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Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sanata 

Dharma, Universitas Sebelas Maret, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Negeri 

Semarang, Universitas PGRI. Talkshow berlangsung menarik dan menjadi ajang diskusi 

bagi sivitas akademika yang berasal dari 10 perguruan tinggi di Jawa Tengah, seperti 

Universitas Diponegoro, Unika Soegijapranata, Universitas Kristen Satya Wacana, 

Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sanata Dharma, 

Universitas Sebelas Maret, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Negeri Semarang, 

Universitas PGRI.

Topik yang dipaparkan oleh Narasumber seperti “Tips dan Trik Hibah Penelitian 

Kedaireka” yang dipaparkan oleh Dr. Eko Supraptonomembahas tentang peningkatan 

komersialisasi hasil riset serta peluang mendapatkan Matching Fund sebagai dana 

insentif kolaborasi dari Kemendikbud-Ristek RI, dan dapat memberikan pemahaman 

yang lebih detail sehingga akan semakin banyak peneliti yang mendapatkan pendanaan 

Program Matching Fund dengan saling berkolaborasi antara peneliti.

Charanpal Singh Bal mengetengahkan topik “Kolaborasi Internasional dalam 

Peningkatan Kualitas Penelitian” yang membahas bagaimana Potensi kolaborasi 

internasional dalam penelitian dan memperluas akses kerjasama internasional dengan 

memberdayakan jejaring yang dimiliki oleh perguruan tinggi agar dapat saling 

mendukung dalam peningkatan kualitas penelitian di Indonesia.

Prof. Istadi memaparkan topik berjudul “Diseminasi Hasil Penelitian di Publikasi 

Jurnal Internasional Bereputasi” yang membahas tentang kolaborasi penelitian yang 

menghasilkan luaran publikasi di jurnal internasional bereputasi yang berdampak 

dengan sitasi sebagai tolak ukur kualitas publikasi dan kerjasama antar perguruan 

tinggi dalam peningkatan pengakuan global.

Selain itu, Dr. Andi Purwono membawa topik berjudul “Penelitian Multidisiplin 

dan Kolaborasi dengan Mahasiswa” yang membahas peningkatan penelitian yang 

bersifat multi dan lintas-disiplin antar perguruan tinggi dan juga peningkatan 

keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sehingga memperkaya wawasan dan kualitas 

mahasiswa.

Dengan adanya acara ini diharapkan terjalin kerjasama yang semakin erat 

antara perguruan tinggi, khususnya di Jawa Tengah dan DIY dalam memberdayakan  

sumber daya yang dimiliki dalam bentuk kolaborasi Penta Helix Riset, Publikasi dan 

Komersialisasi Hasil Riset.
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Semarang, 3 Juni 2022 – BINUS terus melanjutkan 

komitmen dalam mewujudkan semangat membina 

dan memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan 

Catur Dharma dalam hal pendidikan, riset, pengabdian 

kepada masyarakat, dan pengembangan diri, 

Dalam bidang riset, selain secara aktif mendorong 

sivitas akademika untuk menghasilkan karya ilmiah, 

BINUS juga meningkatkan kolaborasi dengan 

lembaga lainnya, seperti sesama perguruan tinggi.

BINUS UNIVERSITY pada (3/6), mengadakan 

Talkshow yang bertajuk “Mengembangkan 

Kolaborasi Penta Helix Riset, Publikasi dan 

Komersialisasi Hasil Riset” yang diadakan secara 

Hybrid dengan bertempat di BINUS @Semarang.

Dihadiri dan dibuka oleh Prof. Dr. Ir. Harjanto 

Prabowo, M.M. selaku Rektor BINUS UNIVERSITY, acara 

talkshow sendiri menghadirkan 4 Narasumber yaitu 

Dr. Eko Supraptono, M. Pd.  Institusi dari Universitas 

Negeri Semarang, Charanpal Singh Bal, B.A., B.Sos.SCi., 

M.Sos.Sci., Ph.D  dari Universitas Kristen Satya Wacana,
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Track Internship sendiri terbagi menjadi 
dua program pilihan, di antaranya BINUS Career 
Internship Opportunities dan International 
Internship. BINUS Career Internship Opportunities 
sifatnya regular, seperti program magang 
pada umumnya. BINUS bekerja sama dengan 
berbagai perusahaan dan startup nasional untuk 
menampung mahasiswa magang dengan durasi 
setahun. 

Sementara International Internship yang lebih 
membebaskan mahasiswa untuk menentukan 
durasi magangnya. Negara-negara tujuan magang 
yang ditetapkan, antara lain Malaysia, India, dan 
Tiongkok.  

Setiap perusahaan pun menerapkan 
prosedur dan kriteria tersendiri dalam 
menjalankan proses rekrutmen, khususnya 
untuk karyawan internship. Maka dari itu, 
pengajuan diri sebagai karyawan magang 
tidak selalu berjalan mulus.

Fakta ini sempat dialami sejumlah 
mahasiswa BINUS University. Sebut saja 
Ghina Adhillah, mahasiswi prodi Marketing 
Communication ini sempat mengirimkan 
banyak lamaran sebelum berhasil 
diterima di Departemen Komunikasi Bank 
Indonesia.

Demikian pula dengan Meivi Wilnio 
yang mengambil jurusan sama. Dia 
melamar di sejumlah perusahaan rekanan 
BINUS University, tetapi responnya nihil. 
Sampai akhirnya berinisiatif untuk mencari 
perusahaan non-rekanan melalui berbagai 
platform, seperti LinkedIn. Sampai akhirnya 
berhasil diterima di Vooya, perusahaan 
startup edukasi eksperimen berbasis 
minat.

Mahasiswa magang umumnya masih 
buta akan lingkungan kerja di perusahaan. 
Oleh karena itu, banyak tantangan yang akan 
dihadapi selama mengikuti prosed tersebut. 

Tantangan pertama adalah proses 
seleksi. Pasalnya, penerimaan peserta 
magang dilakukan dengan cara yang hampir 
sama dengan karyawan biasa. Pendaftar 
diharuskan mengirimkan proposal atau 
surat lamaran, mengikuti proses seleksi, 
wawancara, baru diterima setelah memenuhi 
semua persyaratan yang telah ditetapkan 
perusahaan induk.

Kesempatan magang di divisi Finansial 
Kawan Lama Group membuat Kevin 
merasa perlu meningkatkan kedisiplinan. 
Terutama dalam hal mengatur waktu 
secara lebih efektif dan efisien, agar dapat 
menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat 
waktu. 

Tidak jauh berbeda dengan Ghina. 
Pengalaman internship di membuatnya 
harus sering berhubungan dengan sosok-
sosok penting di lingkungan internal 
Bank Indonesia. Itu sudah cukup untuk 
membuatnya merasa lebih percaya diri. 

Namun lebih jauh lagi, ternyata hal 
itu juga memberikan pengaruh signifikan 
terhadap profesionalisme dan kedisiplinan 
Ghina secara personal. Pada akhirnya, Ghina 
pun menyimpulkan bahwa dunia kerja 
membutuhkan sejumlah soft-skill esensial, 
di antaranya networking, kemampuan 
komunikasi, negosiasi, dan public speaking.  

Sedangkan bagi Meivy, lepas bekerja 
sebagai karyawan magang di Vooya 
membuatnya merasa memiliki sejumlah 
soft-skills yang selama ini tidak disadarinya. 
Kini dia menjadi sosok yang memiliki 
kemampuan adaptasi lebih baik, fleksibel, 
serta mengembangkan jiwa kepemimpinan. 
Bahkan dia pun mendapatkan keterampilan 
baru di ranah media digital yang notabene 
bukanlah bidang yang digelutinya di 
bangku kuliah.

Berbagai pengalaman dan dampak 
positif tersebut menjadi pelecut semangat 
mahasiswa BINUS University untuk memilih 
program Internship Track. Apalagi jika si 
karyawan magang punya performa bagus, 
dirinya berpeluang besar untuk direkrut 
setelah lulus.

Sementara itu, berikutnya masih 
ada beberapa tantangan lain yang akan 
dihadapi. Di antaranya adalah proses 
adaptasi. Di mana tidak semua mahasiswa 
bisa melakukannya dengan mulus, terutama 
bagi mahasiswa yang sama sekali buta 
dunia profesional.

Belum lagi beradaptasi dengan beban 
dan ritme kerja yang sudah terbentuk di 
perusahaan tempat mahasiswa magang. 
Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri, 
tetapi tak jarang malah menyulitkan 
sebagian mahasiswa yang kurang mampu 
cepat beradaptasi.

Ya, selalu ada hikmah dari setiap 
kesulitan. Tantangan-tantangan      yang 
telah berhasil ditaklukkan, nyatanya juga 
memberikan peserta magang pengalaman 
berharga. Tentu saja hal itu amat berguna 
setelah lulus dan menjalani kehidupan 
profesional yang sebenarnya.

Tantangan di Lingkungan Kerja

Enrichment Program menjadi sarana 
BINUS University dalam mempersiapkan 

lulusan berdaya saing tinggi, baik di skala nasional 
maupun global. Dari tujuh pilihan jalur pengayaan 
yang tersedia, Internship Track adalah yang 
paling diminati mahasiswa. di sini mahasiswa akan 
langsung terjun dalam dunia kerja. Menerapkan 
teori-teori yang mereka peroleh selama enam 
semester di bangku kuliah. Memberi tantangan 
baru, sebab kenyataan di lapangan tidak selalu 
sama seperti informasi dari buku teks atau 
penjelasan dosen. 
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PERJALANAN MAHMUD OMAR
SALADIN DARI LULUS KULIAH
HINGGA BISA MENJADI
VICE PRESIDENT ENABLE PROGRAM
MANAGEMENT TELKOMSEL.

Awalnya, sewaktu Amu masih 
menjalani masa perkuliahan di BINUS 
University. Amu sudah mulai memiliki 
ketertarikan pada bidang teknologi/
internet, sehingga hal itu membuat Amu 
untuk  mengambil peluang sebagai 
tenaga freelance (pekerja lepas) yang 
berhubungan dengan bidang tersebut, 
salah satunya sebagai Website Designer. 
Setelah menyelesaikan Pendidikan di 
BINUS University, Amu memulai karir 
menjadi Content Provider dengan 
stakeholder perusahaan telekomunikasi. 
Setelah itu Amu berkesempatan 
melanjutkan karir di agensi dan 
mendapat klien perusahaan terkemuka 
seperti Unilever, McDonald’s hingga klien 
rokok seperti Marlboro dan Philip Moris. 
Amu melanjutkan karirnya di perusahaan 
telekomunikasi XL Axiata selama 2 
tahun sebagai Digital Marketing, yang 
dimana Amu dipercayakan sebagai 
penanggung jawab semua aset-aset 
digital perusahaan seperti website, akun 
sosial media dan aplikasi. Amu merasa 
cocok terhadap pekerjaan di dunia bisnis 
penyedia layanan komunikasi, oleh karena 
itu Amu kembali mencari peluang untuk 
mengembangkan diri diperusahaan 
telekomunikasi serupa di Indonesia yang 
bernama Tri dan bekerja selama kurang 
lebih 4 tahun. Dikarenakan pengalaman 
di perusahaan sebelumnya yang dirasa 
mumpuni, Amu diberi kesempatan untuk 
memimpin divisi Digital Marketing yang 
merupakan sebuah divisi yang baru 
disiapkan oleh Tri. Pada perusahaan ini 
Amu memiliki tanggung jawab untuk 
mempersiapkan semua aset-aset digital 
yang terkait layanan terhadap pelanggan 
dan retail. 

Dengan dorongan semangat 
pengembangan diri yang sangat kuat, 
Amu kembali mencari peluang karir di 
perusahaan Google Indonesia sebagai 
Google Developer Relation, yang 
bertanggung jawab menjalin relasi 
dengan para Developer, dan ekosistem 
start-up dengan visi untuk membantu 
bisnis mereka agar lebih sukses dengan 
menggunakan teknologi yang Google 
miliki seperti Android, Firebase, dan 
Machine Learning. Selama 2 tahun di 
posisi tersebut Google melihat potensi 
Amu yang baik, Amu diminta untuk 
bergabung ke divisi lain yaitu pada divisi 
Google Search Relation sebagai Search 
Advocate, yang dimana bertanggung 
jawab untuk mengarahkan dan 
membantu Content Developer untuk 
bisa mengoptimalkan SEO (Search 
Engine Optimization) sehingga hasil 
pencarian pada Google Search Result 
menjadi lebih akurat. Perjalanan karir 
Amu berlanjut dengan masuknya 
penawaran kesempatan bekerja di 
sebuah perusahaan telekomunikasi 
terkemuka di Indonesia yaitu Telkomsel 
di divisi Strategic and Explorative 
Partnership hingga saat ini dipercaya 
sebagai Vice President Enable Program 
Management yang bertanggungjawab 
untuk membantu divisi-divisi lain untuk 
membuat target, cara untuk mencapai 
target tersebut, dengan pengukuran 
kuartal, semester dan tahunan.

EDISI II / 2022
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Pada saat berkuliah di BINUS 
University, Amu mengikuti beberapa 
UKM diantaranya adalah BNCC (Bina 
Nusantara Computer Club), Baseball, 
Basket, BVoice Radio. Dengan mengikuti 
beberapa UKM, Amu berharap dapat 
membangun networking (jejaring relasi) 
bersama teman-teman yang nantinya 
secara tidak langsung dapat membantu 
memperlancar kegiatan perkuliahan. 
Amu juga bercerita bahwa pada saat 
berkuliah jumlah mahasiswa/i masih 
dinilai cukup sedikit dibandingkan 
dengan jurusan yang lain memiliki 
lebih banyak kelas. Pada jurusan teknik 
komputer sendiri saat itu, hanya ada 
sekitar 144 mahasiswa yang terbagi 
dalam 2 kelas yaitu kelas A dan B.

Menurut Amu bekerja di Telkomsel 
menjadi pengalaman yang dirasa sangat 
menarik. Telkomsel juga menjadi satu-
satunya market leader di Indonesia yang 
mencapai hingga 170 juta pelanggan, 
selain itu Amu juga menjelaskan bahwa 
bekerja di Telkomsel memiliki tantangan 
tersendiri karena setiap tahunnya 
Telkomsel terus berinovasi, memberikan 
ide solusi kreatif yang diperlukan 
pelanggan dengan menyesuaikan 
kebutuhan generasi masa kini, dengan 
mendengarkan masukan dari pelanggan 
untuk menghasilkan pembaharuan di 
setiap sektor bisnis yang ada.

Amu menjelaskan bahwa 
tantangan terbesar dalam dunia kerja 
adalah menyatukan persepsi antar unit 
atau divisi dalam sebuah perusahaan 
untuk mencapai suatu tujuan bersama, 
serta cara untuk beradaptasi terhadap 
lingkungan yang baru. Amu berpesan 
untuk seluruh Binusian bahwa di dalam 
dunia kerja saat ini, kita perlu mengasah 
kemampuan adaptasi akan budaya 
perusahaan dan apapun tindakan yang 
akan dilakukan perlu dipertimbangkan 
dengan baik agar dapat mencapai 
hasil dan tujuan yang dinginkan oleh 
perusahaan tersebut. Terutama jika 
mengemban posisi yang strategis, 
sangat perlu memahami visi dan misi 
perusahaan, agar dapat menurunkan 
pemahaman tersebut ke antar unit dan 
divisi lain agar dapat berkontribusi demi 
mencapai hasil yang diinginkan.

Amu menuturkan “BINUS 
University terlihat sungguh-sungguh 
mempersiapkan lulusan-lulusan untuk 
siap terjun ke dunia kerja”. Selama 
pengalaman berkuliah Amu menjelaskan 
bahwa semua kurikulum yang di terapkan 
pada BINUS University sangat sesuai 
dengan zaman itu. Dengan mendapat 
ilmu selama kuliah, Amu juga berinisiatif 
untuk mendapatkan pengalaman ilmu 
di luar kampus. Dengan keterbatasan 
jaringan internet pada saat itu, Amu 
harus pergi ke Warnet (Warung 
Internet) atau ke perpustakaan guna 
mencari bahan referensi dan informasi 
yang berhubungan pembuatan Website 
Design.  Bahkan, buku yang ingin 
Amu pelajari juga belum tersedia di 
perpustakaan pada saat itu. 

“Happiness is a state of mind 
dan harus banyak bersyukur, tingkan 
kesenangan orang dapat berbeda-beda 
dan tingkat kesuksesan setiap orang juga 
berbeda-beda. Kita jangan memikirkan 
bagaimana harus melakukan lompatan 
besar dari titik saat ini ke titik yang kita 
ingin dituju, tetapi langkah-langkah 
kecil itu sebenarnya yang menjadikan 
posisi kita sekarang ke arah tujuan atau 
impian kita. Apapun yang ingin kita 
lakukan kita harus mulai dari yang kecil, 
langkah kecil yang dimulai dari sekarang 
nantinya akan menjadi besar.”

Beberapa orang menganggap 
pandemi Covid-19 ini  sebagai “Blessing 
in Disguise” yang memiliki arti dimana 
semua orang bisa bekerja dimanapun. 
Pada awal Covid-19 sebagian besar 
perusahaan meminta karyawannya 
untuk orang bekerja di rumah (Work 
from Home) demi melaksanakan 
anjuran pemerintah, yang berdampak 
karyawan memiliki lebih banyak waktu 
bersama dengan keluarga. Selama 2 
tahun pandemi ini juga memaksa setiap 
orang untuk beradaptasi dengan tetap 
menjaga produktifitas saat bekerja 
selama masa transisi work from office 
(WFO) ke work from home (WFH). 
Perubahan signifikan yang dirasakan 
yaitu jadwal rapat yang menjadi 
sangat padat, dari yang awalnya rapat 
dilakukan secara tatap muka, berjeda 
antara rapat satu dengan rapat yang 
lain, serta dituntut dengan jadwal rapat 
yang dilakukan secara daring tanpa jeda, 
karena diasumsikan tidak perlu adanya 
waktu transisi atau perpindahan lokasi 
atau ruang rapat. Fasilitas rapat secara 
daring difasilitasi oleh perusahaan 
dengan pemaksimalan penggunaan 
alat komunikasi untuk berkolaborasi 
dan terhubung antar individu atau 
kelompok. 

 Saat ini dengan menurunnya kasus 
Covid-19, sebagian besar perusahaan 
sudah menerapkan kembali skema work 
from office (WFO), dengan skema 10%, 
20%, 50% bahkan 100%. Semua orang 
kembali dipaksa untuk beradaptasi 
dengan skema kerja seperti sedia kala 
yaitu bekerja dari kantor. Kebijakan 
perusahaan saat ini dinilai adanya ada 
pro dan kontra, sebagian orang sudah 

terbiasa bekerja dari rumah dengan 
produktifitas yang lebih tinggi dari 
pada saat bekerja dari kantor, tetapi 
sebagian orang juga menganggap 
bahwa bekerja dari kantor dengan 
bertemu dan berinteraksi dengan rekan-
rekan kerja dapat memicu produktifitas 
yang lebih tinggi dari pada bekerja 
dari rumah. Amu juga berharap bahwa 
perusahaan-perusahaan lain lebih 
peduli terhadap karyawan-karyawannya 
seperti fleksibilitas bekerja selama 
target dan tujuan dari perusahaan 
dapat tercapai. Menurut survey yang 
pernah Amu baca bahwa lebih banyak 
orang memilih bekerja dengan sistem 
bekerja yang Hybrid (perpaduan WFO 
dan WFH).

PENGALAMAN MAHMUD OMAR
SALADIN BEKERJA DI TELKOMSEL.

TANTANGAN TERBESAR DI DUNIA 
KERJA DAN CARA MENANGANINYA. PENGALAMAN MENGIKUTI UKM DI 

BINUS UNIVERSITY.

BAGAIMANA PANDEMI COVID-19 
MEMPENGARUHI PEKERJAAN.

PENGALAMAN KULIAH DI BINUS 
UNIVERSITY MENJADI BEKAL BAGI 
MAHMUD OMAR SALADIN MASUK KE 
DALAM DUNIA KERJA.

TIPS TO BE HAPPY AND
SUCCESFULL.
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“Tetap fokus dalam menyelesaikan 
pendidikan di BINUS University, belajar 
tidak hanya di lingkungan kampus, 
bukan hanya belajar dari materi yang 
diberikan oleh dosen. Tetapi belajar 
juga bisa secara mandiri di luar kelas, 
yaitu belajar mengenai kehidupan dan 
mencari kesempatan-kesempatan apa 
saja yang ada dalam kehidupan”

“Saya sangat merekomendasikan 
BINUS University, karena memberikan 
saya pondasi yang kuat untuk terjun 
ke dalam dunia pekerjan, baik 
dalam pembekalan materi ataupun 
kesempatan-kesempatan saat saya 
mau menyelesaikan skripsi, bahkan 
ketika saya ingin melakukan magang 
di luar kampus, BINUS University juga 
memfasilitasinya.”

Passion ini merupakan sesuatu 
yang pasti ada dalam diri masing-
masing individu. “Pada diri saya sendiri 
passion sering berubah-ubah”, tutur 
Amu. Biasanya dalam menemukan 
passion Amu menjelaskan, harus 
memiliki ketertarikan yang sangat 
tinggi mengenai satu hal. Salah satu 
yang Amu gemari pada saat ini adalah 
NFT (Non-Fungible Token), pada 
awalnya Amu bingung dan memiliki 
pertanyaan bagaimana bisa NFT seperti 
sebuah gambar digital bisa terjual 
dengan harga mahal bahkan bisa 
dijual ratusan ribu mata uang dollar. 
Hal tersebut mendorong Amu untuk 
mencari informasi kenapa NFT itu bisa 
bernilai besar, dan mendalami tentang 
NFT tersebut. Berdasarkan hal itu, Amu 
menjelaskan bahwa “Keingintahuan kita 
terhadap sesuatu hal yang membuat 
kita tertarik bisa jadi akan menjadi 
sebuah passion”. Terkadang kita sudah 
tertarik namun tidak menjadi passion 
itu tidak menjadi masalah, tidak apa-
apa jika sekarang belum menemukan 
passion. Harapan semoga saat 
menemukan passion akan menjadikan 
hal yang sangat menyenangkan apabila 
dapat menjalankannya dan mencoba 
untuk membagikannya dengan orang 
lain. “Jangan takut untuk mencoba, 
jangan takut gagal, selalu belajar dari 
kesalahan dan selalu maju ke depan dan 
selalu bisa belajar untuk menghindari 
kesalahan yang sama”, tutur Amu.

Amu memiliki tujuan yang ingin 
dicapai, salah satunya adalah selalu ingin 
belajar hal yang baru, dikarenakan pada 
zaman saat berkuliah perkembangan 
teknologi sangat berbeda dengan 
perkembangan pada saat ini, telah 
banyak mengalami perubahan. Dalam 
sisi karir, Amu sangat ini membagi 
informasi ke teman-teman, agar bisa 
lebih sukses.

 Bagi Amu membagi waktu 
antara karir dan keluarga yaitu dengan 
memenuhi tanggung jawab terlebih 
dahulu. Pada saat bekerja harus  fokus 
pada pekerjaan, seperti pada saat WFH. 
Amu juga terus memberi pengertian 
untuk keluarga untuk tidak menggangu 
saat durasi bekerja. Dalam durasi bekerja 
dengan rekan kerjapun Amu berharap 
untuk tetap saling menghargai waktu 
dan komitmen masing-masing. Sebagai 
contoh saat mengadakan rapat dengan 
durasi 30 menit, sebisa mungkin semua 
yang ingin dibahas bisa selesai sebelum 
30 menit dan mendapat objektif yang 
diinginkan. Bagi Amu kuncinya
adalah tetap menjaga
waktu saat bekerja
dan berkeluarga.

TIPS DALAM MENEMUKAN PASSION. PESAN-PESAN UNTUK BINUSIAN.GOAL DALAM KARIR DAN
KEHIDUPAN PRIBADI.

CARA MEMBAGI WAKTU ANTARA 
BERKARIR DAN KELUARGA

2022 / EDISI II EDISI II / 2022

ALUMNI PROFILE |  1009 | ALUMNI PROFILE



ARTICLE | 12

PELANTIKAN PENGURUSPELANTIKAN PENGURUS
IKABINUS 2022-2025IKABINUS 2022-2025

2022 / EDISI III

11 | ARTICLE

EDISI III / 2022

Senin, 06 Juni 2022, Rektor Universitas 
Bina Nusantara (BINUS) Prof. Dr. Ir. 
Harjanto Prabowo, M.M. melantik pengurus 
Ikatan Alumni Bina University (IKABINUS) 
periode 2022-2025 di @Auditorium BINUS 
Alam Sutera.

Acara dimulai dengan Doa Pembuka 
yang dibawakan oleh Bapak Dr. Siswono, 
S.Kom., M.M., CDMS. Dilanjutkan dengan 
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan 
Hymne BINUS. Adapun beberapa kata 
sambutan yang disampaikan diantaranya 
adalah Sambutan dari Rektor Bina Nusantara 
Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, 
M.M. Sambutan dari Vice President of 
BINUS Higher Education - George Wijaya 
Hadipoespito, M.Sc., MBA. Sambutan dari 
Wakil Rektor Prof. Dr. Meyliana, S.Kom., 
MM, CDMS, CBDMP. Serta ucapan terima 
kasih dari Presiden IKABINUS periode 
2018-2021 sekaligus menjadi penutup dari 
masa kepengurusan.

Sebagai ucapan terima kasih kepada 
Pengurus IKABINUS periode sebelumnya 
yaitu periode 2018-2021, maka tidak 
lupa pula diberikan sertifikat dan cendra 
mata kepada seluruh pengurus IKABINUS 
periode 2018-2021. Pemberian sertifikat 
dan cendra mata diberikan langsung oleh 
Rektor Bina Nusantara dan Perwakilan dari 
Yayasan Bina Nusantara.

Pada periode kepengurusan 
IKABINUS 2022-2025 Ketua Terpilih yang 
baru adalah Marjuky Ch S.Kom, M.M,. Beliau 
mempunyai mimpi untuk menjadikan 
IKABINUS sebagai Alumnae Second 
Home (dikutip dari Binus Podcast).Setelah 
pelantikan pengurus, acara dilanjutkan 
dengan foto bersama dan ramah tamah 
antara seluruh peserta yang hadir..

Selamat kepada pengurus ikatan alumni terpilih. Selamat mengemban amanat dan Kolaborasi 
antara IKABINUS, Alumni, dan BINUS University dapat terus terjalin dengan baik, membangun 
dan memperluas jejaring alumni yang tersebar di berbagai daerah dan negara dan memberikan 
dampak bagi masyarakat Indonesia.



ALUMNI NEWS

“ALUMNI GATHERING 
COMMUNICATION 
DEPARTMENT 2022”

13 | ALUMNI
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Sabtu, 4 Juni 2022

Fakultas Ilmu Komunikasi 
melaksanakan kegiatan acara yang berjudul 
“ Alumni Gathering Communication 
Department 2022”, acara ini diadakan 
secara luring di FX Sudirman, Binus Lounge 
6th Floor.

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan 
untuk bersilaturahmi dan membuka relasi 
dengan alumni serta sharing terkait insight 
alumni mengenai knowledge dan value 
selama masa perkuliahan dan setelah lulus 
kuliah.

Acara berlangsung dengan hangat, 
santai dan tentunya kekeluargaan yang 
kental. Makan siang bersama, Doorprize, 
games, saling sapa, berbagi cerita dan 
pengalaman serta menjalin komunikasi 
membuat suasana alumni gathering ini 
semakin menarik.

Alumni yang hadir ini merupakan 
lulusan dari program sarjana Ilmu 
Komunikasi dari berbagai Angkatan dan 
juga dihadiri perwakilan Jurusan dan Binus-
Alumni Relation Office

Harapannya agar timbul lagi rasa 
saling memiliki, makin cinta terhadap 
almamater, yang paling utama ikut 
berkontribusi demi kemajuan Fakultas dan 
juga Binus University.

ALUMNI | 14
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https://youtu.be/gLHmnuqfCN4
https://www.youtube.com/watch?v=W_3RF7gdQcE&ab_channel=BINUSAlumni
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SUNINDO

- FINANCE & ACCOUNTING 
(AR) STAFF

Email:
Hr@Sunindogroup.com
nisa@sunindogroup.com

PT ASURANSI CIGNA

- DATA SCIENTIST
- IT GOVERNANCE & SECURITY

Email:
hr.cignaindonesia@cigna.com

RASTEK.ID

- DEV OPS
- BACKEND DEVELOPER

Email:
hrd@rastek.id

PT. DIGITAL MEDIA PROFIT

- VIDEO EDITOR/MOTION GRAPHICS

Email:
admin@minestack.id

PT METRANET

- ERP APP CONSULTANT
- ERP BUSINESS ANALYST

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

JOB VACANCY | 16
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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

- FULLSTACK DEVELOPER
- DIGITAL MARKETING
- ACCOUNT MANAGER

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 

menyesuaikan lulusan kami dengan kebutuhan industry. Segala saran dan kritikan yang disam-

paikan akan kami teruskan ke jurusan terkait untuk bahan evaluasi. Kami berharap dengan pe-

nilaian, 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 den-

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

binuscareer@binus.edu

BINUS Virtual Job Expo 39 

akan diselenggarakan pada:

Senin-Sabtu, 11-16 Juli 2022
09.00 – 16.00 WIB

Caranya gampang banget un-

tuk bisa ikutan BINUS Virtual Job 

Expo 39. Kamu bisa langsung Apply 

Online sambil #dirumahaja lho!

Pendaftaran Jobseeker BINUS 
Virtual Job Expo 39 melalui:

Tata Cara Pendaftaran BINUS 
Virtual Job Expo 39:

http://jobexpo.binuscareer.com

bit.ly/jobseekeruserguide

*dengan login menggunakan email dan pass-

word Binusmaya.

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.

19 | INFO

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

17 | INFO
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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

INFO | 20
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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 | 22
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Daftarkan bisnis kamu di
Alumni Mobile Application

atau pada Website http://binus.ac.id/alumni 
melalui menu My Business

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. 
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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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