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Selain sebagai ajang silaturahmi sesama BINUSIAN, acara ini juga sebagai wujud 

kontribusi kepada masyarakat melalui sumber daya yang dimiliki untuk dapat bersama 

meringankan dampak dari disrupsi yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Bapak Bernard mengatakan “Pada bulan Ramadhan ini, BINA 

NUSANTARA dan BINUSIAN menunjukkan apreasiasi sebagai bentuk rasa syukur atas 

dukungan yang diberikan masyarakat kepada BINA NUSANTARA dengan melakukan 

kegiatan pembagian takjil dan pembagian paket sembako kepada masyarakat sekitar 

lingkungan BINA NUSANTARA”.

Beliau juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan silaturahmi antara BINUS dengan 

masyarakat yang telah terjalin dengan baik dalam perjalanan 40 tahun BINUS berkarya. 

(GPJ)
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BINUS NEWS

BUKA PUASA BERSAMA BINUSIAN 2022 
BERKARYA, BERBAGI, BERDAYA & MAJU 
BERSAMA UNTUK NUSANTARA

Bulan Ramadan menjadi salah satu momen yang 

ditunggu umat muslim di seluruh dunia. Kehangatan 

dan kebahagiaan terutama dalam tradisi buka puasa 

bersama juga sangat dinantikan. Kehangatan ini juga 

dirasakan oleh karyawan BINA NUSANTARA dalam 

acara Buka Puasa Bersama BINUSIAN yang diadakan 

pada tanggal 25 April 2022.

Mengusung tema “Berkarya, Berbagi, Berdaya & 
Maju Bersama Untuk Nusantara”, acara ini diadakan 

secara hybrid dengan bertempat di Food Court BINUS 

UNIVERSITY @Kemanggisan Kampus Anggrek dan 

disiarkan secara daring melalui Zoom maupun live 

streaming.

Acara ini dihadiri oleh Bapak Bernard Gunawan 

selaku CEO BINA NUSANTARA, Bapak Stephen 

Wahyudi Santoso, selaku Chief Operating Officer BINA 

NUSANTARA, Prof. Harjanto Prabowo selaku Rektor 

BINUS UNIVERSITY, BINUSIAN Leaders dan BINUSIAN 

dari berbagai kampus di Alam Sutera, Kemanggisan, 

Senayan, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Malang.
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2. Tukar Uang
 Tukar uang baru menjadi 
budaya kedua yang dilakukan 
masyarakat. Bahkan banyak 
bermunculan orang-orang yang 
menawarkan penukaran uang 
baru di pinggir jalan. Bank pun 
sudah mempersiapkan dana 
khusus untuk proses penukaran 
uang baru yang terjadi setiap 
menjelang lebaran.

3. Masak Rendang dan Opor
    Ayam
 Biasanya para ibu akan 
melakukan kesibukan untuk 
memasak daging rendang dan 
opor ayam saat h-1 lebaran. 
Namun persiapannya sudah 
dilakukan seminggu menjelang 
lebaran seperti pergi untuk 
membeli daging, membeli bumbu 
giling, dan mempersiapkan alat 
dan perabotan untuk diletakan di 
meja makan.

5. Kirim Parsel Lebaran
 Pada saat mejelang 
Lebaran mulai dari platform-
platform belanja online 
hingga pasar-pasar swalayan 
mempromosikan/menawarkan 
jasa untuk pembuatan parsel 
atau hampers untuk menyambut 
lebaran. Biasanya bingkisan parsel 
atau hampers berisi kue kering, 
sirup, dan peralatan makan seperti 
piring, mangkok dan gelas cantik. 
Hal ini dilakukan sebagai tanda 
silaturahmi dan juga memberikan 
berkah ramadan kepada sanak 
saudara.

4. Belanja Kue 
 Seminggu menjelang 
lebaran pasar swalayan akan 
mulai dipadati oleh pengunjung 
yang akan berburu promo-promo 
untuk berbagai jenis kue lebaran. 
Mulai dari kue kaleng, kue kering, 
minuman, dan bahan-bahan 
kebutuhan untuk membuat kue 
pun diburu.

 Hari raya idul fitri terkenal dengan budaya seperti memakai 
pakaian baru, hidangan daging rendang dan opor ayam serta 
budaya silaturahmi. Sehingga masyarakat mempersiapkannya untuk 
menjamu tamu dengan maksimal.
 Di Indonesia hal seperti itu sudah biasa terjadi, layaknya 
sebuah budaya yang terjadi tiap tahunnya. Namun masyarakat harus 
tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak ada peningkatan kasus 
Covid 19 menjelang hari raya.
 Berikut budaya yang dilakukan masyarakat menjelang hari 
raya :

1. Beli Baju Baru
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BUDAYA MENJELANG 
LEBARAN DI INDONESIA

 Baju baru Alhamdulillah, 
itulah penggalan lagu yang 
sering didengar menjelang hari 
raya idul fitri. Membeli baju 
baru sudah seperti budaya 
mutlak yang dilakukan banyak 
masyarakat. 
 Trend inilah yang 
biasanya membuat kepadatan 
di pusat perbelanjaan seperti 
Tanah Abang, Departement 
Store, dan Pasar Rakyat. Untuk 
memenuhi kebutuhan membeli 
baju baru, biasanya beberapa 
mall yang bekerja sama dengan 
departement store melakukan 
Midnight Sale hingga pukul 12 
malam.
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Prospek Karier Cerah, Ini Benefit 
Kuliah di Jurusan Teknik Industri

 Berikut adalah beberapa manfaat kuliah di jurusan Teknik Industri yang bisa menjadi 
bahan pertimbangan kamu:

Sederhananya, Teknik Industri adalah jembatan penghubung kebutuhan manusia dengan 
perkembangan industri. Bidang ilmu ini fokus pada pembelajaran cara mengevaluasi, mendesain, 
memodifikasi, mengontrol, menguji, serta meningkatkan kinerja suatu sistem produksi.

Tidak hanya ilmu sains, kamu juga akan mempelajari ilmu sosial dan mendalami cara menganalisis 
data. Jurusan Teknik Industri membahas industri secara luas sehingga prospek kariernya pun 
lebih variatif.

Seorang industrial engineer dalam pekerjaannya membutuhkan dukungan mesin, software, 
serta teknologi atau alat pendukung lainnya. Jadi, Teknik Industri akan mengasah kemampuan 
mahasiswa dalam mengelola sistem industri 4.0 baik secara internal maupun eksternal.

Mengapa Memilih Teknik Industri?

Skill dan kompetensi beragam
 Setelah menyelesaikan program studi di jurusan Teknik Industri, kamu memiliki peluang 
memiliki beragam skill dan kompetensi. Di antaranya:
- Mampu mendesain, bereksperimen, serta menganalisis dan menginterpretasikan data.
- Mampu melakukan identifikasi, perumusan, dan pemecahan masalah teknik industri.
- Mampu berkomunikasi dan bekerja efektif dalam tim multidisiplin.
- Paham etika dan tanggung jawab profesional.
- Memiliki bekal pendidikan luas terutama memahami dampak teknik industri dalam konteks
   ekonomi, lingkungan, dan sosial secara global.
- Pengetahuan yang luas tentang isu-isu kontemporer.
- Mampu menggunakan keterampilan, teknik, serta alat pendukung modern yang dibutuhkan
   dalam praktik.

Prospek karier luas.
 Umumnya, lulusan jurusan ini paham dasar-
dasar proses industri, mulai dari manusia, mesin, 
material, hingga cara efektif menciptakan 
suatu produk. Dengan demikian, selain industri 
manufaktur, insinyur industri juga bisa bekerja 
di bidang jasa.
 Berikut beberapa contoh peluang kerja 
lulusan Teknik Industri dalam beberapa bidang:
1. Industri Manufaktur: Logistik, Pergudangan,
    Manajemen Operasi, Produksi Manajemen,
   dan Manajemen Inventaris.
2. Penelitian dan Pengembangan: Perlindungan
   dan Pelestarian Lingkungan, Analisis Data,
   dan Rekayasa Faktor Manusia.
3. Industri Jasa: Konsultan SDM, Konsultan
    Keuangan, Manajemen Klien, , dan Sistem
    Kesehatan.
4. Pendidikan: Konsultan, Pengajar/Dosen, dan
    Peneliti.
5. Teknologi Informasi: Telekomunikasi, Desain
    Basis Data, Pengembangan Web, dan
    Integrasi Komputer.
6. Bisnis dan Manajemen: Analisis Manajemen,
   Investasi Perbankan, Pengembangan Bisnis,
   Strategi Bisnis, dan Manajemen Proyek.

Fasilitas Pendukung Faculty of Engineering BINUS UNIVERSITY
 Berkontribusi terhadap masyarakat global lewat penyediaan edukasi kelas dunia 
merupakan misi BINUS UNIVERSITY melalui Departemen Teknik Industri. Untuk itu, BINUS 
mendidik mahasiswa dari bermacam-macam latar belakang dalam pengetahuan, keterampilan 
dasar, dan praktik Teknik Industri. Tentunya untuk menyiapkan diri bersaing di industri global 
ataupun melanjutkan ke gelar lanjutan di disiplin terkait. 
Demi mendukung studi Fakultas Teknik, khususnya Teknik Industri, tersedia berbagai 
laboratorium di area kampus BINUS. Di antaranya:
- Manufacturing Process Lab.
- Physics Lab.
- Simulation Lab.
- Ergonomic Lab.
- Work Design.
- Technical Drawing Lab.
 Sebagai tambahan, prodi Industrial Engineering di BINUS telah terakreditasi ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology). Jadi, mengapa masih ragu memilih 
kuliah di BINUS?

Entrepreneurship.
 Setelah lulus, kamu sudah memiliki 
bekal pengetahuan luas dalam proses 
industri, termasuk teknik, manajemen 
produksi, manajemen keuangan, distribusi, 
hingga pemasaran. Karena itu, lulusan Teknik 
Industri layaknya SDM paket lengkap yang 
dibutuhkan setiap perusahaan. Peluang 
gaji yang bisa kamu dapatkan pun pastinya 
makin menarik.
 Namun, tahukah kamu, BINUS 
UNIVERSITY membekali mahasiswa 
Faculty of Engineering, termasuk 
Industrial Engineering dengan mata kuliah 
Entrepreneurship? Tentu saja, ini membuka 
peluang berharga untuk kamu menjadi 
seorang entrepreneur!
 Ditambah lagi, ada juga matkul 
Leadership & Organizational Behavior yang 
membantu kamu menyiapkan diri menjadi 
seorang pemimpin.

2022 / EDISI II
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PERJALANAN  RUDY SETYO
HARTONO DARI LULUS KULIAH
HINGGA MEMBANGUN BISNIS
WIFKAIN.

BAGAIMANA PANDEMI COVID 19 
MEMPENGARUHI BISNIS WIFKAIN.

Setelah menamatkan kuliah dari BINUS 

UNIVERSITY, Rudy memulai karir menjadi 

fullstack developer selama kurang lebih 4,5 

tahun. Setelah itu Rudy tertarik untuk pindah 

karir menjadi seorang product manager 

dikarenakan tanggung jawab dan ranah 

kerja dari seorang Product Manager adalah 

menyusun strategi, Rudy menjalani karir 

sebagai product manager selama 6-7 tahun 

di berbagai startup mulai dari early startup 

hingga unicorn. Setelah menjalani karir 

sebagai fullstack developer dan product 

manager Rudy mulai memiliki impian dan 

mulai tergerak untuk membuat bisnis sendiri 

yang dimulai dengan bertemu teman-teman 

yang hingga saat ini menjadi bagian dari 

Wifkain.

Sebelum membangun bisnis Wifkain saat ini, 

banyak proses yang telah dilalui diantaranya 

Rudy dan teman-teman pernah membangun 

beberapa startup dan hasilnya gagal, tetapi 

Rudy dan teman-teman tetap berusaha untuk 

bangkit lagi. Pada Januari 2020 Rudy dan 

tim membangun bisnis Wifkain.  Bisnis inilah 

yang benar-benar sampai masuk ke dalam 

tahap pendanaan dan memiliki pertumbuhan 

yang paling cepat dibandingkan dengan 

yang pernah dibuat oleh Rudy dan tim 

sebelumnya.

Dalam membangun bisnis Wifkain Rudy 

menjelaskan bahwa membangun bisnis 

Wifkain sangat menantang, karena di dunia 

saat ini sangat sedikit sekali ada teknologi 

startup yang berkecimpung di bidang 

tekstil. Dari mulai para pebisnis yang masih 

memiliki pola pikir super tradisional hingga 

tantangan dari ekosistem bisnis tekstil di 

Indonesia saat ini yang masih belum begitu 

optimal, terutama dari sisi  logistik dan 

sistem pembiayaan.

Pada awal pandemi Wifkain juga terdampak 

negatif dan membutuhkan waktu kurang 

lebih 3-4 bulan untuk dapat beradaptasi 

karena Rudy dan tim baru saja memulai 

bisnisnya, di sisi lain hampir sebagian besar 

masih memerlukan kegiatan tatap muka 

untuk mendapatkan potential customer.

Pandemi tidak membuat Rudy dan tim 

Wifkain patah semangat, Rudy dan tim 

Wifkain berusaha mempercepat transformasi 

digital yang awalnya direncanakan untuk 1-2 

tahun, dipercepat menjadi 6 bulan dengan 

meluncurkan platform sederhana. Prioritas 

peluncuran platform tersebut dirasa akan 

memiliki dampak yang signifikan, karena 

hampir sebagian besar akuisisi yang biasa 

dilakukan dengan tatap muka, saat ini 

semua berubah menjadi online atau digital, 

dan harapan dapat meningkatkan growth 

perusahaan sebanyak 10 kali lipat di tahun 

berikutnya.

EDISI II / 2022
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https://youtu.be/gLHmnuqfCN4
https://www.youtube.com/watch?v=W_3RF7gdQcE&ab_channel=BINUSAlumni


“Persaingan di depan semakin ketat, 
membuat startup tidak semudah jaman 
dahulu karena ekosistem investasi saat ini 
sedang mengalami gelembung ekonomi 
(bubble) terutama setelah pandemic 
covid-19 dan perang yang terjadi di Eropa. 
Jika sejak dini kita tidak mempersiapkan 
diri dari sisi skill, pengetahuan terkini, 
mental yang kuat. Maka bisa dipastikan 
kita akan tertinggal dibanding yang lain, 
walaupun hanya meneruskan usaha orang 
tua, dipastikan persaingan makin ketat 
dan keras. Saya berharap semakin banyak 
bertemu dengan pemimpin-pemimpin baru 
dari BINUS di masa yang akan datang.”

Menurut Rudy, tantangan dalam dunia 

kerja dan berbisnis kurang lebih mirip, di 

mana dalam Industri saat ini perubahan 

yang sangat cepat dalam strategi bisnis, 

fokus bisnis, hingga teknologi yang super 

cepat, dan kita dituntut untuk lebih agile 

atau flexible dan cepat dalam beradaptasi 

dan implementasi segala hal-hal yang 

dibutuhkan. Terutama dikala kondisi 

ekonomi global yang saat ini sedang sangat 

goyang dan tidak stabil termasuk dalam 

ekosistem investasi dan perdagangan.

Rudy memiliki harapan ingin menjadikan 

Wifkain the next unicorn di Indonesia, 

dan ingin ekspansi bisnis ke dunia global. 

Rudy juga memiliki impian untuk pensiun 

sebelum usia 45 tahun baik di bidang karir 

dan usahanya, dengan harapan dapat 

menikmati hari tua atas investasi yang 

sudah Rudy lakukan saat masih muda.

Rudy menjelaskan bahwa passion dan 

realita kadang bertolak belakang, kerja 

tidak sesuai passion sometimes is not a bad 

idea. Bahkan terkadang ada sesuatu yang 

kita pikirkan ini sebagai passion ternyata 

bukan passion kita yang sebenarnya, tapi 

melainkan hanya hobby saja. Well, you’ll 

find it as the time pass. You just need to 

do whatever you think needs to get done 

first, it will come later. You’ll knew it when 

it’s come.

“BINUS merupakan University teknologi 
terbaik saat ini di Indonesia, yang mana 
tidak hanya mempersiapkan dari sisi 
pengetahuan teknologi, namun menempa 
mental hingga menjadi kuat, dan mendidik 
mahasiswanya agar open minded terutama 
dalam menyerap dinamika perubahan 
industri teknologi dan bisnis yang cepat 
saat ini.”

“Karena saya dari daerah yang jujur saja 
pendidikan dengan di Jakarta gap-nya 
sangat jauh ya, jadi sangat shock. Apalagi 
sepertinya di jurusan saya, anak-anak lain 
dari kota besar sudah cukup familiar dengan 
teknologi dan bahasa pemrograman, 
sehingga membuat saya harus termotivasi 
mengejar ketertinggalan pengetahuan 
saya terutama di bidang teknologi dan 
bahasa pemrograman dengan belajar ke 
teman-teman yang sudah terlebih dahulu 
paham di bidang tersebut.”

Menurut Rudy dalam membagi waktu 

dalam berkarir dan berorganisasi yaitu 

dengan memenuhi tanggung jawab utama 

terlebih dahulu, terutama jika punya 

tanggungan. berorganisasi cukup yang kira-

kira dalam membangun jaringan baik dan 

menguntungkan bagi kita juga ke depannya 

dalam berkarir atau berusaha, sehingga 

organisasi yang sekiranya menguras waktu 

tapi tidak bermanfaat dapat dikurangi. 

Karena kita hanya punya waktu yang sangat 

terbatas dalam 1 hari dan kita tidak bisa 

TANTANGAN TERBESAR DI DUNIA 
KERJA DALAM BISNIS YANG
BERJALAN SEKARANG, DAN
CARA MENANGANINYA.

GOALS DALAM KARIR DAN
KEHIDUPAN PRIBADI.

TIPS DALAM MENEMUKAN
PASSION DALAM HIDUP.

PESAN-PESAN UNTUK BINUSIANKESAN PERTAMA SAAT PERTAMA 
KALI MASUK KULIAH DI BINUS.

CARA MEMBAGI WAKTU DALAM 
BERKARIR DAN BERORGANISASI.

KENAPA ANDA
MEREKOMENDASIKAN KULIAH
DI BINUS UNIVERSITY.
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 Halalbihalal adalah salah satu tradisi 

yang berkembang di kalangan masyarakat 

Islam Indonesia. Tradisi ini biasa dilakukan 

pasca Lebaran, tepatnya di bulan Syawal. 

Tradisi halal bihalal menjadi kegiatan 

tahunan yang bertujuan untuk menjalin 

silaturahmi dengan saling memaafkan. 

Meskipun istilah tersebut berasal dari 

bahasa Arab, namun tradisi ini disebut lahir 

dari masyarakat Indonesia sendiri.

 Pada kesempatan kali ini B-IKA 

mengadakan Halalbihalal, tetapi Ada yang 

beda dari acara Halalbihalal tahun ini. Acara 

Halalbihalal kali ini terasa spesial karena 

dilakukan secara luring di startspace gading 

serpong. setelah indonesia mengalami 

pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 tahun.

B-IKA mengadakan Halalbihalal untuk 

bersilahturahmi dalam rangka merayakan 

hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. 

Semangat ini pun tercermin pada tema 

acara yaitu “Silaturahmi Untuk Mempererat 

Kebersamaan dan Kekompakan”.

 Acara Halalbihalal ini telah sukses 

dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022, 

Pukul 17:00 – 19:00 WIB. Acara ini dipandu 

oleh ketua B-IKA Bapak Bervick dan Ibu 

Novi sebagai PIC Halalbihalal.

 Dari momen Halalbihalal kali 

ini diharapkan perasaan untuk saling 

menguatkan bisa terjadi, dan menjadi ajang 

untuk membangun rantai ekosistem antara 

sesama alumni dan akan jadi kesempatan 

yang baik untuk mengikat tali silaturahmi.

 Adapun beberapa kegiatan di 

Halalbihalal kali ini dibuka dengan kata 

sambutan oleh ketua B-IKA Bapak Bervick, 

ramah tama seluruh alumni yang hadir, 

makan bersama, dan foto Bersama.

 Sampai jumpa di acara Halalbihalal 

berikutnya…..

ALUMNI | 12
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ROCKSTAR ACADEMY

- CCTV MONITORING
IT DATA ENGINEER

Apply:
https://s.id/rockstar

PT ASURANSI CIGNA

- DATA SCIENTIST
- IT GOVERNANCE & SECURITY

Email:
hr.cignaindonesia@cigna.com

RASTEK.ID

- DEV OPS
- BACKEND DEVELOPER

Email:
hrd@rastek.id

BANK MANDIRI

- OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM IT
(ODP-IT)

Apply:
https://bmri.id/ODPITSBY2022

PT METRANET

- ERP APP CONSULTANT
- ERP BUSINESS ANALYST

Email:
dwi.prasetyo@metranet.co.id
CC:
raditiya.cahya@metranet.co.id

JOB VACANCY | 14
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PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG

- BUSINESS PROCESS (INTERSHIP)

Email:
recruitment@ptkcg.co.id

STAR KIDS ACADEMY

- KINDERGARTEN TEACHER

Email:
nsovia82@yahoo.com

PT SYNPULSE INDONESIA

- CONSULTANT/ SENIOR CONSULTANT
- IT SUPPORT SPECIALIST
- ASSOCIATE SOFTWARE ENGINEER
- NETSUITE SYSTEM ASMINISTRATOR
- SOFTWARE ENGINEER, FULLSTACK

Email:
career.id@synpulse.com

ADVANCE INNOVATIONS (ADINS)

- DEVELOPER SUPERVISOR (.NET)
- DEVELOPER (.NET)

Email:
career@ad-ins.com

CUANZ

- BACKEND DEVELOPER
- REACT WEB/REACT NATIVE DEVELOPER

Email:
hiring@cuanz.com

IFT GROUP

- SOCIAL MEDIA MANAGER

Email:
recruitment-ift@iftgroup.id

PT INOVASI DAYA SOLUSI

- BACK END DEVELOPER
- FORNT END DEVELOPER

Email:
hr@ids.id
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BINUS CAREER CORNER
BINUS VIRTUAL JOB EXPO 39

SURVEY PENGGUNA LULUSAN

https://bit.ly/BINUSGraduatesSurvey  

Hasil survey ini, sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi kami, agar kami tetap bisa menye-

suaikan lulusan kami dengan kebutuhan industry. Segala saran dan kritikan yang disampaikan 

akan kami teruskan ke jurusan terkait untuk bahan evaluasi. Kami berharap dengan penilaian, 

saran dan kritik yang diberikan bisa membuat lulusan kami lebih baik dan siap kerja. 

Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait survey ini atau ingin menjalin kerjasama lain dengan 

BINUS University, silakan menghubungi kami di (021) 5345830 ext. 1107 – 1109 atau email ke 

binuscareer@binus.edu

https://youtu.be/gLHmnuqfCN4
https://bit.ly/BINUSGraduatesSurvey
https://www.youtube.com/watch?v=W_3RF7gdQcE&ab_channel=BINUSAlumni


PROMO & BEASISWA KHUSUS ALUMNI

BINUS School
Potongan 10% enrollment fee

berlaku untuk keluarga inti

Alumni dan active student.

Program S1 BHE
Potongan 25% uang sumbangan 

(DP3) untuk saudara kandung

Mahasiswa Aktif (Sibling) dan

keluarga inti Alumni.

Program S2 BHE
Potongan Rp. 5,000,000,- untuk

BINUSIAN dan Rp. 2,500,000,-

untuk BINUSIAN Family.
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Khusus untuk komunitas BINUSIAN, baik Civitas Akademika, Mahasiswa,

ataupun Alumni BINUS, saatnya memiliki Kartu Kredit BNI-BINUS.

Dapatkan berbagai penawaran menarik, cashback hingga Rp 500.000

dan cicilan 0% untuk pembayaran pendidikan di BINUS hingga 12 bulan.

Yuk, apply sekarang juga dan nikmati berbagai penawarannyahingga 31 Juli 2022!

Info selengkapnya klik link ini: https://m.bnizona.com/events/view/3693
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MERCHANT BINUSIAN CARD

- Discount 7,5% for All Items
   with Normal Price
- Valid di semua Outlet Max
   Fashions (Jabodetabek
   dan luar Jabodetabek)

Berlaku sampai
31 Januari 2023

- Discount 10% untuk
   tindakan Scalling
   dan Tambal Gigi + Free
   Konsultasi
- Discount 20% untuk AUDY
   Kids Field Trip

Berlaku sampai
01 Maret 2023

Rawat Jalan:
- Potongan 50% untuk biaya admin
   rawat jalan
- Potongan 10% biaya lab dan radiologi
- Potongan 5% biaya farmasi

Rawat Inap:
- Potongan 10% biaya lab dan radiologi
- Potongan 5% biaya farmasi

Berlaku sampai
01 Maret 2023

- Special Offer untuk produk
- Hemat hingga Rp. 500.000,-
- Berlaku di outlet DIGIMAP
   (Plaza Senayan, Taman
   Anggrek dan AEON BSD)

Berlaku sampai
30 Juni 2022

- Potongan 5% biaya farmasi
   dan fisioterapi
- Potongan 10% biaya lab
   dan radiologi
- Potongan 10% kamar
   perawatan VIP, SVIP dan
   President Suite

Berlaku sampai
30 Oktober 2022

- Discount up to
  Rp. 1.000.000,- untuk
  produk tertentu
- Discount berlaku di
   Aplikasi Speedwork (App
   Store & Google Store)

Berlaku sampai
30 Juni 2022

- Discount 15% to All
   Treatment

Berlaku sampai
06 Maret 2023
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TATA CARA PENCETAKAN

BINUSIAN 
CARD
ALUMNI

- Mengisi e-form melalui link di
   atas. 
- Setelah selesai submit akan
   muncul nama PIC. 
- Silakan menghubungi salah
   satu PIC yang tertera untuk
   konfirmasi proses pembayaran. 
- Setelah koordinasi dengan PIC
   yang anda hubungi, anda akan
   di arahkan untuk tata cara
   pembayaran secara kartu. 
- Proses cetak Binusian Card
   Flazz paling cepat 14 hari kerja. 
- Alumni akan di hubungi oleh
   PIC untuk serah terima kartu
   apabila pengambilan ke BINUS
   atau resi akan di kirimkan
   apabila kartu ingin di kirimkan
   melalui jasa ekspedisi.

Kami informasikan, apabila
dalam kurun waktu 1 tahun 

setelah kartu dicetak dan kartu 
belum pernah digunakan,

ada kemungkinan Chip Flazz
tidak berfungsi. Untuk itu, kami 
sarankan apabila kartu sudah di 

terima, mohon untuk langsung di 
gunakan secara berkala.

PEMESANAN MELALUI LINK BERIKUT:

https://bit.ly/Binusiancard

SCAN HERE!!!

INFO | 20

https://bit.ly/Binusiancard


Daftarkan bisnis 
kamu melalui

link ini:

https://bit.ly/2VdkDcz

ALUMNI BUSINESS 
CATALOG

Katalog ini adalah wadah yang dibuat sebagai bentuk 
dukungan BINUS untuk menjalin kerjasama antar 

sesama alumni lintas jurusan dan angkatan, dan untuk 
mempererat hubungan satu sama lain. Katalog ini 

disebarkan ke seluruh jejaring alumni dan website alumni. 

Apabila ingin mengetahui informasi lebih lanjut 
mengenai Katalog Usaha Alumni, silahkan hubungi 

Alumni Relation Office (ARO) dengan:
 

Edy (WhatsApp Chat 081803952653)  
Hanna (WhatsApp Chat 08999801850)

2022 / EDISI II
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SUMBER

Artikel:

BUDAYA MENJELANG LEBARAN DI 

INDONESIA

https://thr.kompasiana.com/

windyaaprista

/625b8bc93794d15ce41433c2/

budaya-menjelang-lebaran-di-indonesia

PROSPEK KARIER CERAH, INI 
BENEFIT KULIAH DI JURUSAN 
TEKNIK INDUSTRI
https://binus.ac.id/2022/04/prospek-

karier-cerah-ini-benefit-kuliah-di-

jurusan-teknik-industri/

Foto/Gambar:
Pexel

https://www.pexels.com/

Alumni Profile:
Rudy Setyo Hartono
Rudy Setyo Hartono

Foto/Gambar:
Rudy Setyo Hartono
Rudy Setyo Hartono

Pexel

https://www.pexels.com/

Binus News: 

BUKA PUASA BERSAMA BINUSIAN 

2022 BERKARYA, BERBAGI, 

BERDAYA & MAJU BERSAMA 

UNTUK NUSANTARA

Artikel & Foto:
https://binus.ac.id/2022/04/buka-

puasa-bersama-binusian-2022-berkarya-

berbagi-berdaya-maju-bersama-untuk-

nusantara/

Foto/Gambar:
BInus University

https://binus.ac.id/2022/04/buka-

puasa-bersama-binusian-2022-berkarya-

berbagi-berdaya-maju-bersama-untuk-

Cover Image:
Pexel

https://www.pexels.com/
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Bulan Puasa

Artikel:

MEMPERERAT KEBERSAMAAN DAN 

KEKOMPAKAN” HALALBIHALAL 

B-IKA 2022

Binus Alumni

Foto/Gambar:
Pexel

Binus Alumni Relation
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FOLLOW US!

OR CONTACT US AT

@binusalumni

@BINUSAlumni

 facebook.com/binusalumni

@binusalumni

www.binusian.org

BINUS Alumni Relation Office 
(ARO)

alumni@binus.edu

5345830 ext. 1234, 1235, 1237
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