi dan sayembara tingkat
internasional dan nasional
• membangun koneksi dan relasi pada perusahaan
di bidang arsitektur dan himpunan lain pada
umumnya dan himpunan arsitektur pada
khususnya
• menghasilkan inovasi dalam program kerja
himpunan
• membangun solidaritas dan komunikasi antar
masyarakat hImarS

Jadwal kegiatan :
• pemecahan rekor mUrI dalam event arch grand
festival dengan mendesain 50 rumah dalam satu
hari.

• Juara 2 sayembara Internasional “futurarc” kategori
mahasiswa
• Juara 2 sayembara International archiprix-Sea 2012
• Citation sayembara Internasional “futurarc” kategori
mahasiswa
• Juara 1 sayembara Nasional “renovasi ruang luar –
plaza Indonesia”
• Juara 1 sayembara workshop Nasional hUt Sketsa
23 “elderly Space”
• Juara 2 sayembara workshop Nasional hUt Sketsa
24 “kampung Jatipulo”
• Juara 3 sayembara Nasional Unika 2012 “Venezia van Java”
• Juara 3 sayembara Nasional Nasional Competition
agf “kinetic house”
• Juara 2 sayembara Nasional wfae “robotic house”
• Juara 3 sayembara Nasional Unika 2011

preStaSi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tEMu KEaKRaBaN HIMPuNaN 2010

•
•
•
•

2014
arbbi design award 2014 1st winner
2013
Nippon paint Competition 2013 3rd winner
dulux design Competition 2013 2nd winner
agf Competition 2013 2nd winner
2012
futurarc 2012 Singapore 1st winner
agf Competition 2012 2nd winner
2011
UrBaNe fellowShIp program 2011
2010
UrBaNe fellowhip program 2010 5th winner
2009
design Competition “rumah murah”, by
Binus Univesity, 2009 1st winner
2008
“Urban transit in Spiritual Context” , by
Universitas tarumanegara, 2008 5th winner
2007
design Competition ”rumah hemat energi” , by
tabloid “rumah” , 2007 4th winner
UrBaNe and British Council fellowship program
2007 1st winner
design Competition “fashionable architecture”, by
Universitas tarumanegara, 2007 1st winner
“SayemBara layUr 2011” by Universitas
Soegijapranata Semarang
the most favorite architecture Competition winner
“pedestrianSmart hub”

cONTAcT
E-mail
: himarsbinus@gmail.com
Facebook : HIMaRSbinus
website:http://himars-binus.org
Twitter
:@HimarsBinus
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HIMPUNAN
MAHASISWA
DESAIN INTERIOR
VISI
menjadikan hImdI dikenal luas dengan memposisikan
diri sebagai “rumah” untuk menyalurkan bakat bagi
mahasiswa desain Interior BINUS UNIVerSIty dan
mampu mengatur pengelolaan berbagai aspek baik
secara internal maupun eksternal.

MISI
• tidak mengeksklusifkan hImdI dengan cara mau
membuka diri dan bekerja sama dengan mahasiswa
lain.
• memperbanyak program yang melibatkan
mahasiswa desain Interior BINUS UNIVerSIty
untuk mengambil peran.
• menghargai dan memotivasi mahasiswa yang mau
aktif terlibat dan berkarya.
• mempersiapkan regenerasi baru yang matang.
• menjadikan hImdI sebagai wadah untuk
mengembangkan soft skill dan memperluas relasi.
• meningkatkan kinerja dan efisiensi Sdm.

cONTAcT
Twitter : @Himdi_Binus
Facebook : https://www.facebook.com/himdibinus
Email
: himdi.binus@hotmail.com
website : http://scdc.binus.ac.id/himdi
HP
: -Stephanie Sia 081282849747
-jessica Kosalim 087868841935
-jessica Caroline 081806664140
-Regina Michele 087880338068
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Prestasi Mahasiswa

Himpunan
Mahasiswa
Sastra Jepang
(HIMJA)
yang berdiri pada tahun 2002
merupakan organisasi wadah
penampung aspirasi dan
pengembangan potensi Mahasiswa
Jurusan Sastra Jepang di BINUS
UNIVERSITY

• Rien Juara III 					
lomba pidato Tk. Nasional yang diselenggarakan
oleh The Japan Foundation, Juni 2011.
• Jessica Yowiko Juara II 			
lomba pidato seJabotabek yang diselenggarakan
oleh The Japan Foundation, Mei 2012.
• Jessica Yowiko Juara I 			
lomba pidato Tk. Nasional yang diselenggarakan
oleh The Japan Foundation, Juni 2012.
• Ivan Martika 				
beasiswa studi 1 tahun di Jepang dari
MONBUKAGAKUSHO, 2011-2012.
• Fransisco beasiswa Jenesys, 			
9 hari study tour ke Jepang dari Kedutaan
Besar Jepang.
• Cindy Belinda 				
beasiswa 2 minggu dari Toyama University,
Oktober 2012
• Samuel, Steven, Bobby Prasetyo 		
beasiswa studi 1 tahun di Jepang dari
MONBUKAGAKUSHO, 2012-2013

Event
• Annual Event Himja Matsuri
• Stand Up Campus Nite ( Pandji Pragiwaksono, Ryan
Andriandy, Sammy, Asep, Acho)
• Manzai, The 3GPTour
• HIMJA Expo
• Bakti sosial

contact
Facebook: http://www.facebook.com/HIMJAbinus
Twitter: @HIMJABinus
Web: Japanese.binus.ac.id/himja
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Himpunan Mahasiswa
Komputerisasi
Akuntansi (HIMKA)
Visi
Menjadikan Himpunan Mahasiswa Komputerisasi
Akuntansi sebagai Himpunan Mahasiswa Jurusan yang
terdepan, dan berpikiran positif, serta mempunyai
pandangan inovatif, juga turut berperan aktif dalam
meningkatkan mutu akademik mahasiswa BINUS
University.

Misi
- Menjadikan HIMKA sebagai Himpunan Mahasiswa
Jurusan yang terdepan.
- Menjadikan Pengurus dan Aktivis HIMKA memiliki
tingkat akademik yang baik.
- Menjadikan HIMKA sebagai wadah inspirasi dan
aspirasi bagi seluruh mahasiswa Komputerisasi
Akuntansi dan Information System Audit.
- Mendidik Pengurus dan Aktivis HIMKA untuk
mempunyai inovasi dan kreatifitas yang tinggi.

Prestasi
- Dua dari Pengurus HIMKA pernah terpilih menjadi
Ketua Senat pada tahun 1996 dan pada tahun 2000
- HIMKA selalu berpartisipasi dan aktif dalam seluruh
kegiatan FEP
- Salah satu Pengurus HIMKA mendapatkan Wibowo
Award 1999/2000
- HIMKA berhasil memenangkan Juara 2 dalam
kompetisi film dokumenter badminton yang
diselenggarakan oleh Djarum

contact
Twitter : @himkaofficial
Facebook : Himka Binus / fanspage :
Himpunan Mahasiswa Komputerisasi
Akuntansi – Himka Binus
Website : www.himkaofficial.com
HP
: 081287869680
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HIMPUNAN
MAHASISWA
MARKETING
COMMUNICATION
HIMMARCOMM
HIMMARCOMM merupakan Himpunan
Mahasiswa Marketing Communication di
BInus University. Himpunan ini diresmikan
pada tanggal 11 November 2008 dan hingga
kini sudah beranggotakan lebih dari 300
mahasiswa Marketing Communication.

Visi
Mewujudkan karakter mahasiswa yang
aktif, inovatif, kreatif, dan berdaya juang
tinggi; serta bersatu melahirkan karya
yang positif sesuai dengan norma dan
nilai bangsa Indonesia.
Misi
1. Menggerakan semangat dalam
mengejar pendidikan dan pengetahuan.
2. Menjadi wadah untuk mewujudkan
aspirasi dan kreasi.
3. Mengembangkan sikap kerjasama dan
dedikasi dalam berorganisasi.

contact
Twitter

: @HIMMARCOMM

Facebook : HIMMARCOMM BINUS
Email

: himmarcommbinus@gmail.com

Website

: www.himmarcommbinus.blogspot.com

Nomor HP: 08990022094
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Himpunan Mahasiswa
Manejemen Ekonomi (HIMME)

Visi
Menjadi organisasi kemahasiswaan bagi mahasiswa/i
manajemen Binus University yang dapat
mengembangkan dan berguna secara baik, untuk
internal dan eksternal organisasi.
Misi
HIMME , didirikan oleh Fu Sinfu pada
tanggal 24 Januari 1998. Alasan utama
didirikannya HIMME pada saat itu adalah
karena tidak adanya organisasi yang dapat
menampung aspirasi dari mahasiswa/i
jurusan manajemen (yang sekarang
berkembang menjadi School of Business
Management). Seiring perkembangan
yang ada maka HIMME juga menyesuaikan
diri dengan perubahan yang ada. Tetapi
ada yang tidak berubah yaitu semangat
KEKELUARGAAN (tidak adanya senioritas).
Memiliki lima divisi yaitu Academic, Event,

1. Menjadikan HIMME sebagai wadah mahasiswa
manajemen Binus University dalam memperkaya
ilmu dan menyampaikan aspirasi.
2. Selain itu juga mengembangkan kreatifitas,
kerjasama, dan solidaritas aktivis melalui 		
kepanitiaan dan acara-acara HIMME.
3. Menjalankan program kerja dengan baik dan
tepat waktu.
4. Menjalin hubungan baik dengan pihak internal
dan eksternal HIMME.
Jadwal Kegiatan :
Juli: Gathering Ramadhan & SOTS
September: PKPM
Oktober: Makrab
November: HIMME Social Responsibility
Desember: HIMME Award

contact

Public Relation, Multimedia, dan HRD.
Twitter : @HIMME_BINUS
Facebook : www.facebook.com/himme.binus
Email
: himme_binus@himme.or.id
Website : www.himme.or.id
No. Tlp. : (021) 5345830, 5322160
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HIMPUNAN MAHASISWA
PSIKOLOGI HIMPSIKO
HIMPSIKO pertama kali berdiri pada 28 September 2008. Adapun visi HIMPSIKO
adalah menjadi rumah kedua bagi mahasiswa Psikologi BINUS University
dan juga mengembangkan potensi mahasiswa Psikologi BINUS University.
Sedangkan misi dari HIMPSIKO adalah mengembangkan kemampuan akademis
dan non akamdemis Mahasiswa Psikologi BINUS University dengan asas
kekeluargaan dan budaya humanis.
Visi
HIMPSIKO sebagai rumah kedua bagi
psytroopers dan juga sebagai sarana untuk
meningkatkan kemampuan psytroopers.
Misi
Mengembangkan kualitas HIMPSIKO sebagai
organisasi kemahasiswaan yang berasaskan
kekeluargaan dan juga mengembangkan
kualitas anggota HIMPSIKO yang mandiri
baik secara akademis maupun non akademis
dengan pendekatan humanistik
Prestasi (2014)
1. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Event
Psychovillage UPH
2. Juara 2 dan 3 Lomba Cerdas Cermat Event
Psycompilation Maranatha Bandung

contact
Twitter : @HimpsikoBinus
Facebook : HIMPSIKO BINUS
Instagram: himpsikobinus
Email
: psybinus@gmail.com
Website : http://psychology.binus.ac.id
HP
: 081298203124
(Nabila Adnina Hilman)
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HIMPUNAN
MAHASISWA
SASTRA
INGGRIS

Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris adalah himpunan
organisasi yang berdiri pada tanggal 18 Agustus
1998 dan merupakan organisasi wadah penampungan
inspirasi dan pengembangan potensi dari seluruh
mahasiswa jurusan Sastra Inggris di Universitas Bina
Nusantara. Dalam programnya Himpunan Mahasiswa
Sastra Inggris berusaha keras untuk dapat memenuhi
kewajiban tersebut, antara lain dengan diadakannya
event – event yang menggali potensi serta kreativitas
mahasiswa Sastra Inggris.
VISI
Diakauinya HIMSI sebagai organsiasi global pada tahun 2025.
MISI
1. Memperkuat solidaritas antar anggota agar tercipta dedikasi
yang tinggi.
2. Menciptakan inovasi inovasi sebagai bidang pemerluas ruang
lingkup hingga di kancah international.
3. Memelihara komunitas yang dibawah naungan HIMSI.
4. Meningkatkan kualitias akademis mahasiswa sastra Inggris
baik dari aktivis maupun pasif.

Jadwal Kegiatan :
Rapat rutin setiap Senin

contact
Twitter :@HIMSIBinus
Facebook : himsiocial@yahoo.com
Email
: himsiocial@yahoo.com
HP
:0856436655111 (Riza)
:085718769000 (Tri Sulistiawati)
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HIMPUNAN MAHASISWA
SISTEM INFORMASI HIMSISFO
HIMSISFO - Himpunan Mahasiwa Sistem Informasi, dulunya bernama HIMMI - Himpunan
Mahasiswa Manajemen Informatika. HIMMI didirikan atas anjuran dari rektor, Alm. Ir. Th.
Widia S. MM. Untuk periode 1999-2000, jabatan kedua dipegang oleh Rodeo Januar (MI’97).
Untuk periode 2000-2001 jabatan ketua HIMMI dipegang oleh Lia Yulianty (MI’98) dengan
sekretariat sementara di ruang HMJ.

P

erubahan nama HIMMI sendiri terjadi pada
tahun 2002 dimana Jurusan Manajemen
Informatika di BINUS UNIVERSITY berganti menjadi
Sistem Informasi. Dan berdasarkan voting yang
dilakukan oleh pengurus dan aktivitas HIMMI dari
beberapa angkatan, akhirnya pada 13 Mei 2004,
nama HIMMI secara resmi berubah menjadi nama
HIMSISFO, dan diikuti juga dengan perubahan logo
HIMMI menjadi logo HIMSISFO.
Sampai saat ini, HIMSISFO masih tetap menjadi
salah satu Himpunan Mahasiswa yang tetap
menyalurkan aspirasi Mahasiswa Sistem Informasi
tunggal maupun SI ganda dan HIMSISFO akan
tetap menjadi salah satu HMJ yang keberadaannya
akan diakui oleh UKM dan HMJ lainnya.

contact
E-mail :himarsbinus@gmail.com
Website :himsisfo.binus				
http://himsisfo.net
Forum
:forum.himsisfo.net
Youtube :himsisfoBinus Chanel
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HIMPUNAN MAHASISWA
TEKNIK INFORMATIKA (HIMTI)
14 September 1992. Seluruh mahasiswa aktif Jurusan Teknik Informatika di
BINUS University. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HIMTI), merupakan
ide dari Bpk. Ir. Toto Widyanto, MSc. (Mantan Ketua Jurusan Teknik Informatika).
Idenya adalah mendirikan suatu wadah bagi para mahasiswa/i jurusan Teknik
Informatika sehingga memberikan sumbangsih yang nyata dalam perkembangan
IT di Indonesia sekaligus melatih kemampuan manajemen kepemimpinan dalam
berorganisasi. Kepengurusan pertama dibentuk tahun 1992 dan diresmikan oleh
Komisi I SMPT pada tanggal 14 September 1992.

Visi
Menjadi wadah terbentuknya karakter
yang visioner, berintegritas tinggi,dan
peduli dengan sesama bagi mahasiswa
Teknik Informatika dan menjadi organisasi
yang dikenal luas dengan karya-karyanya
di bidang Teknik Informatika.
Misi
Membuat karya-karya di bidang TI yang
terkini dan bermanfaat positif bagi
lingkungan sekitar.

Menciptakan lingkungan pengembangan
karakter bagi aktivis HIMTI, sesuai dengan
visi HIMTI. Menjalin relasi yang baik
dengan pihak-pihak internal & eksternal
HIMTI
Bekerja sama dan saling mendukung
antara pihak jurusan Teknik Informatika
Binus University dengan HIMTI Binus
University.

contact
Jadwal Kegiatan
• Responsi Tiap Minggu
• Programming Class
• HIMTI Sport
• HIREKSI, Dll.
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Prestasi
2013 - Memecahkan Rekor
MURI : “Papan Permainan
Ular Tangga berisi Fakta
Teknologi Terbanyak dan
Terpanjang di Indonesia”

Twitter : @HIMTIBinus
Facebook : HIMTI BINUS University
Email
: mail@himti.org
Website : www.himti.org

Site ViSit/kunJungan proYek

ldk himteS 2012 / 2013

bakSoS untuk korban banJir

HIMPUNAN
MAHASISWA
TEkNIk SIPIL
(HIMTES)

awal BerdIrI dIBerI Nama hImteSI
(1998) yaNg kemUdIaN BergaNtI
meNJadI hImteS SeJak 09 SeptemBer
1999. hImteS merUpakaN wadah
BagI mahaSISwa tekNIk SIpIl BINUS
UNIVerSIty UNtUk meNgemBaNgkaN
Ide-Ide Serta kreatIVItaS dalam
BerorgaNISaSI.

PRESTASI

VISI

• Juara I lomba “CIVIl CompetItIoN” di ItB (2009)
• Juara II lomba “Campuran aspal ramah
lingkungan” IteNaS (2009)
• Juara II lomba kompetisi rancang bangun di Univ.
Udayana (2010)
• Juara I lomba structural challenge ICe (2010)
• Juara III lomba beton nasional di pNJ (2011)
• Juara II dan III lomba Cadd se-tangerang
• (2011)
• Juara II, Juara III dan Juara harapan III lomba
“earthquake Bridge” di Uph (2011)
• Juara II, Juara harapan II dan Juara harapan III
lomba” earthquake Building” di Uph (2012)
• Baksos untuk korban Banjir

cONTAcT
E-mail :Civil@himtes.org
Facebook :HIMTESBinus
website :http://www.himtes.org/
Twitter :@HIMTESBinus

menjadikan hImteS sebagai fasilitator yang
komunikatif, responsif, transparan bagi pengurusanggota dan sebagai pemersatu semua mahasiswa
teknik sipil BINUS UNIVerSIty.

MISI

• menerapkan dan memperbaiki sistem kerja yang
lebih baik.
• menjadikan mahasiswa yang bertanggung jawab,
disiplin, jujur, dan memiliki sikap sebagai seorang
pemimpin.
• mengadakan kegiatan yang dapat memfasilitasi
mahasiswa dan sebagai pemersatu mahasiswa
jurusan teknik sipil BINUS UNIVerSIty.

EVENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakti Sosial (Baksos)
latihan dasar kepemimpinan (ldk)
engineering gathering
Seminar/talk Show
Site Visit proyek
home Care
Buka puasa Bersama
temu keakraban himpunan (tkh)
Civil tour
olahraga Bersama rutin setiap minggu
BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP
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Himpunan Mahasiswa
Business Law
Visi
Melahirkan kader yang berintegritas, berprestasi, dan
bermanfaat bagi masyarakat.
Misi
•

Mengembangkan pengetahuan dan pembelajaran
tentang keorganisasian;

•

Mengembangkan keterampilan, minat, bakat, serta jiwa
kepemimpinan seluruh anggota HIMSLAW;

•

Menciptakan dan mempererat rasa persaudaraan di
antara anggota HIMSLAW;

•

Memperjuangkan aspirasi mahasiswa Business Law
yang ditujukan untuk kemajuan mahasiswa;

•

Menerapkan ilmu yang diperoleh di BINUS University
dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadwal Kegiatan :
•

Senin : Business Law Club Discussion ( BLCD )

•

Jum’at : Business Law Young Lawyer Club ( BYLEC )

Prestasi
•

Tahun 2012 : Business Law Competition ( 4 besar )

•

Tahun 2013 Futsal Festival ( 3 besar )

contact
Twitter : @HIMSLAW_binus
Facebook
: Himpunan Mahasiswa
Business Law
Email :Himslaw.binus@gmail.com
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unit
kegiatan
mahasiswa
ukm
olahraga
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UkM BASIc
SWIMMINg cLUB
BaSIC dIdIrIkaN pada tahUN 1998, BagI
para mahaSISwa yaNg BerkeINgINaN
meNgemBaNgkaN hoBI BereNaNg mereka
maUpUN keterampIlaN dalam BerorgaNISaSI.
tetapI SeBeNarNya reNCaNa awal darI
pemBeNtUkaN orgaNISaSI BaSIC INI dICetUSkaN
oleh tIga alUmNI BINUS UNIVerSIty yaNg
memIlIkI Ide daN hoBI yaNg Sama dI BIdaNg
reNaNg. akhIrNya ketIga oraNg INI
meNgUSUlkaN pemBeNtUkaN orgaNISaSI BaSIC
kepada SCdC (StUdeNt CreatIVIty deVelopmeNt
CeNter, dUlU NamaNya BIro kemahaSISwaaN).
VISI
BaSIC menjadi wadah penyaluran minat dan
bakat mahasiswa BINUS UNIVerSIty terutama di
bidang olahraga renang serta menjadi organisasi
yang independen dan professional agar dapat
mengembangkan soft skill yang bermanfaat sehingga
dapat berguna dalam menghadapi dunia global.
MISI
• membuat sistem dan memberikan pelatihan renang
bagi anggota BaSIC dengan segala fasilitas yang ada
untuk mengembangkan minat dan bakat anggota
BaSIC dalam bidang olahraga renang.
• meningkatkan kualitas Sdm BaSIC dengan melatih
dan mengembangkan soft skill.
• meningkatkan dan mempertahankan rasa
kekeluargaan serta kepedulian di dalam BaSIC.
jaDwaL KEgIaTaN
renang rutin Senin dan kamis jam 3 sore kumpul di
kantin kampus Syahdan
PRESTaSI
• Juara 3 estafet Bebas 4 x 50m lomba league of Inter
School and Collegiate aquatic (Nasional)
• Juara 3 estafet ganti 4 x 50m lomba league of Inter
School and Collegiate aquatic (Nasional)
68
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cONTAcT
ym!
twitter
facebook
email
hp

: ukm.basic@yahoo.com
: basicbinus
: ukm.basic@yahoo.com
: ukm.basic@yahoo.com
: 083804301878

Visi
menjadi ukm terbaik se national

UKM
BADMINTON
UKM Badminton awalnya
didirikan pada tanggal 12
April 1990, pada tahun 2013 ini
memasuki usianya yang ke – 23.
Foto – foto tersebut merupakan
sebagian dari kegiatan kami.
Kegiatan – kegiatan UKM
yang biasa dilakukan antara
lain : latihan rutin, sparing
dan tournament baik dalam
maupun luar kota, BBC (Binus
Badminton Cup) yang pada tahun
ini merupakan tahun ke – 7
penyelenggaraan kejuaraan
berskala nasional , LABYRINTH
(seleksi tim inti dan aktivis).

contact
Twitter
:@BinusBadminton

Misi
1. Meningkat kualitas kerja di organisas
2. Berprestasi di bidangnya
3. Membangun hubungan yang baik secara internal maupun
external
Jadwal Kegiatan :
Selasa & Jumat (09.00-17.00 WIB) di hall kampus Syahdan
Prestasi
1. Juara 1 tunggal putra liga Merah Maroon
2. Juara 3 tunggal putra liga Merah Maroon
3. Juara 1 Ganda putra liga Merah Maroon
4. Juara 2 Ganda Campuran liga Merah Maroon
5. Juara 1 beregu putra Binus Badminton Cup VIII
6. Juara 3 beregu putra Binus Badminton Cup VIII
7. Juara 1 tunggal putra Binus Badminton Cup VIII
8. Juara 2 tunggal putra Binus Badminton Cup VIII
9. Juara 3 tunggal putra Binus Badminton Cup VIII
10. Juara 3 tunggal putra Binus Badminton Cup VIII
11. Juara 3 tunggal putri Binus Badminton Cup VIII
12. Juara 1 ganda putra Binus Badminton Cup VIII
13.Juara 2 Ganda putra Binus Badminton Cup VIII
14. Juara 3 ganda putri Binus Badminton Cup VIII
15. Juara 3 ganda putri Binus Badminton Cup VIII
16. Juara 1 ganda campuran Binus Badminton Cup VIII
17. Juara 2 ganda campuran Binus Badminton Cup VIII

Facebook
Email
:ukm bulutangkis binus/ binbadminton :binus_bulutangkis@yahoo.com

Nomor HP	
:08561733985
Chatrine alexander

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP

69

preStaSI
2003
Juara 1 livonatas (putra)
Juara 2 livonatas (putri)
Juara 3 kofese tarakanita (putri)
2004
Juara 3 livonatas (putra)
Juara 2 livonatas (putri)
Juara 3 kofese tarakanita (putra)
2005
Juara 3 livonatas (putra)
Juara 2 livonatas (putri)

UkM Volley
BINUS

2006
Juara 3 atmajaya Volleyball Competition (aVC) (putra)
Juara 3 atmajaya Volleyball Competition (aVC) (putri)
Juara 2 UNpar Cup (putra)
Juara 1 UNpar Cup (putri)
Juara 3 CeNgkIr Cup (putri)

VISI
Ukm Bola Volley menjadi tempat bagi mahasiswa
BINUS UNIVerSIty untuk menyalurkan hobi, serta
bakat kedalam suatu wadah yang tersedia. yang mana
selain itu, para anggota juga dapat menjaga kesehatan
mereka dan meraih prestasi non-akademik pada bidang
olahraga bola volley.
mISI
• menjadikan anggota berkompeten dalam bidang
olahraga volley dengan berbagai pelatihan
• membangun citra positif lingkungan BINUS
UNIVerSIty terhadap Ukm Bola Volley
• meraih prestasi non-akademik pada bidang bola
volley
• memperkenalkan olahraga bola volley kepada
lingkungan BINUS UNIVerSIty
• membentuk komunitas bola volley yang positif baik
secara relasi antar-anggota, antar-Ukm, maupun
antar-kampus.
Jadwal kegIataN
Senin 13.00 – 18.00
kamis 09.00 - 14.00
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2007
Juara 2 aVC (putri)
Juara 3 kofesse tarakanita (putri)
Juara 3 UNpar Cup (putra)
Juara 3 UNpar Cup (putri)
2008
Juara 3 aVC (putri)
Juara 2 Bee Cup 2008 (putri)
2013
Juara 3 UBl CUp (putri)
2014
Belum mengikuti kejuaraan

cONTAcT
twitter
:@volleybinus
facebook : Volley Binus
email
: volley.binus@yahoo.co.id
Nomor hp :082112609787(Christian haryono)
08988044066 (august wijaya)

preStaSI

UkM
SEPAk BOLA
VISI

menciptakan insan sepakbola yang kuat, berkarakter
dan berguna bagi universitas, masyarakat, dan
negara.

mISI

menjadi organisasi sepak bola mahasiswa yang
mampu menjadi panutan dalam prestasi dan
organisasi.

Jadwal kegIataN

latihan lapangan hijau:
hari: rabu (pukul 16.00 – 18.00) & minggu (pkl.
14.00-16.00) di lapangan Srengseng.
latihan futsal pria:
hari: Senin, rabu dan Jumat (pkl. 19.00 s/d selesai)
di lapangan futsal kampus kijang.
latihan futsal wanita:
hari: Senin, rabu: (pkl. 17.00 s/d 19.00) di
lapangan futsal kampus kijang.

• Juara IV Invitasi futsal antar perguruan tinggi SedkI Jakarta tahun 2006.
• peringkat IV liga Sepakbola mahasiswa Se-dkI
Jakarta divisi I tahun 2006.
• Juara IV futsal wanita fun female futsal tahun
2007
• promosi ke divisi Utama liga Sepak Bola
mahasiswa Se-dkI Jakarta 2007-2008.
• Juara 3 piala kapolres Jakut 2009 (soccer)
• Juara 2 Uph Cup tahun 2011 (soccer)
• Juara 2 futsal putri piala atma Jaya 2012
• peringkat VII liga asmaja divisi Utama 2012
(soccer)
• Juara 1 Binus International Cup 2012 (futsal putra)
• Juara 2 Untar Cup 2013 (futsal putra)
• Juara 3 Uph Cup tahun 2013 (soccer)
• peringkat x liga asmaja divisi Utama 2013 (soccer)
• Juara 3 futsal putri one dream Universitas Budi
luhur 2013
• Juara 2 lapoholic woman Cup 2013
• peringkat IV lifuma 9 Jakarta divisi I tahun 2013
• Second place – futsal Competition Valbury Cup
2013 (futsal putra)
• first place - aSa friendship Cup 2014 (futsal
putri)

cONTAcT
twitter
facebook
email
hp

: @ukmbolabinus
: Ukm Sepak Bola UBINUS
: ukmbolabinus@gmail.com
: 08567116366 (hildegard)
: 081289579933 (andrew)
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SWANARAPALA
Tahun 1984, Bina Nusantara masih berstatus Akademi Teknik Komputer.Muncul gagasan untuk membuat komunitas
yang terdiri dari para mahasiswa pecinta alam dan diberi nama MAKOPALA (Mahasiswa Komputer Pecinta Alam).
Ketika status Bina Nusantara berganti menjadi Universitas, Dirintis kembali sebuah wadah mahasiswa pecinta alam
yang berbasis UKM.Pada tanggal 10 Desember 1990 nama MAKOPALA berubah menjadi SWANARAPALA (Mahasiswa Bina
Nusantara PecintaAlam) dan sekaligus diadakannya pendakian serta upacara bendera di Gunung Gede sebagai
pertanda lahirnya suatu wadah resmi bernama UKM SWANARAPALA. (Yang sering disebut SWR).

KEGIATAN

Sejak awal berdirinya sampai sekarang
, SWR telah melahirkan 22 angkatan :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Debu Krakatau ’90
TapakKencana ’02,
PasirSemeru ’91
GelegarBelantara ‘03
KawahCiremai ’92
SerigalaGiri ‘04,
Surya Kencana’93
SilumanSalabintana’05
Mandalawangi ’94
JejakHalilintar ’06,
KebutPangrango ’95
Rubah Silva ‘07
SimpangMaleber ’96
SaptaBintang ‘08,
GunungGemuruh ’97
Saga Prisma ‘09
ElangPangrango ’98
Lava Amerta ‘10,
BadaiPinus ’99
PelangiRajawali‘11
Tarantula Rimba ’00
HarimauCakra ‘12,
FajarKelana ’01
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Lambang SWANARAPALA ArtiLambang : Warna dasar
biru yang menggambarkan warna langit, cita-cita
organisasi yang setinggi langit. Tulisan Mahasiswa BINUS
UNIVERSITY Pecinta Alam yang berwarna hijau yang
melingkari logo utama,menggambarkan alam atau flora
dan fauna. Gambar api serta tulisan SWANARAPALA
yang berwarna merah, melambangkan keberanian
para anggota. Gambar kompas yang berwarna hitam,
melambangkan pegangan atau pedoman organisasi.
Tameng segi lima, melambangkan jiwa pancasila.
Pita,melambangkan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya
tetap menjadi satu meskipun berbeda suku, budaya, dan
agama.

Divisi yang ada di SWANARAPALA:
• Gunung Hutan
• Caving
• Rock Climbing

PRESTASI
Prestasi dua tahun terakhir:
2011 : Ekspedisi Tebing Siung Jogja
2012 : Kebut gunung di Mapala Krakatau.
Ekspedisi Goa Jomblang Jogja.

contact
Facebook :SWANARAPALA
Twitter
: @ SWANARAPALA

Ukm BNSC
Visi
Menjadikan UKM BNSC sebagai wadah
mahasiswa dan mahasiswi untuk menyalurkan
minat dan bakat berkegiatan olahraga baseball
& softball dengan nyaman
Misi 		
:
- Bekerja sama dgn pihak kampus serta
pengurus ukm dalam menyusun serta
melaksanakan program kerja
- Aktif dalam kegiatan organisasi & kegiatan
lapangan
- Berusaha menunjang fasilitas latihan dengan
memberikan kertas aspirasi kepada anggota
- Latihan dengan giat agar mendapatkan
prestasi sehingga bisa menarik anggota lebih
banyak
Jadwal Kegiatan
Senin dan Kamis di Lapangan Pintu Satu
Senayan jam 15.00 – 18.00
Prestasi
• Atmajaya cup 2006 peringkat 4 nasional
(Tim Putra)
• Binus Cup/BBSC 2007 peringkat 4 (Tim Putra
& Putri)
• UNJ Cup 2009 peringkat 4 (Tim Putra & Putri)
• Giants Cup 2010 peringkat 3 Nasional (Tim
Putri)
• Triple Play Telkom Cup 2010 Peringkat 3
Nasional (Tim Putri)
• Binus Softball Open Tournament 2010
Peringkat 2 (Tim Putra & Putri)
• Telkom Cup 2012 Peringkat 4 (Tim Putri)

contact
Twitter
Facebook
Email
HP	

: @BinusSoftball
: Binus Softball
: binussofttball@yahoo.com
: 082140883891
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Gabungan
Beladiri
BINA
NUSANTARA
(GABAN)
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AIkIDO

BeladIrI aIkIdo adalah Salah SatU SeNI BeladIrI darI JepaNg yaNg dICIptakaN oleh
morIheI UeShIBa ataU dIkeNal deNgaN SeBUtaN o-SeNSeI. BeladIrI aIkIdo mUlaI
maSUk dI INdoNeSIa SeCara reSmI pada tahUN 1983. BeladIrI aIkIdo INI BerSIfat NoN
kompetISI, tIdak dIpertaNdINgkaN, BerperINgkat ataU yaNg BerSIfat keJUaraaN. hal
INI BISa dImaklUmI meNgINgat Bahwa aIkIdo adalah BeladIrI yaNg meNgUtamakaN
CINta kaSIh, perdamaIaN daN keharmoNISaN yaNg harUS dItaNamkaN dalam SetIap
BeNak praktISI aIkIdo (aIkIdoka). aIkIdo meNJUNJUNg tINggI artI SeBeNarNya darI
BeladIrI ItU SeNdIrI, yaNg terBagI ataS 2 kata Utama : Bela daN dIrI. darI ke-2 kata
terSeBUt, BeladIrI pada prINSIpNya dItUJUkaN UNtUk memBela daN melINdUNgI
dIrI SeNdIrI, dImaNa JIka dapat memBela dIrI SeNdIrI, maka Ia SepaNtaSNya BarUlah
dapat memBela daN melINdUNgI oraNg laIN.

Ukm aikido di BINUS UNIVerSIty sudah sejak
tahun 1994. di Ukm ini, peserta dapat berlatih
teknik – teknik aikido mulai dari kyu 6 sampai
kyu 1. Jadwal latihan regular berlangsung setiap
hari Senin dan kamis pada jam 18.30 – 20.00
di hall Syahdan lantai 3. agar anggota semakin
memahami materi yang diberikan, diadakan
pendalaman materi (gasshuku) dan ujian
kenaikan tingkat tiap tahunnya.

TAHUN

NAMA kETUA

2013
2012
2011
2010
2009
2008

annisa Paramitha
Nathan wirabrata
joko
adhil Novandri
Rena takumi
Fredy Long gunawan

cONTAcT
E-mail

: Aikidobinanusantara@gmail.com
Aikidobinanusantara@binus.org
Facebook : Aikido Binus
Twitter :@AikidoBinus
Blog
: http://aikidobinanusantara.wordpress.com
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UKM
MERPATI PUTIH
Pada awalnya Merpati Putih adalah seni
bela diri rahasia keluarga keraton,
hanya keluarga kerajaan yang dapat
mempelajari. Aliran ini diwariskan
secara turun-temurun sehingga
rakyat jelata tidak dapat mempelajari.
Salah satu pewaris aliran ini adalah
Pangeran Diponogoro.1.
Kemudian, pada tahun 1974 Merpati
Putih menjadi bela diri wajib bagi
Komando Pasukan Khusus (KOPASUS).
Hingga kini PPS BETAKO Merpati Putih
mempunyai kurang lebih 35 cabang
dengan kolat (kelompok latihan)
sebanyak 415 buah (1993) yang tersebar
di seluruh Nusantara, salah satunya
adalah kolat BINUS UNIVERSITY.

KEGIATAN
•
•
•
•
•

Pelatihan Alam
UKT(Ujian Kenaikan Tingkat)		
Porsinara(Pekan Olahraga Bina Nusantara)
Kejuaraan seperti Kejurkol,Kejurda,dan Kejurnas
Tradisi ke D.I Yogyakarta

PRESTASI
• Peserta terbaik dalam Ujian Kenaikan Tingkat seJakarta Barat pada tahun 2013 untuk tingkat Dasar I
dan Balik 1.
• Peserta terbaik dalam Ujian Kenaikan Tingkat seJakarta Barat pada tahun 2011 untuk tingkat Dasar I,
dan Balik I.
• Juara III Kelas < 65 kg Kejuaraan Pyramid Open
2012.
• Juara I Kelas > 65 kg Pekan Olah Raga Mahasiswa
BINUS UNIVERSITY (PORSINARA) cabang Pencak Silat
2011.
• Juara I Kelas < 65 kg, Pekan Olah Raga Mahasiswa
BINUS UNIVERSITY (PORSINARA) cabang Pencak Silat
2011.

JADWAL LATIHAN
Rabu (pukul 20.00-22.00 WIB)
Minggu (pukul 08.00-10.00 WIB)
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UKM
Capoeira
CDO
Visi 		
- Menjadi wadah bagi mahasiswa – mahasiswi dalam
bidang beladiri Capoeira di Binus University
- Mengembangkan dan membentuk UKM Capoeira
agar menjadi organisasi beladiri yang aktif di dalam
maupun diluar Binus University

Misi
- Memperkenalkan seni beladiri Capoeira kepada
Binusian
- Mengembangkan kemampuan atau skill mahasiswamahasiswi di bidang beladiri
-

Jadwal Kegiatan
- Latihan rutin Selasa & Kamis

contact
Facebook
Email
HP

: Nusa Kalimasada
: nusa1993@gmail.com
: 085692380606
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UKM
Kyokushin Karate
Bina Nusantara
Visi:
- membentuk gaya hidup beladiri karate yang
menyenangkan, inspiratif, dan penuh semangat.

Misi:
Membina Karateka Kyokushin Indonesia untuk mencapai
prestasi maksimum(nasional dan internasional) dan
mental spiritual yang solid.

Jadwal Kegiatan:
- Senin, pkl 19.00 – 21.00 ,
- Jumat, pkl 19.00 – 21.00,
-

di Hall Syahdan lt.3
di Hall Kecil Syahdan lt.3

Prestasi:

- Tahun 2006
BIKOT 2
kelas < 65kg, Juara 1,3
kelas bebas
Juara 1,3
- Russian Internasional Kyokushin Tournament(selection)
- Kelas bebas Putra juara 1
- India Internasional Kyokushin Tournament(selection)
- Kelas bebas putra juara 1
- West Java Tournament
- Kelas 65kg juara 2 dan 3
- Kelas bebas juara 3
- Open Tournament (Indonesia)
- Kelas 65 Putra juara 2
- Kelas 55 putri juara 2
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- Kelas bebas putra juara 2
- Indo Open 2006
- Kelas < 60 kg
Juara 3

Tahun 2007

- BIKOT 3
Kelas < 65 kg
Juara 2
Kelas perempuan Juara 3
- Atmajaya
Kelas < 65 kg
Juara 2
Kelas bebas
Juara 3
Kelas kata
Juara 1
- Dan masih banyak lagi

contact
-Facebook: kyokushin.binus
-Website: http://web.binus.ac.id/SCDC/
StudentActivityUnit/StudentActivityUnit.aspx?id=Karate
Nomor HP: 087885092997(Diana),
081363033316(William James)

unit
kegiatan
mahasiswa
SENI
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UkM
BAND
UNIt kegIataN mahaSISwa BaNd BINUS
UNIVerSIty ataU yaNg dISINgkat Ukm BaNd
BINUS. dI dIrIkaN SekItar tahUN 1980-aN, ataS
INISIatIf BeBerapa mahaSISwa yaNg INgIN
memIlIkI SaraNa meNgemBaNgkaN kreatIfItaS
dI BIdaNg mUSIk.

Ukm Band berdiri sekitar tahun 1980-an, atas inisiatif
beberapa mahasiswa yang ingin memiliki sarana
mengembangkan kreatifitas di bidang musik. Sayangnya
persetujuan yang didapat dari pUrek III, almarhum
Bapak Sosroadimarwoto, hanya diwujudkan dengan
menyediakan ruangan saja, sehingga para mahasiswa
tersebut harus berusaha sendiri untuk menyediakan
peralatan band.

Bukan hanya itu, Ukm Band BINUS UNIVerSIty juga
kerap mengadakan kegiatan-kegiatan berlandaskan
musik seperti “B-fest”, yaitu acara festival musik yang
diadakan tiap tahunnya dan terbuka untuk umum, selain
itu Ukm Band BINUS UNIVerSIty juga mengadakan
kegiatan “music Charity” yaitu acara musik yang
diadakan untuk mengumpulkan dana untuk mereka yang
membutuhkan.

Namun dengan bertambahnya prestasi dan jumlah
mahasiswa yang bergabung, akhirnya pihak kampus pun
bersedia mengadakan peremajaan terhadap Ukm Band,
hingga terbentuklah suatu organisasi yang jelas dan
disahkan oleh kampus.

Sebagai sebuah organisasi, Ukm Band BINUS
UNIVerSIty pun sering melakukan kerjasama dengan
Ukm – Ukm lain yang berada di dalam naungan BINUS
UNIVerSIty dan juga melakukan kerjasama dengan
pihak-pihak di luar kampus.

kini, dengan langkah pasti Ukm Band BINUS UNIVerSIty
terus berusaha menunjukan eksistensinya sebagai
organisasi bebasiskan musik, prestasi yang dihasilkan
juga semakin baik seiring dengan berjalannya waktu,
ini dibuktikan dengan prestasi Ukm Band BINUS
UNIVerSIty yang berhasil menjadi Juara Umum festival
musik “funtastic” yang diadakan tiap tahunnya.

tidak hanya fokus pada acara eksternal saja, Ukm Band
BINUS UNIVerSIty juga terus mengadakan kegiatan
untuk para anggotanya, secara rutin Ukm Band BINUS
UNIVerSIty mengadakan kegiatan “rest Concert” untuk
para anggotanya sebagai ajang unjuk gigi dan menjalin
kebersamaan antar anggota.

cONTAcT
Facebook :ukmbandbinus
Twitter :@ukmbandbinus
Youtube :www.youtube.com/ukmbandbinus
Website :www.ukmbandbinus.id
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kEgIATAN

SENI TEATER
MAHASISWA
BINUS
UNIVERSITY
ST MANIS

• latihan rutin (2 x seminggu)
• kaoS hItam (pelatihan di alam)
• menjadi pengisi acara dalam berbagai kegiatan
Ukm/hmJ maupun acara BINUS UNIVerSIty
• menyelenggarakan pementasan baik di dalam
maupun di luar kampus
• mengikuti ajang ftJ (festifal teater Jakarta)
• pelatihan-pelatihan internal dalam bidang
artistik (make-up, kostum, lighting, properti,
musik) maupun teknis (manajemen panggung,
manajemen produksi)

PRESTASI
• MusIK tERBaIK (FTJ 2012)
• PostER tERBaIK (FTJ 2012)
• NoMINasI aKtoR tERBaIK (FTJ 2012)
• NoMINasI aKtRIs tERBaIK (FTJ 2012)
• NoMINasI aKtoR PENDuKuNg tERBaIK (FTJ 2012)
• NoMINasI aKtRIs PENDuKuNg tERBaIK (FTj 2012)

pada perteNgahaN tahUN 1999,
Sdr. yohaNeS StefaNUS BerSama 2
rekaNNya (Sdr. agUS, daN Sdr. dhaNy)
meNdIrIkaN wadah UNtUk teater dI
BINUS. tepatNya Ukm INI dI reSmIkaN
pada taNggal 9 agUStUS 1999 deNgaN
Nama St maNIS. yaNg memIlIkI tUJUaN

• NoMINasI sutRaDaRa tERBaIK (FTJ 2012)

LatIHaN: sENIN, RaBu DaN juMat,
Bertempat di Hall kecil atau di Hotspot (lorong
gedung L, depan lab.manajemen, kampus Syahdan)

cONTAcT

meNampUNg aSpIraSI mahaSISwa BINUS

E-mail : stmanisbinus@yahoo.com

UNIVerSIty yaNg memIlIkI mINat dalam

Twitter: @stmanisbinus

kegIataN SeNI teater.

HP

: Gery 0852 4050 4565
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STAMANARA
StamaNara mUlaI BerdIrI pada tahUN 1993
SeBagaI Salah SatU SUB-Ukm (UNIt kegIataN
mahaSISwa) dI BINUS UNIVerSIty StamaNara
adalah SINgkataN darI SeNI tarI mahaSISwa
BINUS UNIVerSIty. pada taNggal 6 JUNI 1996
StamaNara dISahkaN SeBagaI Ukm (UNIt
kegIataN mahaSISwa).

Jadwal kegIataN :
Bodygroove – agustus-September
Inaugurasi Binusian – agustus
workshop Stamanara – November-desember

latIhaN rUtIN
Seminggu 2x ( Jadwal dicocokkan terebih dahulu)
Sharing Class – Sebulan 2x

VISI
Sebagai wadah untuk menampung kreativitas dalam
seni tari, dalam lingkungan BINUS UNIVerSIty

Internal workshop – 3 bulan 1x

preStaSI
• 1st place mBk CUp 2013

mISI
membangun dan memiliki sumber daya manusia
yang berani, disiplin, bertanggung jawab dan
memiliki loyalitas yang tinggi.

• 2nd place mBk CUp 2013
• 3rd place ktC kelapa gading
• 1st place piastro UI
• 1st place Sparta 2014 Untar

cONTAcT
Instagram: @stamanara
twitter : @stamanara
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facebook
email
Nomor hp

: Stamanara dancers
: stamanara@gmail.com
: 085770169699

Prestasi	
• The Winner of 24the Grand Prix Seghizzi,
1st Place
• 1st Place Category 1A (Renaissance) of the 51st
Singing Choral Competition Seghizzi, Italy.
• 2nd Place Category 1C (19 century) of the 51st
Singing Choral Competition Seghizzi, Italy.
• 4th Place Category 1D (20 Century) of the 51st
Singing Choral Competition Seghizzi, Italy.
• Absolute winner in The 24th Praga Cantat
International Choir Competition and Festival,

UKM Paduan
Suara Mahasiswa
Bina Nusantara
(PARAMABIRA)
Visi
“Menjadi paduan suara kelas dunia yang dikenal
dan diakui secara baik di tingkat Nasional
maupun Internasional”

Misi
• Meningkatkan musikalitas masing-masing
personel Paramabira, baik secara teori
dan praktek, serta memberikan pelatihan
pengembangan dasar dalam berorganisasi.
• Memperkenalkan seni tarik suara, budaya,
dan juga nilai-nilai luhur lainnya kepada
masyarakat luas melalui paduan suara.
• Memberikan pengabdian kepada masyarakat
sekitar.

Prague 2010.
• 1st Place Mixed Choir Category and Gold Prize
in Sacred Category for The 24th Praga Cantat
International Choir Competition and Festival,
Prague 2010,
• Received a special award for best interpretation of
the song compulsory composition and selection
of the best programs in the 24th Praga Cantat
International Choir Competition and Festival,
Prague 2010.
• 2nd Place Mixed Choir Category & 3rd Place
Folksong Category for the 26th International de
Música de Cantonigròs 2008, Catalonia, Spain
• 1st Place in Parahyangan University Choir
Competition IV, Bandung 2007, Musica Sacra
Category.
• 5th Place in Menpora Competition at University of
Indonesia, Jakarta 2006.
• 2nd Place in Parahyangan University Choir
Competition III, Bandung 2005, Musica Profana
Category.
• 2nd Place in ITB Choir Festival XIX, Bandung 2004.

contact

Jadwal Kegiatan
•
•
•
•

Latihan Rutin
Kelas Teori
Annual Concert
Kompetisi Paduan Suara

Twitter : @ParamabiraChoir
Facebook : facebook.com/paramabira.choir
Email
: info@paramabira.com /
marketing@paramabira.com
Website : www.paramabira.com
HP	
: 085711658794 (Laras)
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UkM BVOIcERADIO
VISI
• menjadi sumber informasi mahasiswa BINUS
UNIVerSIty
• menjadi radio kampus yang berbasis professional
mISI
menyiarkan informasi Seputar BINUS UNIVerSIty
melalui siaran
Jadwal kegIataN
Siaran radio dari
Senin – Jumat: 08.00-22.00,
Sabtu: 08.00-17.00
preStaSI
:
• Juara I lomba siaran Uph radIo 2013
• Juara I lomba siaran Uph radio 2014

cONTAcT
twitter : @bvoiceradio
facebook : Bvoice radio
Instagram: bvoiceradio
email
: marketing_bvoice@yahoo.com
website : www.bvoice-radio.com
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Jadwal kegIataN

UkM kLIFONARA
(kLUB SENI
FOTOgRAFI BINA
NUSANTARA)
VISI
membangun klIfoNara (klub Seni fotografi
BINa NUSaNtara) menjadi suatu organisasi
yang swadaya dan mandiri yang berdasar
kekeluargaan.
mISI
• menampung dan mengembangkan minat,
bakat, dan aspirasi anggota ke arah
professional dengan adanya kegiatan class
photography
• mengikutsertakan anggota dalam seminar,
workshop, dan kegiatan fotografi lainnya.
• menyelenggarakan pameran foto.
• Bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang
terkait dalam menyelenggarakan kegiatankegiatan klifonara.
• menyalurkan berita dan informasi dari luar
dan dalam negeri kepada anggota.
• menjaga hubungan baik antar sesama
anggota fpSI.

ClaSS photography
• diadakan setiap semester, satu minggu sekali, jadwal diambil
sesuai dengan pilihan yang tersedia (disesuaikan dengan tenaga
pengajar) terdiri dari 9 pertemuan teori, 2 kali hunting dan ujian di
pertemuan terakhir.
• terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu Basic dan Intermediate. tingkat
Basic lebih cenderung mempelajari prinsip dan teknik dasar
fotografi. Sedangkan intermediate lebih cenderung mempelajari
lighting atau pencahayaan dalam foto studio.
• hunting photography Class di bundaran hI tahun 2013 (using
camera film)
kolaSe (klifonara obrolan Seru)
• kolase merupakan kegiatan rutin klifonara yang diadakan minimal
1 bulan sekali, bisa dalam bentuk seminar, workshop, talkshow,
fotografi dengan tema yang berbeda-beda tiap waktunya. Sesekali
juga bentuk kolase bisa seperti gathering atau makrab kecil.
• kolase Business photography November 2013
kolaSe maCro alSUt
• koper Bakar (klifonara pergi Bawa kamera – hunting)
• koper Bakar merupakan sebutan klifo untuk acara hunting
fotografi. yang diadakan minimal 2 atau 3 bulan sekali dengan
tema dan konsep yang berbeda-beda pula setiap waktunya. Bisa
dalam bentuk hunting kecil ke tempat-tempat sekitar Jakarta, atau
keluar kota. jika hunting tersebut ke luar kota dan menghabiskan
waktu lebih dari 1 hari biasanya kita sebut koper Bakar JagUNg
(klifonara pergi Bawa kamera Jangan tanggung-tanggung –
hunting Besar) yang biasanya diadakan 1 tahun sekali.
koper Bakar tmII
koper Bakar taman Bunga Nasional
koper Bakar ‘Vintage in the green land’
klot (klifonara outing – tkU)
• klot adalah istilah yang kami pakai untuk temu keakraban Ukm
(tkU). klot diperuntukkan bagi para member baru klifonara (yang
biasanya adalah mahasiswa baru) agar mereka dapat bersosialisasi
dengan sesama anggota baru dan berkanalan dengan anggota yang
lainnya. Biasanya diadakan diluar kota dan bersifat outing / camping
selama 3 hari 2 malam setahun sekali di awal tahun ajaran baru.
dengan kata lain klot adalah kegiatan welcome party bagi anggota
baru.
kt (klifonara training – ldk)
• klifonara training adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi
anggotan dan aktivis klifonara yang ingin menjadi pengurus
klifonara. diadakan diluar kota selama 3 hari 2 malam.
lomBa SfI (SaloN foto INdoNeSIa)
• yaitu lomba yang diadakan tiap tahun oleh fpSI (federasi
perkumpulan Seni fotografi Indonesia). dimana jika foto kita masuk
seleksi atau menang, bisa mendapatkan poin untuk mendapat gelar
fotografi. klifonara sebagai member dari fpSI mendapatkan hak
untuk mengirimkan karya anggotannya secara kolektif.
preStaSI
• menjadi tim dokumentasi event earth hoUr tahun 2012 dan 2013.
• menjadi tim dokumentasi even Independence day run 17 agustus
2013 yang dihadiri oleh presiden republik Indonesia.
• menjadi bagian dari panitia penyelenggara Salon foto Indonesia
xxVIII tahun 2007
• menempati posisi runner up dalam lomba foto tarzan goes to
Campus tahun 2012
• memenangi juara 1 dan 2 dalam lomba foto teaxology on frame
bulan Juni 2014

cONTAcT
twitter : @klifonara
facebook : klIfoNara
hp
: 0896 6646 9463
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kegiatan
mahasiswa
PENALARAN
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UkM BINUS
English club (BNEc)
VISI
to be an influential learning organization that
encourages and facilitates its member to evolve into
talents who are ready to create, change, innovate, direct,
inspire, and lift people in the real world
mISI
1. to build and maintain a great relationship among
members as one great BNeC family,
2. to provide the environment of empowering english
Community
3. to create and implement the Standards of
organization
4. to build and maintain lasting partnership with
partners

cONTAcT
twitter
facebook
email
website
hp

: @BNeC
: Bina Nusantara english Club (BNeC)
: sc.bnec21@gmail.com
: www.mybnec.org
: +628 1369345369

Jadwal kegIataN :
kelaS rUtIN
ClaSS

w

t

f

eVeNt rUtIN
• asian english olympics – february
• Social event – may
• grand Seminar – June
• New member recruitment – Juli – September
• Social Community, Study tour, Class Sparring,
gathering
preStaSI
• guinness world of record - the most people doing
Crosswords Simultaneously (2011)
• Best Student organization three years in a row (2010
– 2012)
• Institutional Champion of the ICoN (2010-2013)
• Institutional Champion of the 2012 asian english
olympics (2012)
• Institutional Champion of the 2011 South-east asian
english olympics (2011)
• 1st runner-Up of the 2014 asian english olympics
Story telling field (2014)
• Champion of Climate Change debate Competition
(2014)
• Champion and 1st runner-Up of the 2013 asian
english olympics Scrabble field (2013)
• 2nd runner-Up of the 2013 asian english olympics
News Casting field (2013)
• Champion of IVed debate Competition (2013)
• Champion of alSa Unpad e-Challenge Speech,
News casting and Story telling fields (2013)
• 2nd runner-Up of alSa Unpad e-Challenge debate
field (2013)
• 2nd runner-Up of International pesta pulau pinang
Scrabble Championship (2012)
• 1st runner-Up of International Jurong green CC
Scrabble open (2012)
• 1st runner-Up of United asian debate Championship
2012 (2012)
• Champion of National University english debate
Championship 2012 (2012)
• Champion of Indonesian Scrabble Challenge 2012
(2012)
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VISI

NIPPON CLUB
Nippon Club merupakan salah satu (Unit
Kegiatan Mahasiswa) UKM di BINUS University
yang bergerak dalam bidang pendidikan,
seni, dan kebudayaan Jepang. Nippon
Club yang telah berdiri sejak 16 Juni 1999
selalu berusaha memberikan informasi,
memperkenalkan, dan menyajikan berbagai
hal yang berkaitan dengan Jepang, secara
khusus kepada member Nippon Club dan
secara umum kepada mahasiswa BINUS

Sebagai wadah bagi pecinta kebudayaan Jepang
dengan memperkenalkan serta memberikan
pembelajaran di bidang pendidikan, kebudayaan,
maupun organisasi. Melalui visi tersebut, kami
memberikan fasilitas, berperan aktif dalam
pembelajaran, serta membina relasi yang baik
dengan semua pihak, baik di dalam maupun di luar
BINUS University.

PRESTASI
• Rekor Muri (Japan Evolution – The Time’s Wish
2008) kincir angin sebanyak 2008 buah.
• Japan Architecture and Art Festival (2010).
• Nippon no Hatsuyuki (2010).
• Sen Yuurei no Matsuri (2011).
• Nippon Kurabu no Matsuri (Nikuri) Tokyopolis
(2012).

KEGIATAN
• Kelas Bahasa,
• Kegiatan (Origami, Crochet, Himozukai, Manga,
Igo, Shogi)

UNIVERSITY yang berminat pada kebudayaan
Jepang, serta masyarakat penggemar Jepang

contact

lainnya.
Alamat : Jalan K.H. Syahdan 68A
di depan pintu keluar Kampus Syahdan
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UkM BNcc
(BINA NUSANTARA
cOMPUTER cLUB)

preStaSI
• Juara 1 paperone University poster Competition
2013

VISI
an organization in developing reliable computer
knowledge and services that focused on the
customer

• Juara umum amateur overclocking Competition
2012
• Juara 2 gigabyte category aoCt 2013

mISI

• Juara umum amateur overclocking Competition
2013

providing a learning media that always developing

• Juara 3 gunadarma overclocking Competition 2013

• Implanting a strong and healthy corporate culture
• developing BNCC’s product and service
• developing with all parties that associated with
BNCC
Jadwal kegIataN
•
•
•
•
•
•

5 materi learning and training :
Java programming
web programming
web design
3d modelling
mobile application (android)

• Senin – Jumat jam 09.20 – 17.00 wIB. Setiap
member mendapatkan 1 shift kelas setiap
minggu.

• peringkat 3 dragons den tech Startup Competition
2014
• Juara 2 mobile app Category himsisfo Competition
2014
• Juara 3 web development Category himsisfo
Competition 2014

cONTAcT
twitter : @BNCC_Binus
facebook : www.facebook.com/bina.nusantara.
computer.club
email
: dpi@bncc.net
website : www.bncc.net
hp
: 085256957145
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unit
kegiatan
mahasiswa
Kerohanian
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KMH BINUS (KELUARGA MAHASISWA
HINDU BINA NUSANTARA)
KMH BINUS (Keluarga Mahasiswa Hindu Bina
Nusantara) merupakan UKM Kerohanian Hindu
yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan
di antara setiap anggota, dan juga merupakan
wadah bagi mahasiswa Hindu untuk
mengembangkan kreativitas mereka. KMH BINUS
didirikan pada bulan September 2004, dan resmi
menjadi UKM BINUS pada September 2005.
Visi
Memajukan dan mengembangkan KMH baik di
lingkungan kampus pada khususnya dan lingkungan
masyarakat pada umumnya
Misi
• Melakukan sosialisasi baik di lingkungan kampus
maupun masyarakat hindu pada umumnya
• Meningkatkan rasa kebersamaan serta rasa memiliki
antara anggota KMH
• Meningkatkan kreatifitas serta mengembangkan
kreatifitas tersebut dalam bentuk kegiatan – kegiatan
• Meningkatkan pemahaman kita mengenai hindu

Persembahyangan “Purnama & Tilem”
Persembahyangan pada saat hari-hari raya seperti :
Siwaratri, Saraswati, Galungan, Kuningan, Nyepi, dsb.
Pekan Olahraga bersama
Kegiatan tahunan
• Malam Keakraban
• Rapat Kerja
• Sharing Knowledge
• Dharma Santhi (2 Tahun sekali)

contact
Twitter
Facebook
Website
HP	

: @kmhbinus
: KMH Binus
: kmhbinus.org
: 087788440669

Kegiatan rutin
Jam kerohanian setiap hari jumat jam
11.20 – 13.00 di ruang L3F kampus Syahdan
Persembahyangan pada saat odalan
di setiap Pura di Jakarta
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UKM KELUARGA MAHASISWA
BUDDHIS DHAMMAVADDHANA (KMBD)
SEJARAH

KMB Dhammavaddhana berdiri 25 Juni 1989, ditandai
dengan hadirnya 30 mahasiswa Buddhis. Pada
saat itu pula dibentuk struktur organisasi, proposal
pembentukan organisasi, dan pemberian nama
Keluarga Mahasiswa Buddhis Dhammavaddhana
(KMBD). KMBD berdiri dilandasi keinginan memberikan
wadah bagi kegiatan keagamaan, sosial, kreativitas
budaya, serta menampung aspirasi dan aktivitas
mahasiswa Buddhis yang sesuai dengan nilai luhur
ajaran Hyang Buddha Gautama.

PERESMIAN

Kepengurusan KMBD diresmikan pada 2 Juli 1989
secara sederhana dengan kebaktian dan pemberkahan
oleh Bhikkhu Cittasanto dan Bhikkhu Andhanavira. Pada
kesempatan ini mereka menyumbang sebuah Buddha
Rupang kepada KMB Dhammavaddhana.

Misi 		
• Mengembangkan kreatifitas bercorak buddhis
dalam berkarya dan berbudaya. Mewujudkan
wadah pematangan Buddhis dalam berpikir dan
berpandangan. Meningkatkan pengetahuan agama
buddha baik teori maupun praktek.
• Menyokong pembabaran Dhamma demi kelestarian
Agama Buddha. Menegakkan kemoralan (sila)
dan nilai - nilai kemanusiaan.ORIENTASI KMB
Dhammavaddhana adalah organisasi kemahasiswaan
bercorak Buddhis yang memanfaatkan TI dalam
berkarya dan berbudaya; mengabdi untuk kelestarian
dan kemajuan agama Buddha yang telah diwariskan
Buddha Gautama.
Jadwal Kegiatan rutin :

KMB Dhammavaddhana merupakan wadah bagi semua
mahasiswa Buddhis BINUS UNIVERSITY dan terbuka
bagi siapa pun untuk bergabung. Semua mahasiswa
Buddhist BINUS UNIVERSITY secara otomatis menjadi
warga KMB Dhammavaddhana.

•
•
•
•
•
•
•
•

Visi :

Prestasi :

KMB Dhammavaddhana adalah unit kegiatan
Mahasiswa Buddhis Universitas BINUS University.
yang mempunyai komitmen terhadap kelestarian agama
Buddha, menjunjung tinggi HAM dan memanfaatkan TI
demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk.

Senin : Basket : 16.00 – 18.00
Selasa : Badminton : 15.00 – 17.00 &
Tata Cara dan Chanting(kebaktian) : 19.00 – 20.30
Rabu : Latihan Musik :17.00 – 19.00 &
Futsal : 20.00 – 22.00
Kamis : Training Desain : 15.00 – 17.00
Jumat :Dhamma Class : 11.20 – 13.00
Sabtu :Kelas Dasar Agama Buddha : 13.00 – 17.00

Merupakan salah satu KMB terbesar di daerah
JABODETABEK.

contact
YM!
Twitter
FANPAGE
Grup FB
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: dhammavaddhana@yahoo.com
:@ KMBD_Binus
: KMB Dhammavaddhana
: Keluarga Mahasiswa Buddhis
Dhammavaddhana
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Email
Website
HP

: kmb.dhammavaddhana@gmail.com
:www.kmbd.info
: Sugianto (081378941919)
Ananda W (085722201505)

kELUARgA BESAR
MAHASISWA
kHONgHUcU (kBMk)
kBmk adalah SINgkataN kelUarga BeSar mahaSISwa khoNghUCU, SeBUah wadah/lemBaga /orgaNISaSI
kegIataN mahaSISwa kerohaNIaN agama khoNghUCU dI INdoNeSIa. Bmk BINUS UNIVerSIty dIreSmIkaN
pada taNggal 18 JUNI 2011. Setelah dIreSmIkaN oleh BINUS UNIVerSty maka leNgkaplah 6 orgaNISaSI
kerohaNIaN mahaSISwa dI BINUS UNIVerSIty. SemeNJak ItU maka kBmk BINUS UNIVerSIty mUlaI aktIf dalam
lINgkUNgaN BINUS UNVerSIty maUpUN dIlUar lINgkUNgaN BINUS UNIVerSIty daN SeCara laNgSUNg dI BINa
oleh wakIl ketUa II maJelIS tINggI agama khoNghUCU INdoNeSIa (matakIN) Bapak UUNg SeNdaNa, Sh .

VISI
1. mengembangkan ajaran khonghucu di dunia kampus
2. membangun pribadi khonghucu yang unggul di dunia
universitas.
3. memperkenalkan tata cara ibadah baku dalam agama
khonghucu.
4. menjadikan BINUS sebagai Ukm khonghucu pertama
di Indonesia.
mISI
1. mengadakan pertemuan rutin setiap minggu dengan
mengundang pembicara baik dari rohaniawan maupun
non-rohaniawan untuk membimbing kami dalam
memperdalam pengetahuan agama serta keimanan
kami
2. merayakan kegiatan keagamaan baik secara spiritual
maupun secara tradisi
3. mengadakan outdoor class dengan mengunjungi
kelenteng-kelenteng, kong miao, atau lithang.
4. melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Semua misi
ini dilakukan sesuai arahan dan aturan yang berlaku
di bawah bimbingan pihak BINUS UNIVerSIty dan
5. majelis tinggi agama khonghucu Indonesia
Jadwal kegIataN
• Imlek Nasional
• ming de (kelas kebajikan)
• anniversary kBmk
• Bakti Sosial
• anjangsana
• temu keakraban Ukm
• Confucian Candidate Collegian Camp

cONTAcT
Twitter
Facebook
Email
HP

: @kbmk_binus
: kbmkbinus@ymail.com
: kbmkbinus@ymail.com
: CP. Marco (08876503330)

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP

93

UNIT KEGIATAN MAHASISWA KEROHANIAN ISLAM
MAJELIS TA'LIM AL KHAWARIZMI
BINUS UNIVERSITY
Visi 		
:
“Menuju MT Al-Khawarizmi yang berkiprah di tingkat
nasional dengan menyelaraskan dakwah, science, dan
teknologi untuk mencetak generasi rabbani”
Misi 		
• Mencetak Generasi Rabani
• Berkontribusi dalam kemajuan al-Islam yang
berbasiskan teknologi
• Menjadikan MT Al-Khawarizmi mandiri dan mapan
secara sistem dan finansial
• Menjadikan MT Al-Khawarizmi sebagai LDK yang
dikenal dalam dakwah nasional
• Membawa syiar al-Islam di tengah kampus dan
masyarakat.
JADWAL KEGIATAN RUTIN
HARI, WAKTU		

NAMA KEGIATAN

Jum’at, 13.20 - 15.00

Islamic Learning Course

Jum’at, 11.00 - 12.00

Ajang Temu Muslimah

Senin, 15.20 - 18.00

Kajian Rutin Islam

Senin, 18.00 - 18.30

Ngaji pekanan bareng MT

Sabtu, 13.20 - 15.00

Belajar Baca Qur’an

Kamis, 13.20 - 15.00

Belajar Bahasa Arab

Agenda Non-Rutin
• Ruhani : GAS(Gerakan Amal Sunah), ISS(Ifthor
Shaum Sunnah),QL Call + Shaum Call , Gerebek
Saur, Menyelenggarakan Sholat Jum’at di Kampus
danPeringatan Hari Besar Islam(Ramadhan, idul
adha, Isra Miraj).
• Wawasan dan Keilmuan : Ngopi (Ngobrol Pemikiran
Islam), Mading, ICON Magazine.
• Sosial dan Silaturahmi : Kerja Bakti, Silaturahmi
Akhwat, FSLDK, jaulah (Kunjungan) ke tokoh
masyarajat, strudy banding.
• Pelatihan : BBQ (Belajar Baca Quran), BBA
(Belajar Bahasa Arab)
• Lain-Lain : Visit Akhwat MT Award, Agenda
Muslimah, Muslimah’s Day, Seminar
Muslimah, Wakaf Mushola, Keamanan
Mushola, Angket Mushola, Website, Mailing List dan
Forum, Bazar, Merchandise, Perpustakaan, Jual
Jaket Islam.
Prestasi
• MT Al-Khawarizmi pernah mengikuti kompetisi MTQ
Nasional di Palembang tahun 2007
• Menjadi tuan rumah FSLDK (Forum Silaturrahim
Lembaga Dakwah Kampus) tahun 2002
• Menjadi koordinator Media Center FSLDK Jadebek
(Jakarta, Depok dan Bekasi) periode 2007-2009.
• Mengikuti MTQ Nasional yang diselenggarakan di
Padang tahun 2013.
• Juara 2 lomba Nasyid Lingkungan Universitas
Jakarta Tingkat Universitas Jakarta yang
diselenggarakan oleh MT Al-khawarizmi tahun 2013.

contact
Twitter
: @mt_alkhawarizmi
Facebook : MT Binus
Email
: muslim_binus@yahoogroups.com
Website : www.alkhawarizmi.or.id
Nomor HP : cp : 0896 5330 7997
94

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP

KMK BINUS
UNIVERSITY
Visi
Menjadikan KMK sebagai wadah yang profesional,
menyenangkan, dan akrab bersama seluruh
kategorial, mahasiswa Katolik, dan alumni
dalam memberikan pelayanan dan pendalaman
iman yang tulus serta aktif dalam ruang lingkup
keorganisasian BINUS University, gereja, dan
PMKAJ unit Barat sekaligus mengharumkan nama
KMK BINUS University.
Misi
1. Menjalin kekeluargaan yang baik dengan BINUS
University, UKM /HMJ, masyarakat, gereja,
PMKAJ unit barat dan semua anggota KMK
Binus University.
2. Memberikan banyak tempat bagi semua
anggota KMK Binus University untuk
mengembangkan potensi diri.
3. Mengadakan event yang berkualitas untuk
meningkatkan kreatifitas dan kinerja setiap
panitia.
4. Menambahkan kegiatan yang bersifat rohani
maupun fun untuk mempererat kekeluargaan.
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap
professional, serta bisa memanagement waktu
dengan baik.
6. Menumbuhkan rasa peka, peduli dan saling
mengasihi terhadap sesama.
7. Meningkatkan kualitas kegiatan rutin “KMK
Jumat” untuk merangkul seluruh anggota KMK
Jadwal Kegiatan
KMK JUMAT (diganti dengan Misa Jumat Pertama
setiap jumat minggu pertama)
Setiap Jumat, 11.20 – 13.00
Hall Lt. 8 Kampus Anggrek
ASB12, Alam Sutera Bridging Campus
Untuk jadwal kegiatan kategorial dapat
menghubungi contact person dan social media KMK
BINUS

contact
Twitter
: @kmk_binus
Facebook : KMK BINUS
Email
: binus.kmk@gmail.com
Website : www.kmkbinus.com
Nomor HP : Rico - 08987427915
Scholastica Grasinta - 08991815830
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PO BINUS
Persekutuan Oikoumene Bina Nusantara (PO Binus) adalah
persekutuan mahasiswa Kristen yang bersifat interdenominasi,
yaitu PO Binus tidak berasal dari suatu lembaga/ gereja/ denominasi
tertentu dan juga tidak berada di bawah suatu lembaga/ gereja/
denominasi. PO Binus berasal dari mahasiswa, dikelola oleh
mahasiswa, dan melayani mahasiswa.

VISI
Seluruh keluarga besar BINUS University.
mendengar berita Injil, sesuai Amanat Agung
Tuhan Yesus (Matius 28:19-20 - Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala
sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan
ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman).
Mahasiswa-mahasiswi Kristen BINUS University.
dapat menjadi surat Kristus yang hidup di dalam
lingkungannya. (2 Korintus 3:3 - Karena telah
ternyata bahwa kamu adalah Surat Kristus, yang
ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan
tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup,
bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh
daging, yaitu didalam hati manusia).
Menghasilkan mahasiswa Kristen BINUS
University. yang dapat menjadi pemimpinpemimpin bangsa dalam keahlian masing-masing
yang hidup berpusatkan Kristus, menegakkan
kebenaran / keadilan, kasih dan mempengaruhi
lingkungannya.
(2 Timotius 3:16-17 - Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap
perbuatan baik). Membantu tercapainya keesaan
Gereja melalui persekutuan interdenominasi.
(Yohanes 17:21-22 - Supaya mereka semua menjadi
satu, sama seperti Engkau, ya Bapa didalam Aku,
dan Aku didalam Engkau, agar mereka juga didalam
Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkau-lah yang
telah mengutus aku. Dan Aku telah memberikan
kepada mereka Kemuliaan, yang Engkau berikan
kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama
seperti Kita adalah satu).
MISI
• Memberitakan kabar kesukaan kepada keluarga
besar BINUS University. pada umumnya dan
mahasiswa BINUS University. pada khususnya,
sesuai dengan Amanat Agung Tuhan Yesus.
• Membina mahasiswa Kristen dalam iman,
karakter dan ketrampilan.
• Memelihara kesatuan Iman, Pengharapan dan
Kasih.
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Profil Alumni
• Berdasarkan visi dan misi PO BINUS, maka profil
alumni PO BINUS dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:
• Iman, yaitu:
• Dapat mempertanggungjawabkan imannya di
tengah-tengah lingkungannya sesuai dengan firman
Tuhan.
• Bersandar kepada Kristus dalam setiap aspek
kehidupannya.
• Karakter , yaitu:
• Berani menghadapi setiap keadaan dalam
menegakkan kebenaran/keadilan (righteousness).
• Memiliki hidup menuju kedewasaan yang merupakan
wujud dari buah Roh.
• Keterampilan, yaitu:
• Kompeten dalam menjalankan mandat penginjilan
dan mandat budaya, dengan memiliki strategi di
dalam kehidupannya.
JADWAL KEGIATAN
Ibadah Persekutuan Jumat
Waktu : Jumat, 11.20-13.00
Tempat: Ruang 409 dan 410 Kampus Anggrek
Ruang K3F
Kampus Syahdan Ruang ASB13
Kampus Alam Sutera

contact
Twitter : @pobinus
Facebook : Persekutuan Oikoumene Bina Nusantara
Email		
: pobinus@yahoo.com
Website : scdc.binus.ac.id/po
Nomor HP	
: 0852 4340 6222 (Christmas)

KOMUNITAS
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Visi 		
Peace and fulfilment of humandkinds potential
Misi 		
:
Positive Impact :
Our collaborative environment empowers every
member to live a high-quality AIESEC experience,
creating a cross generational positive impact on
society

AIESEC
AIESEC adalah organisasi terbesar yang
dijalankan oleh pemuda di dunia. AIESEC
juga adalah platform internasional
bagi pemuda untuk mengeksplorasi dan
mengembangkan potensi untuk memiliki
dampak positif pada masyarakat.

First-Choice Partner :
We are recognized across sectors as the first-choice
partner for our ability to develop responsible and
entrepreneurial leadership
Global Youth Voice :
Our growing physical and virtual reach makes us
the most credible and diverse global youth voice

contact
Twitter : @aiesec_binus
Facebook : Aiesec LC Binus
Email
: aiesec.lc.binus@gmail.com
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Website
HP

: www.aiesecbinus.com
: 085261565289

BINUS STUDENT
LEARNING
COMMUNITY
Binus Student Learning Community
(BSLC) adalah komunitas belajar
dibawah naungan sub unit SAC (Student
Advisory Center) yang memiliki komitmen
untuk menyediakan sebuah lingkungan
belajar kondusif bagi Binusian untuk
meningkatkan prestasi belajar dan soft
skills. Binusian dari berbagai jurusan
dan angkatan dapat bergabung menjadi
Mentor (pembimbing kelompok), Tutor
(pembimbing kelas) atau Mentee (peserta
bimbingan) secara gratis tanpa dipungut
biaya apapun kecuali KOMITMEN PENUH
untuk mengikuti program.

Visi		
We can learn together as a best friend to inspire and
encourage the development of potential to create
future leaders
MisI		
		
Willing to learn and share with sincere
Providing Good Learning Environment
Continuous improvement with Innovation
Maintain relationship with BSLC member and
BSLC partner.
Create smart and good leaders

Sub-unit Mentoring SAC, melalui program BINUS
STUDENT LEARNING COMMUNITY (BSLC) memiliki
komitmen untuk menyediakan sebuah lingkungan
belajar kondusif bagi Binusian untuk meningkatkan
prestasi belajar dan soft skills melalui berbagai
aktivitas yang menyenangkan.
Tutoring berfokus pada penyampaian materi kuliah
dengan pendekatan individual selama satu semester,
dalam sebuah kelompok yang tetap selama satu
semester. Tutor akan dilatih untuk menjadi leader
kelompok yang membimbing 15– 20 Mentee dalam
mempelajari mata kuliah dengan metode diskusi,
latihan persoalan ataupun sharing (pengetahuan /
pengalaman). Pertemuan dilakukan minimal 1 kali
per-minggu selama 100 menit.
Program beasiswa merupakan program apresiasi
dari Binus University bagi para mahasiswa dengan
prestasi akademis yang baik, yaitu mahasiswa
yang memiliki IPK ≥ 3.50 dengan nilai minimal B
(bukan hasil pengulangan). Para mahasiswa akan
berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa
berupa pemotongan biaya SKS Nindya adalah
Program pengembangan Employability Skills bagi
anggota BSLC melalui kegiatan berorganisasi
yang dapat meningkatkan kemampuan effective
communication, team work, dan event management
agar berhasil dalam menjalankan event – event yang
kami selenggarakan untuk para member kami dan
binusian.
Menjadi member BSLC akan difasilitasi dengan
fasilitas ruangan mentoring (ruang 515) yang nyaman,
dengan akses computer dan internet, dan buku-buku
pengembangan diri, TV, DVD player, multimedia, yang
bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kinerja
belajar. Dan kalian juga dapat mengakses Data
Warehouse yaitu bank data materi-materi kuliah dari
mulai slide materi, bahan ajar dosen, dan contohcontoh soal. Dari semua sarana tersebut kalian bisa
dapatkan keuntungan sebagai member BSLC.
Prestasi	
2rd place Marketing Case Competition held by Markplus

contact
YM!
Twitter
Facebook
Website
HP	

: binus_learning_community_sac
: BSLC_SAC
: Binus Student Learning Community
: bslc.or.id
: Revlin 08988830737
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kOMUNITAS BINUS
SQUARE STUDENT
cOMMITTEE (BSSc)
VISI
acknowledged Student organization in BINUS
University
mISI
• mengadakan acara yang bekerja sama dengan
berbagai entitas BINUS UNIVerSIty
• Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di BINUS
UNIVerSIty
• mengadakan acara-acara di BINUS Square
• menciptakan komunitas positif bagi boarder
BINUS Square
• menumbuhkan budaya member BSSC yang
profesional dan berkarakter
Jadwal kegIataN
• Culture week : Januari
• earth hour : maret
• Squarelympic : mei
• maeStro : mei
• BSSC woNder : September
• Birthday Bash : oktober
• music Class : Semester genap
• martial arts Class : Semester genap
• language Class : Semester ganjil & Semester
genap

cONTAcT
• twitter
• facebook
•
•
•
•

youtube
email
website
hp

: @BS_StuCom
: BINUS Square Student
Committee – BSSC
: BSSC official
: bssc.official@gmail.com
: bssc.or.id
: 087854179181 (felencia)
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Komunitas Forum
Paskibra Bina
Nusantara (FOPASBIN)
Visi
Menjadikan FOPASBIN sebagai organisasi yang
semakin dikenal di masyarakat luas, wadah
kreativitas, serta aspirasi setiap anggotanya dengan
berlandaskan kekeluargaan.
Misi
• Membangun FOPASBIN menjadi organisasi
ternama
• Membentuk anggota FOPASBIN yang berkompeten
• Meningkatkan kebersamaan dan rasa
kekeluargaan di antara keluarga besar FOPASBIN
Jadwal Kegiatan
Serah Terima Jabatan (Sertijab), Seminar
Kebangsaan, Pengibaran 17 Agustus 2014,
Inaugurasi Binusian 2018, dan masih banyak lagi.

contact
Email
: fopasbinbinusuniversity@gmail.com
Twitter
: @infoFOPASBIN
Nomor HP : 087788853697 (Qevyn Pheng)
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Komunitas BIIBC
(Binus Industrial
& Information
Business Club)
Visi
Memfasilitasi mahasiswa BINUS University.
menjadi pribadi yang inovatif, profesional, dan
bermoral, serta memiliki kompentensi dalam bidang
kewirausahaan, pemasaran dan penelitian berskala
global.
Misi
• Menjunjung tinggi budaya dan nilai Binusian
(Trust in God, Freedom to innovate, far sighted,
tenacious focus, embrace diversity) serta
membangun budaya dan nilai BIIBC (integrity,
synergy, caring, innovation, excellence) untuk
menjadikan BIIBC menjadi lebih baik.
• Mempersiapkan calon pemimpin yang outstanding
baik untuk komunitas nasional maupun global.
• Meningkatkan hard skills dan soft skills dengan
menciptakan anggota yang produktif dan inovatif
sehingga dapat bersaing secara global.
• Melakukan penelitian dan pengembangan dalam
pertumbuhan Industrial Information Business.
• Membangun relasi yang baik dengan pihak
internal dan eksternal BINUS University. untuk
memperluas jaringan organisasi.
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Jadwal Kegiatan
• Member Class:
• Start up Business Class à Selasa jam 15.00 – 19.00
• Study Case Marketing Class à rabu jam 15.00 –
19.00
• Research Class à kamis jam 15.00 – 19.00
• General Meeting à Jumat jam 13.00 – 15.00
Prestasi
• Mendapatkan dana dari DIKTI (Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi)
• Mendapatkan pembicara dari CEO XL dan Director
SME IBM
• Top 25 WOW Competition
• Top 7 Astra Marketing Challenge

contact
•
•
•
•
•

Twitter
Facebook
Email
Website
Nomor HP

: @biibcinfo
: BIIBC
: info@biibc.org
: www.biibc.org
: 08179824215 (PR BIIBC)

Jadwal Kegiatan Senin – Sabtu jam 11.00 – 21.00
(Menyesuaikan jadwal kuliah)
BINUS TV Club awalanya berdiri pada 7 Desember 2009
dan berkembang sebagai sebuah media penyiaran
BINA NUSANTARA Group dan berubah nama menjadi
BINUS TV. BINUS TV memberikan kesempatan pada
mahasiswanya untuk bekerja sebagai broadcaster
dengan teknologi standar penyiaran.

BINUS 		
TV CLUB
BINUS TV Club didirikan pada 7 Desember 2009 dan
baru diresmikan menjadi sebuah komunitas di SCDC
pada Desember 2012. BINUS TV Club memberikan
kesempatan yang luas untuk Binusian yang ingin
belajar dan mengembangkan kemampuannya di bidang
broadcasting televisi. Didalam Binus TV Club terdapat
4 divisi utama: News, Produksi, Teknik, Marketing.
Keempat divisi tersebut mempunyai kurikulum berbeda
tiap tahunnya.

Visi
Menjadi wadah bagi Binusian dan anggota pada
khususnya untuk belajar mengenai seluk beluk
broadcasting televisi dan mengapresiasikan ide– ide
berkualitas dalam media komunikasi, serta
mendukung BINUS TV dalam kegiatan produksi siaran.
Misi

Berkembangnya BINUS TV tetap didukung oleh sumber
daya yang mayoritas adalah mahasiswa aktif Binus
University dari berbagai jurusan yang tertarik untuk
belajar broadcast. Banyaknya mahasiswa yang terlibat
dalam kegiatan produksi BINUS TV dan kebutuhan akan
acara diluar siaran, membuat BINUS TV mengambil
langkah untuk bergabung dengan Student Creativity
Development Center (SCDC) dan baru diresmikan
sebagai sebuah komunitas pada 31 Oktober 2012.
Binusian yang ingin bergabung bersama BINUS TV
Club harus mendaftarkan diri saat Expo Organisasi
Kemahasiswaan digelar sekitar bulan September hingga
Oktober tiap tahunnya. Terdapat empat divisi utama yang
bisa dipilih: Produksi, Teknik, News, Marketing.
Binusian harus melalui beberapa tes untuk secara
resmi dapat bergabung, yakni: psikotes dan interview.
Selanjutnya Binusian akan menjalani training selama
kurang lebih satu bulan di divisi masing – masing yang
akan mengajarkan dasar – dasar broadcasting. BINUS
TV Club memberikan kesempatan luas untuk Binusian
yang ingin menjadi produser acara, pengarah lapangan,
pengarah acara, editor, reporter, cameraman, presenter,
event organizer, human resource development,
audioman, make up artist, public relation, penulis naskah
dan lain – lain.
Selain belajar broadcasting, sejauh ini BINUS TV Club
sudah beberapa kali membuat acara seperti: Seminar
“Beyond 2012 - Past, present and future of journalism
yang bekerja sama dengan ABC Radio Australia. Selain
itu ada juga Workshop Basic Editing yang terbuka untuk
umum yang mengajarkan dasar – dasar editing video
menggunakan software Adobe Premier Pro dan Adobe
After Effect.

• Menjadi televisi komunitas kampus.
• Menyediakan program siaran yang mendukung
perkembangan aplikasi teknologi informasi,
kemampuan bahasa asing, komunikasi,
kepemimpinan, kemampuan untuk berinovasi, dan
kewirausahaan serta karakter manusia yang baik.
• Menjadi tempat bagi siswa untuk berlatih
broadcasting dan magang.
• Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas
dan kompeten di bidang penyiaran.

contact
Twitter
Facebook
Email
Website
HP	

: https://twitter.com/BinusTV
: BinusTV – Club Binus
: hanaathiyya@yahoo.com
: http://www.binus.tv/binus-tv-club/
: Hanna (085697121837)
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Teach For Indonesia
Teach For Indonesia (TFI) adalah salah satu komunitas yang
memiliki banyak kegiatan sosial.
Kegiatan kami berupa volunteering (sukarelawan) dan kami
terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung bersama
TFI (binusian, non-binusian, dan volunteer asing). Total
kegiatan kami pada tahun 2013 sebanyak 1054 kegiatan,
seperti Peduli bencana alam TFI melakukan program
rescue, tanggap darurat dan renovasi tanggul, selain
itu ada juga program “Peduli Sinabung” dengan fokus
untuk menghijaukan kembali Gunung Sinabung, serta
program kami lainnya seperti peduli pengangguran kami
mengadakan Training dan Magang untuk Anak Jalanan
(program Montir) bersama Yayasan Dharma Bhakti Astra
dan Pundi Amal SCTV serta Training dan Magang untuk
Anak Jalanan (program training komputer) bersama Polres
Jakarta Barat.
Kami percaya apabila suatu program di kerjakan bersamasama (partnership) pasti akan memberikan dampak
yang jauh lebih baik dan luas, oleh karena itu TFI selalu
mengembangkan kerjasama dengan pemerintahan ataupun
industri.
Partner TFI :
• IGCN (Indonesia Global Compact Network) perwakilan
dari UN untuk Indonesia
• Institusi Pemerintahan
• Industri : Unilever, PALYJA, Pundi Amal SCTV, dll

Volunteer asing yang pernah berkontribusi di Teach For
Indonesia antara lain Korea, Jerman, Australia, Brazil,
Thailand, Polandia, Jepang dan Malaysia.

104 BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP

Misi
:
• Memberikan pelayanan yang lebih baik dalam
hal pendidikan
• Memberikan semangat beajar bagi siapapun
yang terlibat dalam setiap program
• Memberikan waktu, hati dan semangat dalam
berbagi untuk mendapatkan pendidikan yang
lebih baik di Negeri kita.
• Berkontribusi dengan pemerintah untuk
memberikat sertifikat bagi setiap guru
Jadwal Kegiatan
Rutin
• Bimbel harian
: Selasa-Rabu-Kamis (jam
15.00-17.00)
• Bimbel Sitanala : Selasa-Rabu-Kamis (jam
14.00-16.00)
Prestasi
• Penghargaan MURI dengan volunteer
terbanyak dalam program pengetikan ulang
buku untuk tuna netra
• Penghargaan dari SINDO, dalam hal
Community Development
• Penghargaan dari Pemda DKI, dalam rangka
pemberdayaan untuk PAUD dan PKK	

contact
• Twitter 		
• Facebook
		
• Email		
• Website
• Line ID		
• Phone 		
• Fax

: @volunteertfi
: www.facebook.com/pages/		
Teach-for-Indonesia
: volunterrtfi@gmail.com
: www.teachforindonesia.org
: volunteer.tfi
: (021) 534 5830 ext 2171
: (021) 530-1668

Komunitas: Binus
Game Development
Club (BGDC)
Visi
Menjadi organisasi kreatif dan inovatif berskala
nasional yang mampu membentuk game developer
yang andal, menghasilkan karya yang berkualitas, dan
turut serta memajukan industri kreatif di Indonesia.
Misi
• Memberikan pengetahuan teknis dan nonteknis
mengenai game development.
• Melatih kemampuan berkomunikasi, teamwork,
dan kepemimpinan bagi anggota.
• Menerapkan manajemen organisasi yang
berbasiskan profesionalitas.
• Menyelenggarakan acara yang dapat memberikan
insight mengenai perkembangan industry kreatif di
Indonesia
• Membangun jaringan luas dengan pengembang
game dan pihak industri.

contact

Jadwal Kegiatan:
• Jadwal kelas belajar semester genap (Maret-Juni
2014) yang dilaksanakan setiap minggu:
KELAS

HARI

pIXEL ART

SENIN

HTML/JAVASCRIPT
UNITY

• CATATAN: Jadwal kelas berubah setiap semester,
menyesuaikan dengan jadwal dari BINUS
University. dan jadwal tutor/pengajar.
• Kebersamaan dilaksanakan tiga bulan sekali untuk
pergi bersenang-senang dengan teman-teman
aktivis BGDC.
• Playing hour dilaksanakan kira-kira dua kali
sebulan, yaitu bermain bersama teman-teman
aktivis BGDC disekitar BINUS University.
dengan menggunakan board game atau pun
permainan lainnya.
• Company visit dilaksanakan sekali dalam satu
semester dengan mengunjungi perusahaanperusahaan game developer.
• Welcome Party adalah acara penyambutan member
baru yang dilaksanakan sekali dalam setahun.
• Menghadiri acara-acara yang berhubungan dengan
game developer.

JAM
11.20-13.00

SENIN

11.20-13.00

SELASA

13.20-15.00

3d MODELLING

SELASA

13.20-15.00

SOUND ENGINEERING

KAMIS

11.20-13.00

Twitter : Patric_ivana
Facebook: Patricia Ivana Purnomo
E-mail : ivana_purnomo@hotmail.com
HP
: 089630039861

BULETiN / EDISI KHUSUS / FEP

105

Tentu kita semua pernah belajar bagaimana
Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang
lebih dikenal dengan sebutan ASEAN terbentuk.
Di tengah Perang Dingin yang bergejolak pada
dekade 1960an, wilayah Asia Tenggara merupakan
pusat konflik antara Amerika Serikat yang
mewakili blok barat dan Uni Soviet yang mewakili
blok timur. Perang Vietnam merupakan salah
satu perang yang terjadi akibat adanya konflik
ideologi tersebut. Dalam aspek domestik, Perang
Dingin telah menciptakan instabilitas di negara-

negara Asia Tenggara. Hal ini memicu terjadinya
persitiwa pemberontakan PKI 1965 di Indonesia
dan kerusuhan rasial di Malaysia yang berdampak
pada keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia.
Permasalahan-permasalahan ini berhasil
diselesaikan dengan dibentuknya sebuah
organisasi yang melindungi Asia Tenggara dari
ideologi Komunis agar terciptanya stabilitas politik
di kawasan. Pada tahun 1967, Deklarasi Bangkok
ditanda-tangani yang melahirkan ASEAN.

Mempersiapkan diri
menghadapi ASEAN
Community 2015
Oleh: Mochammad Faisal Karim, S.Sos., MA.*)

M

eski pada awalnya merupakan sebuah
organisasi untuk membendung arus
komunisme di Asia Tenggara seiring dengan
perjalanan waktu ASEAN bertransformas I
menjadi sebuah institusi regional yang fokus pada
pembangunan ekonomi dan kemakmuran.
Di tahun 2015, negara-negara ASEAN bersepakat
untuk menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(ASEAN Economic Community-AEC). Masyarakat
Ekonomi ASEAN merupakan sebuah proses
integrasi yang membuat negara-negara ASEAN
melebur menjadi sebuah pasar dan basis
produksi tunggal. Apa implikasinya? Tidak ada
lagi hambatan bagi arus barang, jasa, modal
untuk keluar masuk batas-batas wilayah. Dalam
masyarakat ini, setiap warga negara ASEAN
berhak untuk melancong ke seluruh pelosok
wilayah ASEAN. Tak hanya itu, setiap warga
negara ASEAN terdidik berhak untuk bekerja
dimana saja di dalam wilayah ASEAN.
Betapa kita bisa bayangkan betapa besarnya
ASEAN sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan
pasar sekaligus dengan total populasi sebesar
600 juta manusia atau hampir 9% total populasi
dunia. Tak heran keberadaan Masyarakat Ekonomi
ASEAN merupakan sebuah kesempatan besar
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bagi bangsa-bangsa ASEAN untuk dapat bersaing
dengan bangsa-bangsa maju lainnya seperti
Amerika Serikat, China, dan Jepang.
Namun masyarakat Ekonomi ASEAN hanya
sebagian cerita dari narasi besar bernama
Masyarakat ASEAN. Masyarakat Ekonomi
ASEAN merupakah salah satu dari tiga pilar
yang membentuk Masyarakat ASEAN (ASEAN
Community). Selain itu, terdapat dua pilar lain
yang tak kalah pentingnya yakni Masyarakat
Keamanan-Politik ASEAN (ASEAN PoliticalSecurity Community-APSC) dan juga Masyarakat
Sosio-Kultural ASEAN (ASEAN Socio-Cultural
Community- ASCC).
APSC adalah pilar yang memastikan potensi
konﬂik yang terjadi akibat perbedaan
kepentingan dan persepsi akan ancaman dapat
diminimalisir dengan rasa percaya bahwa negara
tetangga tidak akan pernah berusaha melakukan
tindakan agresi kepada negara tetangga lainnya.
Melalui APSC, pemimpin-pemimpin negaranegara anggota ASEAN bekerja keras untuk
menciptakan stabilitas politik demi terciptanya
kesejahteraan.

Sedangkan melalui ASCC, negara-negara ASEAN berusaha
menumbuhkan rasa Ketiga pilar komunitas ini menjadi
tonggak bagi terciptanya masyarakat ASEAN. ASCC bertujuan
menciptakan sebuah masyarakat ASEAN yang memiliki
identitas bersama sebagai sebuah komunitas masyarakat
dimana setiap individu di masing-masing negara anggota
ASEAN merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas yang
lebih luas lagi.
ASEAN memberikan peluang sekaligus tantangan yang akan
dihadapi oleh para pemuda Indonesia. Pertama ASEAN
memberikan peluang bagi terciptanya interaksi dan mobilitas
yang lebih luas bagi warga negara ASEAN. Seorang lulusan
Universitas Bina Nusantara mendapatkan kesempatan yang
luas untuk dapat berkarya di negara tetangga seperti Singapura
dan Malaysia. Hal yang sama juga dirasakan oleh pemuda
lulusan negara tetangga. Tanpa adanya kemampuan lebih yang
dimiliki, maka akan sangat susah bagi lulusan dari universitas
Indonesia untuk bersaing di negerinya sendiri.
Terlepas dari kesempatan yang diberikan oleh ASEAN dan masa
depan sebagai warga negara ASEAN yang akan menikmati
berbagai macam peluang yang diberikan ASEAN sekaligus
menghadapi tantangan-tantangan yang bagi masing-masing
negara anggotanya, sangat disayangkan masih sedikit dari
pemuda kita yang memahami ASEAN secara menyeluruh dan
memahami strategi yang harus ditempuh untuk dapat bersaing
di masa depan yang lebih kompetitif dengan peluang besar
serta tantangan yang dinamis.
Harus diingat bahwa sekitar 60% dari penduduk ASEAN saat
ini terdiri dari para pemuda yang berumur di bawah 35 tahun.
Para kaum muda inilah yang menjadi kekuatan pendorong
untuk membentuk masa depan kita. Lantas apa yang harus
dipersiapkan oleh pemuda Indonesia khususnya mahasiswa
Universitas Bina Nusantara dalam menghadapi dan ikut serta
dalam proses integrasi regional ASEAN ini?

Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus anda
lakukan untuk mempersiapkan diri anda dalam menghadapi
komunitas ASEAN.
Hal pertama yang harus anda lakukan adalah memahami
secara menyeluruh segala aspek yang ada di dalam ASEAN.
Tanpa memahami ASEAN, tentu anda tidak akan dapat
memahami peluang-peluang yang ditawarkan serta tantangantantangan yang harus dihadapi. Dengan mempelajari ASEAN,
setidaknya anda telah satu langkah lebih maju ketimbang
mereka yang tidak memahami sama sekali apa itu ASEAN.
Hal kedua yang anda harus lakukan selama menjadi mahasiswa
adalah merasakan menjadi bagian daripada masyarakat ASEAN
dengan menjelajahi negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Anda tidak perlu harus memiliki uang banyak untuk melakukan
ini. Ada begitu banyak program yang ditawarkan secara gratis
oleh pemerintah negara-negara ASEAN maupun donator
swasta agar mahasiswa dapat mengikuti program-program
pertukaran pelajar.
Carilah informasi dengan seksama, pahami kegiatannya, dan
mulailah mengikuti program-progam tersebut. Acara-acara
seperti ASEAN Youth Forum, ASEAN Youth Movement, dan
ASEAN Youth Summit merupakan segelintir program yang
bisa anda ikuti. Masih ada puluhan kegiatan-kegiatan ASEAN
menunggu anda selama anda menjadi mahasiswa BINUS.
Keberadaan anda dalam melakukan penjelajahan ke negaranegara ASEAN lainnya bukan hanya bertujuan bagi anda untuk
melancong melainkan membangun jejaring pertemanan
dengan pemuda ASEAN lainnya. Kedepan jejaring inilah
yang akan bermanfaat bagi anda untuk dapat sukses dalam
mengeksploitasi manfaat yang diberikan oleh ASEAN.
Hal ketiga yang perlu anda persiapkan adalah penguasaan
bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa resmi
ASEAN. Bila anda ingin survive dalam kompetisi ASEAN, maka
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M

eski pada awalnya merupakan sebuah organisasi
untuk membendung arus komunisme di Asia Tenggara
seiring dengan perjalanan waktu ASEAN bertransformas
I menjadi sebuah institusi regional yang fokus pada
pembangunan ekonomi dan kemakmuran.
Di tahun 2015, negara-negara ASEAN bersepakat untuk
menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN
Economic Community-AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN
merupakan sebuah proses integrasi yang membuat
negara-negara ASEAN melebur menjadi sebuah pasar
dan basis produksi tunggal. Apa implikasinya? Tidak ada
lagi hambatan bagi arus barang, jasa, modal untuk keluar
masuk batas-batas wilayah. Dalam masyarakat ini, setiap
warga negara ASEAN berhak untuk melancong ke seluruh
pelosok wilayah ASEAN. Tak hanya itu, setiap warga negara
ASEAN terdidik berhak untuk bekerja dimana saja di dalam
wilayah ASEAN.
Betapa kita bisa bayangkan betapa besarnya ASEAN sebagai
sebuah kekuatan ekonomi dan pasar sekaligus dengan total
populasi sebesar 600 juta manusia atau hampir 9% total
populasi dunia. Tak heran keberadaan Masyarakat Ekonomi
ASEAN merupakan sebuah kesempatan besar bagi bangsabangsa ASEAN untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa
maju lainnya seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang.
Namun masyarakat Ekonomi ASEAN hanya sebagian cerita
dari narasi besar bernama Masyarakat ASEAN. Masyarakat
Ekonomi ASEAN merupakah salah satu dari tiga pilar yang
membentuk Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Selain
itu, terdapat dua pilar lain yang tak kalah pentingnya yakni
Masyarakat Keamanan-Politik ASEAN (ASEAN PoliticalSecurity Community-APSC) dan juga Masyarakat SosioKultural ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC).
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Zilvia, Ketua UKM BNEC
periode 2010-2011
Aktif di BNEC periode
2008 -2011
Setelah memilih BINUS UNIVERSITY jurusan Sastra
Inggris sebagai tempat menempa ilmu pascasekolah
menengah atas, langkah selanjutnya yang dilakukan
Zilvia adalah mencari unit kegiatan mahasiswa. Ia
mencari UKM yang dapat mendukung studinya serta
mewadahi hasratnya di bidang bahasa Inggris.
“Sebelum masuk kuliah lihat profil UKM-UKM di
BINUS UNIVERSITY, ternyata achievement-nya banyak.
Kemudian aku memilih BNEC karena bisa memfasilitasi
aku belajar bahasa Inggris,” tutur gadis kelahiran
Jakarta, 2 Februari 1990 ini.
Extraordinary working culture. Inilah yang membuat
Zilvia betah selama bergabung di BNEC sejak 2008
hingga 2011. UKM BINUS UNIVERSITY yang tergolong
paling produktif menghasilkan penghargaan ini selalu
ingin tampil beda dengan menetapkan standar tinggi
bagi organisasnya.
“Kami selalu berinovasi, meningkatkan kreativitas,
standar selalu dinaikkan. Kalau bikin acara harus ada
yang spesial dan tidak biasa, pola pikir kami luar biasa,”
ujar mahasiswa yang hobi bernyanyi dan badminton ini.
Saat ini Zilvia sudah menjadi adviser, bukan lagi Ketua
BNEC. Meski begitu, BNEC menorehkan sesuatu yang
berharga dalam hidupnya. “BNEC memberi kesempatan
kepada saya untuk mengembangkan bahasa Inggris,”
tutupnya.

testimonial
Vincent, Best Buddy
Coordinator 2010
Tidak pernah terbesit dalam pikiran Vincent jika ia
mendapat penganugerahan sebagai The Best Buddy
Coordinator. Banyak hal positif yang didapat sejak
Vincent menjadi Buddy Coordinator. Di antaranya
memperbanyak koneksi atau kenalan dari berbagai
jurusan dan lebih dekat dengan dosen termasuk
rektorat.
Satu hal yang ia ingat, lanjut Vincent, ia dulu adalah
pribadi yang sulit berbicara di depan umum. Pun
demikian dengan manajemen waktu yang buruk. “Tapi
dengan jadi Buddy Coordinator, saya belajar bagaimana
bisa pede tampil di depan umum, public speaking,
mengatur waktu,” tuturnya. “Buddy Coordinator
menurut saya menjadi kakak kelas yang membantu
mahasiswa baru untuk beradaptasi di lingkungan
kampus. Tapi tidak terkait dengan adaptasi saja, Buddy
Coordinator bisa menjadi wadah melebarkan peran
untuk membantu dalam akademis,” tutur Vincent.
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