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- Live dan real-time, memiliki waktu sendiri yang berjalan kontinu dan tersinkronisasi

 secara real-time.

- Berkelanjutan, berbentuk suatu pengalaman berkelanjutan yang mempunyai

 kemungkinan tidak terbatas, tidak berjeda, tidak berhenti dan tidak berakhir.

-	 Aktivitas	tidak	terbatas,	menyediakan	berbagai	aktivitas,	dari	musik,	film,	game,

 properti, sampai bisnis. 

- Sistem ekonomi yang fungsional, mempunyai sistem ekonomi fungsional dapat

 dimanfaatkan penggunanya.

- Virtual Reality (VR), memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan hasil

 simulasi komputer. 

- Augmented Reality (AR), berupa penggabungan benda maya dua dimensi atau tiga

 dimensi yang diproyeksikan ke dalam lingkungan dan waktu nyata. 

-	 Artificial	Intelligence	(AI),	simulasi	kecerdasan	buatan	yang	dibenamkan	dalam	mesin

 dan diprogram agar berpikir seperti layaknya manusia. 
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METAVERSE

APA ITU METAVERSE? 

BAGAIMANA PERGURUAN TINGGI BISA 
BERPERAN DALAM METAVERSE?

Dari pegiat teknologi, ekonomi dan bisnis, hingga pendidikan, kini metaverse jadi 

perbincangan hangat semua kalangan. Orang-orang membicarakan berbagai hal tentang 

ruang virtual yang kini makin dekat dengan kehidupan manusia.

Apa yang Mark Zuckerberg lakukan dengan mengubah nama Facebook menjadi Meta 

Platforms,	Inc.	baru	satu	hal.	Metaverse	bukan	cuma	Meta	saja,	tetapi	ini	adalah	ruang	virtual	

plural yang tidak tersentralisasi.  Siapa pun bisa masuk dalam ruang virtual ini melalui peran 

yang dipilih: membangun atau memanfaatkan.

Lebih lanjut, ruang virtual ini mempunyai tiga komponen teknologi, yaitu: 

Metaverse merupakan suatu ruang virtual tempat para pengguna saling terkoneksi, 

berkomunikasi,	bekerja,	belajar,	bermain,	dan	bertransaksi	seperti	halnya	di	dunia	nyata.	Istilah	

ini	sebetulnya	pertama	kali	tertera	dalam	novel	genre	cyberpunk	milik	Neal	Stephenson,	“Snow	

Crash” yang dirilis pada 1992.

Sebagai perpanjangan dunia nyata berikut aktivitas sehari-hari yang dijalani, metaverse 

umumnya memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

Dalam	Studium	Generale	“Berinovasi	

di	Era	Metaverse”	pada	7	April	2022	lalu,	

Prof. Dr. Meyliana, S.Kom., M.M., CDMS, 

CBDMP,	Vice	Rector	Global	Employability	

&	 Entrepreneurship	 BINUS	 UNIVERSITY	

berdiskusi hangat dengan dua narasumber 

ahli dalam metaverse. Pertama, Stephen 

Ng,	 MIM.,	 MITM.,	 MIR.	 selaku	 Chief	

Metaverse	Officer	WIR	Group.	Kedua,	Dr.	

Indrawan	Nugroho,	CEO	dan	Co-founder	

CIAS,	 sebuah	 perusahaan	 konsultan	

corporate innovation. 

Dr.	 Indrawan,	 yang	 juga	 alumni	

program Doktor Strategic Management 

BINUS	 UNIVERSITY,	 	 mengungkapkan	

industri harus mempersiapkan tiga 

aspek untuk masuk ke ruang virtual 

baru ini. Mulai dari hardware, software, 

hingga konten untuk mengisi metaverse 

yang sudah dibangun. Dengan kata lain, 

metaverse harus dipandang sebagai suatu 

inovasi yang menciptakan manfaat (value) 

sekaligus pengalaman (experience).

Di sisi lain, Stephen meminta para 

pelaku industri jangan latah atau terburu-

buru	 masuk	 ruang	 virtual	 ini.	 Inovasi	

harus lahir dari visi misi industri tersebut 

sehingga memilih timing dan elemen yang 

tepat	 jadi	 isu	 utama.	 “Inovasi	 harus	 ada	

relevansi supaya bisa memberikan impact 

ke masyarakat luas,” ujar Stephen.

Maka, memahami customer lebih 

dahulu jadi kunci penting apakah suatu 

perusahaan perlu atau tidak bergabung ke 

metaverse. Pun harus memahami regulasi 

yang berlaku agar tidak sekadar ikut-

ikutan saja, tetapi tahu persis apa yang 

hendak dilakukan dalam ruang virtual 

tersebut.

Menjawab pertanyaan Prof. 

Meiliana tentang mana program studi 

dan keterampilan yang relevan dengan 

metaverse,	 baik	 Dr.	 Indrawan	 maupun	

Stephen sepakat semua bidang keilmuan 

bisa	 mengambil	 peran.	 “Apa	 pun	 yang	

ada di dunia nyata bisa hadir juga dalam 

metaverse,”	tegas	Dr.	Indrawan.
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	 “Jangan	 pikir,	 Lakukan	 saja”	 Itu	 yang	 dikatakan	 Maverick	
kepada anak angkatnya Rooster pada saat mereka menjalankan misi 
penyerangan	khusus,	dalam	film	Top	Gun	(2022).
	 Terkadang	 kita	 ragu	 untuk	 bisa	 melakukan	 sesuatu	 yang	
sebenarnya	sudah	terlatih	untuk	 itu	 -	seperti	 tokoh	Rooster.	Namun	
karena kelihatannya sulit, tidak berpengalaman, kita tidak percaya 
diri	 untuk	 melakukannya.	 Yang	 pada	 akhirnya	membawa	 kita	 tidak	
melakukan apa-apa. Dikarenakan tidak melakukan apa-apa, tentu kita 
juga tidak akan menghasilkan apa-apa.
 Lebih baik kita lakukan, walaupun gagal, kita mendapatkan 
pengalaman, dan masukan - sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk 
menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
“Feel	The	Fear	and	Do	It	Anyway”.	-	Susan	Jeffers,	Phd.

Artikel	dari	alumni	BINUS	University
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DON’T THINK. JUST DO

Sementara itu, Stephen menjawab 

dunia pendidikan perlu mengajarkan 

technology	 literacy	 dan	 financial	

literacy sebagai basic knowledge sedini 

mungkin. Pasalnya, metaverse membuka 

kesempatan bagi semua orang untuk jadi 

kreator, mendapat pengakuan atas hak 

kepemilikan sesuatu, serta memperoleh 

penghasilan. Bekal kedua pengetahuan 

dasar tersebut cukup untuk mendorong 

generasi muda membangun dan 

memanfaatkan metaverse.

Kerja	 sama	 BINUS	 UNIVERSITY	

dan	 WIR	 Group,	 perusahaan	 teknologi	

yang resmi ditunjuk pemerintah untuk 

membangun	 Metaverse	 Indonesia,	

menunjukkan	 bagaimana	 BINUS	 sudah	

selangkah lebih maju menyongsong era 

Web	 3.0.	 Karena	 Metaverse	 masih	 baru	

dan sedang dibangun, semua orang 

punya kesempatan sama untuk berperan 

di dalamnya.

“Kerja	sama	BINUS	dan	WIR	penting	

dalam membangun talenta metaverse, 

memberikan senjata kepada anak bangsa 

agar	 Indonesia	 bisa	 mencapai	 level	

yang sama dengan negara lain dalam 

metaverse,”	tegas	Dr.	Indrawan.

Stephen melanjutkan bahwa 

metaverse terbuka untuk semua bidang, 

bukan cuma mereka yang belajar 

gaming atau computer science. Contoh, 

membangun	 Metaverse	 Indonesia	 perlu	

para ahli dari berbagai bidang, seperti 

inovasi teknologi dalam bidang komputer, 

hukum,	 finansial	 dan	 perbankan,	 serta	

industri kreatif.

Nantinya	 WIR	 Group	 dapat	

berperan sebagai launching pad 

untuk berbagai inovasi teknologi yang 

diciptakan	 BINUSIAN.	 Dengan	 begitu,	

BINUS	 UNIVERSITY	 dan	 WIR	 Group	

dapat bersama-sama mempersiapkan 

tenaga SDM yang siap membangun dan 

memanfaatkan Metaverse untuk masa 

depan	Indonesia.

Triana Dewi
Personal Financial Advisor
WA:	0815	14671428
Linkedin:	Triana	Dewi
Email:	triana.dewi@gmail.com
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PERJALANAN ANDRY YOHANNES 
DARI LULUS KULIAH HINGGA
SAAT INI.

Pada	 tahun	 1995,	 Andry	 memulai	
perkuliahannya	 di	 BINUS	 University	
dengan mengambil jurusan Komputer 
Akuntansi. Saat memulai kuliah Andry 
sudah bekerja sehingga membuat 
Andry kuliah di kelas malam (istilah 
yang sering digunakan oleh mahasiswa 
saat itu, karena perkuliahan dimulai 
pada malam hari) dengan jumlah sks 
sebanyak	 16	 SKS.	 Tepatnya	 pada	 tahun	
2000	 Andry	 menyelesaikan	 jenjang	
S1-nya, dikarenakan minat yang cukup 
besar terhadap perkembangan teknologi 
pada	 waktu	 itu,	 pada	 tahun	 2002,	
Andry memutuskan untuk melanjutkan 
pendidikan	 ke	 jenjang	 S2	 ke	 University	
of	 Technology	 Sydney	 yang	 berada	 di	
Australia dengan mengambil jurusan 
Computer Science (Master of Science 
in Computing). Baginya menjadi sebuah 
tantangan tersendiri karena program 
studi yang diambilnya bisa dikatakan 
berbeda dengan program studi yang 
diambil pada jenjang sebelumnya. Saat 
sesi	 wawancara	 pihak	 University	 of	
Technology	 Sydney	 mempertanyakan	
terkait perbedaan program studi yang 
akan dia ambil, sehingga memerlukan 
dukungan berupa rekomendasi dari 
dosen. Bapak Subekti, dosen yang 
mengajar saat itu kemudian membantu 
Andry dengan menuliskan sebuah 
surat rekomendasi yang menyatakan 
bahwa Andry memiliki kemampuan 
dan pengetahuan yang dapat dijadikan 
bekal Andry untuk melanjutkan studi di 
University	of	Technology	Sydney.	Selain	
memerlukan surat rekomendasi pihak 
universitas juga meminta Andry untuk 
menerjemahkan silabus yang dipelajari 
saat	berkuliah	di	BINUS	University.

Salah satu nilai tambah yang dilihat 
oleh	 University	 of	 Technology	 Sydney	
adalah Andry sudah mempelajari Bahasa 
pemrograman Cobol yang cukup  terkenal 
di masa itu. Sehingga Andry diterima 
oleh	University	of	Technology	Sydney	di	
program studi Computer Science (Master 
of Science in Computing).

Pada	 tahun	 2004	 setelah	
menyelesaikan pendidikan dari 
University	of	Technology	Sydney,	Andry	
memutuskan	 kembali	 ke	 Indonesia	
dan kembali bekerja di perusahaan 
sebelumnya yang ditinggalkan ketika 
melanjutkan pendidikan di Australia. 
Andry	 bekerja	 di	 PT.	 Hardaya	 Inti	
Plantations	 selama	 kurang	 lebih	 4	
tahun lamanya. Selama bekerja Andry 
menganggap	bahwa	bekerja	di	Indonesia	
sudah menjadi zona nyaman, Andry 
ingin mencari peluang dan kesempatan 
baru lainnya. Oleh karena itu Andry 
memutuskan untuk kembali negara ke 
Australia yang dirasa akan memiliki lebih 
banyak tantangan dan pengalaman 
baru. Setelah berangkat ke negara 
Australia Andry sudah mencoba bekerja 
di beberapa industri yang berbeda-
beda, diantaranya business process 
outsourcing, fashion, textile printing dan 
lainnya.

Setelah melalang buana bekerja di 
negara	 kanguru	 selama	 kurang	 lebih	 7	
tahun lamanya merantau, sekitar akhir 
tahun	2015	Andry	kembali	ke	 Indonesia	
bekerja secara remote di sebuah 
perusahaan teknologi informasi yang ada 
di	Australia.	Beberapa	bulan	di	 Jakarta,	
Andry mendapat penawaran dari teman-
temannya untuk mensupervisi sebuah 
proyek	Badan	Usaha	Milik	Daerah	(BUMD)	
DKI	 Jakarta,	 yaitu	 proyek	 	 pengolahan	
air limbah yang dimana keberadaan 
pengolahan air limbah tersebut membuat 
masyarakat sekitar cukup terganggu 
mulai dari air yang tercemar, bau, dan 
lain-lain.

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


Setelah mengerjakan proyek tersebut 
kurang	 lebih	 6	 bulan,	 Andry	 bersama	
teman-temannya melihat potensi 
yang cukup besar untuk mendirikan 
perusahaan pada bagian pengolahan 
limbah, dan di pertengahan tahun 
2017	 Andry	 Bersama	 dengan	 teman-
temannya mendirikan sebuah 
perusahaan yang mengkhususkan pada 
produk bio-teknologi khususnya untuk 
pengolahan air limbah yang diberi 
nama	PT.	Enviro	Bio	Lestari	dan	Andry	
dipercaya untuk menjabat sebagai 
Direktur.

Menurut Andry, tantangan 
bekerja	 di	 PT.	 Enviro	 Bio	 Lestari	 yaitu	
melakukan edukasi ke perusahan-
perusahaan untuk tidak langsung 
membuang air limbah ke badan air, 
melainkan mengajak perusahaan untuk 
mengolah air limbah tersebut terlebih 
dahulu agar tidak mencemari dan 
menjaga kelestarian lingkungan yang 
berkelanjutan.	 Di	 Indonesia	 sendiri	
menjadi sebuah tantangan tersendiri 
untuk melakukan edukasi terkait 
hal tersebut, dikarenakan beberapa 
perusahaan menganggap bahwa air 
limbah perusahaan pada dasarnya tidak 
memiliki value sehingga mengolahnya 
berarti menambah beban biaya produksi. 
Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah terkait ambang 
batas air limbah perusahaan yang 
diperbolehkan sesuai dengan jenis 
industrinya.	 Dinas	 Lingkungan	 Hidup	
saat itu memiliki keterbatasan dalam 
cakupan pengawasan, sedangkan 
jumlah	 perusahaan	 di	 Indonesia	 yang	
menghasilkan air limbah sangat banyak 
dengan ukuran perusahaan yang 
beragam, mulai dari perusahaan kecil

Pengalaman bekerja Andry secara 
profesional telah dimulai sejak tahun 
1996	 yang	 bekerja	 di	 PT.	 Hardaya	 Inti	
Plantations dan pada saat itu pula Andry 
masih menjalani Pendidikan S1 Semester 
2	di	BINUS	University.	Andry	menjelaskan	
bahwa	 BINUS	 University	 baik	 secara	
langsung maupun tidak langsung sudah 
membekali Andry untuk masuk ke dalam 
dunia kerja, diantaranya adalah ilmu yang 
terkait bisnis proses, praktikal dan sistem. 
Sewaktu	 masih	 bekerja	 di	 PT.	 Hardaya	
Inti	 Plantations,	 Andry	 mendapat	 tugas	
dan tanggung jawab untuk membuat 
sistem yang baru untuk perusahaan, 
ketika perusahaan membuka sebuah 
perkebunan baru di suatu tempat, maka 
Andry akan ditempatkan dan diterjunkan 
selama beberapa  bulan di perkebunan 
baru tersebut untuk membuat sebuah 
sistem disana sehingga proses kerja 
dan sistem operasional perkebunan 
tersebut bisa sesuai dengan harapan 
perusahaan.

Andry menuturkan bahwa “Hidup 
harus selalu memiliki target, yang harus 
dicapai sehingga kita bisa memiliki 
motivasi untuk mencapai hal tersebut 
dan harus bisa bekerja semaksimal 
mungkin dengan apa yang ada ditangan, 
bukan sekedar berangan-angan”.

Menurut Andry tips untuk happy 
adalah “Selalu bersyukur, apa yang kita 
miliki saat ini kita harus selalu bersyukur, 
tidak perlu membandingkan pencapaian 
kita dengan orang lain dan selalu kerjakan 
semua hal dengan maksimal dan yang 
terbaik dari diri kita.”

hingga besar, sehingga tidak semuanya 
masuk dalam pengawasan Dinas Lingkungan 
Hidup.	 	PT.	Enviro	Bio	Lestari	 cukup	mudah	
untuk masuk ke beberapa perusahaan 
yang memiliki integritas bagus. Perusahaan 
rekanan Pak Andry mau untuk menerima 
edukasi terkait pengolahan air limbah, namun 
sering kali Andry menemui perusahaan-
perusahaan	 lain	 memanggil	 PT.	 Enviro	 Bio	
Lestari ketika perusahaan tengah menghadapi 
masalah setelah mendapat teguran dari 
Dinas	 Lingkungan	 Hidup	 terkait	 temuan	
baku mutu air limbah yang berkapasitas 
tinggi dan tidak boleh langsung dibuang ke 
badan air. Perusahaan Pak Andry biasanya 
dipanggil oleh perusahaan karena kebutuhan 
khusus dari perusahaaan itu sendiri, sebagai 
contohnya	 untuk	 mendapatkan	 sertifikat	
Majelis	 Ulama	 Indonesia	 (MUI)	 dimana	
perusahaan diharuskan untuk mengolah 
air	 limbahnya	 dengan	 baik	 dan	 benar.	 PT.	
Enviro	 Bio	 Lestari	 memiliki	 produk-produk	
bio-teknologi untuk pengelolaan air limbah 
dengan pemanfaatan bakteri untuk mengurai 
kandungan organik yang ada pada air limbah 
(pengolahan secara biologi). Proses ini selain 
efektif juga aman terhadap lingkungan untuk 
suatu masa depan yang berkelanjutan.

Menurut Andry, Covid-19 cukup 
mempengaruhi semua kalangan 
masyarakat dan juga bisnis perusahaan. 
Pandemi juga mempengaruhi beberapa 
sektor industri sehingga menyebabkan 
perusahaan yang terdampak menutup 
pintu.	 Hal	 ini	 dirasa	 ketika	 Pak	 Andry	
ingin menawarkan kerjasama dengan 
beberapa perusahaan dalam prosesnya 
harus melalui banyak proses, otorisasi 
dan protokol. Pandemi Covid-19 juga 
mempengaruhi beberapa sektor industri, 
baik yang mengalami penurunan ataupun 
peningkatan, salah satu contoh industri 
yang tidak mengalami penurunan yaitu 
sektor industri yang bergerak di bagian 
food and beverage (industri makanan) 
dan tetap menggunakan produk dari 
PT.	Enviro	Bio	Lestari	untuk	pengolahan	
air limbah. Melihat perkembangan pasar 
PT.	 Enviro	 Bio	 Lestari	 juga	 melakukan	
riset ke perusahaan yang merupakan 
pelanggan, Andry tergerak untuk 
membantu perusahaan langganan 
dengan cara memberikan produk secara 
gratis selama periode tertentu sehingga 
membantu perusahaan pelanggan agar 
dapat survive menjalankan industrinya. 
Andry	 memiliki	 filosofi	 bisnis	 yang	
mana dimengerti juga oleh stakeholder 
PT.	 Enviro	 Bio	 Lestari,	 “Bukan	 hanya	
sekedar mencari keuntungan dari 
pelanggan, tetapi bagi kami pelanggan 
adalah	 partner	 (mitra),	 apa	 yang	 PT.	
Enviro	 Bio	 Lestari	 terima	 maka	 akan	
dikembalikan juga ke pelanggaan 
terutama disaat mereka membutuhkan”. 
Hal	 ini	 terbukti	 ketika	 beberapa	
perusahaan yang sudah dibantu, saat 
bisnis mereka kembali stabil bahkan 
membaik, maka perusahaan tersebut 
terus	menggunakan	 produk	 PT.	 Enviro	
Bio Lestari hingga saat ini.

PENGALAMAN ANDRY YOHANNES 
BEKERJA SEBAGAI DIREKTUR
PT. ENVIRO BIO LESTARI

BAGAIMANA PANDEMI COVID-19 
MEMPENGARUHI PEKERJAAN

KULIAH DI BINUS UNIVERSITY
MEMBEKALI ANDRY YOHANNES
MASUK KE DALAM DUNIA KERJA.

TIPS DALAM MENEMUKAN PASSION

TIPS TO BE HAPPY
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Pada	 dasarnya	 Yayasan	 Obed	 Edom	
Indonesia	 ini	 bertujuan	 untuk	 membantu	
biaya pendidikan dari anak-anak dari 
Pendeta di daerah-daerah dan berkembang 
untuk membantu anak-anak yang kurang 
mampu dari daerah-daerah untuk mendapat 
Pendidikan yang terbaik.

Puri Botanical Michelia merupakan 
sebuah cluster perumahan dengan memiliki 
kurang	 lebih	 200	 KK	 (kepala	 keluarga).	
Pada suatu titik untuk pengelolaan cluster 
perumahan akan diserahkan kepada warga 
dari developer. Pengelolaan perumahan 
Puri Botanical Michelia telah dimulai 
oleh	 warga	 sejak	 tahun	 2017.	 Pada	 tahun	
2018	 seorang	 pengurus	 mengundurkan	
diri dikarenakan harus bertugas pada 
Department	 Perdagangan	 di	 New	 York,	
dan pada akhir tahun tersebut juga Andry 
menjadi pengurus pada perkumpulan Puri 
Botanical Michelia menggantikan salah 
satu pengurus yang mengundurkan diri, 
dan Andry bertanggungjawab pada bagian 
pengawas	 pengelola.	 Pada	 tahun	 2019,	
ketika Andry menjalani tugas sebagai 
pengawas, salah satu hal yang dilakukan 
oleh Andry yaitu menaikkan gaji petugas 
kebersihan dan landscaping, karena 
pada waktu masuk menjadi pengurus 
Andry terkejut dikarenakan gaji petugas 
kebersihan dan landascaping yang diberikan 
vendor kebersihan dan landscaping yang 
bekerja pada perumahan Puri Botanical 
Michelia	jauh	dibawah	UMP	(Upah	Minimum	
Provinsi)	 DKI,	 sehingga	 membuat	 Andry	
membantu untuk menaikkan gaji mereka 
dengan cara melakukan tender ulang bagi 
vendor kebersihan dan landscaping dengan 
pesyaratan gaji petugas dinaikan sesuai 
kebutuhan yang layak dengan nilai kontrak 
kerja yang sama.

Pada	akhir	tahun	2020,		Andry	di	tunjuk	
menjadi ketua pada perkumpulan 
penghuni Puri Botanical Michelia, 
salah satu hal yang dilakukan Andry 
adalah	 melakukan	 efisiensi	 terukur	
dengan	 menurunkan	 biaya	 IPL	 (Iuran	
Pengelolahan Lingkungan) pada awal 
tahun	 2021	 berkaca	 pada	 pandemi	
Covid-19 yang berdampak kepada 
usaha maupun pekerjaan penghuni Puri 
Botanical Michelia.  

“Dengan semakin berkembangnya 
teknologi, selalu gunakan kesempatan 
yang ada dan jangan pernah lelah 
untuk belajar, berusahalah untuk selalu 
memberikan yang terbaik, kerjakan 
apa yang ada ditangan, bukan sekedar 
berangan-angan”.
 Saya sangat merekomendasikan 
BINUS	 University	 karena	 merupakan	
institusi pendidikan tingkat tinggi yang 
dinamik, selalu berkembang secara 
bagus dan adaptif sesuai dengan 
kebutuhan di dunia kerja maupun di 
dunia	 usaha.	 BINUS	 University	 juga	
memiliki ekosistem yang bagus mulai 
dari koneksi dengan mahasiswa, 
koneksi dengan alumni dan koneksi 
dengan	 industri.	BINUS	University	 juga	
menciptakan ekosistem yang sangat 
bagus dimana sesama binusian selalu 
saling membantu.

Andry memiliki goals agar produk 
dan	jasa	PT.	Enviro	Bio	Lestari	bisa	lebih	
banyak dikenal, karena pada saat ini 
PT.	Enviro	Bio	Lestari	masih	menjual	ke	
perusahaan besar saja, Andry berharap 
agar bisa memperkenalkan teknologi 
ini kepada perusahaan-perusahan 
sekala menengah dan kecil agar 
lebih banyak orang mengerti tentang 
pentingnya pengolahan air limbah dan 
tidak langsung membuang ke badan 
air, yang tentunya dapat mencemari 
lingkungan. Menurut peraturan 
perdagangan	di	 Indonesia	menjelaskan	
bahwa perusahaan perdagangan besar 
tidak bisa secara langsung melakukan 
penjualan  secara retail. Maka pada 
tahun	 2019,	 Andry	 bersama	 temannya	
mendirikan sebuah perusahaan baru 
dengan	 nama	 PT.	 Solusi	 Bio	 Organik	
yang akan fokus terhadap distribusi 
penjualan produk secara retail.

 Andry juga memiliki impian untuk 
“Balance	Life”,	saat	ini	Andry	menjabat	
wakil	 ketua	 IKABINUS	 periode	 2022-
2025	 dan	 juga	 anggota	 di	 beberapa	
organisasi lainnya, maka dari itu Andry 
berharap bisa membagi dan mengatur 
waktu dengan lebih baik agar kehidupan 
pribadi dan kehidupan berorganisasi bisa 
berjalan berdampingan dengan baik. 
Andry	juga	memiliki	filosofi	hidup,	untuk	
menabur kebaikan, selalu meluangkan 
waktu untuk hal yang berguna, dan 
Andry akan merasa bahagia jika orang 
juga bahagia.

Cikal	bakal	dari	berdirinya	Yayasan	
Obed	 Edom	 yaitu	 di	 daerah	 Lampung	
Timur	 dan	 berdiri	 sekitar	 tahun	
2019.	 Awalnya	 Yayasan	 Obed	 Edom	
Indonesia,	 dimulai	 dengan	 kumpulan	
beberapa orang yaitu Andry dan 
teman-teman untuk membantu anak-
anak dari Pendeta sehingga orang tua 
(Pendeta) dapat fokus untuk melayani 
umat dan jemaat di daerah-daerah, dan 
tidak perlu bekerja secara penuh (full 
time) untuk keperluan biaya pendidikan 
dari anak-anak mereka. Seiring dengan 
berjalannya waktu, Andry memiliki ide 
untuk	 membentuk	 sebuah	 Yayasan	
agar misi kegiatan ini dapat berbadan 
hukum, sehingga pengajuan proposal 
dan pelaporan khususnya Laporan 
Keuangan lebih accountable. Pada 
awal	 berdiri	 Yayasan	 Obed	 Edom,	
Andry ditunjuk sebagai Ketua Pembina. 
Yayasan	 Obed	 Edom	 Indonesia	 fokus	
untuk membantu pendidikan anak-anak 
kurang mampu dari daerah, contohnya 
ketika awal pandemi Covid-19, 
Pemerintah menerapkan peraturan baru 
yaitu bahwa proses belajar mengajar di 
lakukan secara online. Dikarenakan tidak 
semua daerah bisa mengakses jaringan 
internet yang stabil dan bagus untuk 
melakukan proses belajar, maka Andry 
dan teman-teman yang berada pada 
Yayasan	 berinisiatif	 untuk	 mendirikan	
sebuah	 tower	 jaringan	 wifi	 agar	 anak-
anak di daerah tersebut bisa mengakses 
jaringan internet dan melaksanakan 
kegiatan belajar secara online.

GOAL DALAM KARIR DAN
KEHIDUPAN PRIBADI

PESAN-PESAN UNTUK BINUSIAN.

PENGALAMAN ORGANISASI 
YAYASAN OBED EDOM INDONESIA 
DAN PERKUMPULAN PENGHUNI PURI 
BOTANICAL MICHELIA
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BEVE 2022

LULUSAN BINUS UNIVERSITY

KONTRIBUSI ALUMNI BINUS UNIVERSITY
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BEVE, BINUS Education Virtual Expo 2022 bakal digelar secara daring. Pengunjung dapat 
mengikuti setiap agenda dalam event tersebut dari mana saja. Cukup dengan mengakses laman 
resminya di digivent.binus.ac.id/beve. Untuk dapat mengikutinya, calon peserta bisa langsung 
melakukan mendaftarkan diri sebagai peserta melalui laman tersebut.  

Tentu saja, ini merupakan ajang yang tepat bagi para lulusan SMA/SMK yang sedang 
berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Expo virtual yang diagendakan 
pada 27 Januari – 6 Februari melalui aplikasi video conference, akan diwarnai sejumlah acara. 
Mayoritas adalah pengenalan pada jurusan, prodi, dan berbagai program pendidikan yang 
tersedia di BINUS University. 

Selain itu, ada pula workshop, trial class, serta berbagai diskusi dengan tema-tema yang 
pastinya bermanfaat. Berbagai agenda tersebut akan dipandu oleh para lecturer dari BINUS 
University sendiri. Sedangkan narasumbernya berasal dari kalangan profesional, baik dari 
dalam maupun luar lingkungan kampus. 

Bahkan sejak awal, BINUS University sudah memperkenalkan diri lewat metode paling 
nyaman, menyesuaikan kondisi saat ini. Lewat ajang BEVE, BINUS Education Virtual Expo 
2022. Calon-calon mahasiswa diajak mengenal lebih dekat lingkungan kampus, tanpa perlu 
mencemaskan keterbatasan mobilitas di masa pandemi.  

Lulus kuliah dari kampus 
ternama merupakan sesuatu yang 
membanggakan. Apalagi jika diiringi 
dengan status cumlaude, nilai IPK tinggi, 
atau prestasi-prestasi akademik lain 
selama menempuh perkuliahan. 

Selain kemauan pribadi, sistem 
pendidikan juga menentukan seberapa 
besar peluang kelulusan mahasiswa. 
Menyadari hal tersebut, BINUS University 
berinovasi untuk menghadirkan suasana 
perkuliahan yang amat mendukung. 
Tujuannya agar setiap mahasiswa dapat 
mencapai potensi maksimalnya. 

Seperti diketahui, BINUS University juga telah banyak melahirkan tokoh-tokoh 
profesional kenamaan nasional di berbagai bidang. Sebut saja pendiri Tokopedia William 
Tanuwijaya, Alamanda Shantika (Binar Academy), Kevin Osmond (Tiket.com, Printerous.
com), Benni Fajarai (Lifepal), Faza Ibnu Ubaydillah (komik Si Juki), dan masih banyak lagi 
nama-nama popular lainnya. 

Munculnya nama-nama tersebut menandakan bahwa BINUS University cukup berhasil 
dalam menjalankan visi misinya. BINUSIAN memiliki potensi besar untuk turut andil dalam 
kemajuan masyarakat luas, termasuk Negara.  

Catatan terakhir pada 2018 menunjukkan bahwa BINUS University telah meluluskan 
lebih dari seratus ribu mahasiswa. Kesemuanya telah menjalankan kiprahnya masing-masing 
yang tersebar di lebih dari 50 negara. 

Telah banyak kisah-kisah inspiratif dari para alumni BINUS. Mereka tak cuma bisa 
diandalkan saat menjadi tenaga kerja, tetapi juga sudah siap untuk terjun mandiri, 
membangun usaha sendiri, serta gigih dan ulet dalam mengembangkannya. Dengan begitu, 
kiprah BINUSIAN juga berdampak luas, karena terbukti bahwa banyak lulusan yang berhasil 
membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

BINUS University sendiri memiliki jaringan alumni yang tergabung dalam organisasi IKA 
BINUS (Ikatan Keluarga Alumni Bina Nusantara). Organisasi ini baru terbentuk pada 21 Juli 
2018, bertepatan dengan Dies Natalis ke-37. 

Usia IKA BINUS memang baru genap lima tahun. Namun, kiprah ikatan para alumni 
BINUS University telah berlangsung nyaris dua dekade lamanya. Sebagian besar kontribusi 
para alumni berfokus ke dunia pendidikan. Termasuk dalam hal memberikan bantuan pada 
institusi pendidikan tak layak dan pencanangan program beasiswa kepada BINUSIAN yang 
membutuhkan. 

Kontribusi sosial tidak berhenti di situ. Pasalnya ikatan alumni BINUS juga kerap 
menggalang dana untuk memberikan bantuan kemanusiaan, contohnya seperti saat peristiwa 
Gempa Jogja pada 2007. 

Kini, IKA BINUS menetapkan tiga program utama dalam aktivitasnya. Setiap program 
dijalankan oleh divisi yang berbeda-beda, meliputi: Business Empowerment and Alumni 
Development, Social and Engagement Activity, dan Treasury, Secretary, and Social Media.



SEJARAH DAERAH INDONESIA

SEJARAH KOTA JAKARTA: 
“MULAI SUNDA KELAPA 
HINGGA KINI”
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Jakarta - Sejarah Kota Jakarta menyimpan kenangan tersendiri di momen perayaan 
HUT Jakarta ke-494. Bermula dari sekitar abad ke-14, Kota Jakarta melewati fase panjang 
penuh perjuangan hingga kini ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Melansir dari lama resmi Indonesia.go.id dan 
wawancara dengan staf Museum Sejarah Jakarta, sejarah 
kota Jakarta bermula dari nama Sunda Kelapa.

Sekitar abad ke-14, daerah yang kini dinamai DKI 
Jakarta itu dikenal sebagai Sunda Kelapa, yang berada di 
bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Daerah Sunda Kelapa 
dikenal sebagai kota pelabuhan yang sibuk, di mana kapal-
kapal dari pedagang, seperti India, China, Arab, hingga 
Eropa, bertukar barang komoditas.

Pada 30 Mei 1619, Kota Jayakarta dikuasai oleh Pemerintahan 
Belanda (VOC) di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen. Kemudian 
VOC menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru di 
bagian barat Sungai Ciliwung yang kemudian dinamakan Batavia, 
yang diambil dari nenek moyang bangsa Belanda, Batavieren.

Pembangunan Batavia didesain layaknya kota-kota di Belanda. 
Desain bangunan berbentuk blok, masing-masing dipisahkan kanal 
dan dilindungi benteng dan parit.

Pada 1650, Batavia akhirnya selesai dibangun. Bangsa Eropa 
tinggal di kawasan Batavia, sementara bangsa Cina, Jawa, dan 
penduduk asli disingkirkan dari wilayah tersebut. Nama Batavia   
terus dipakai selama tiga abad, yakni mulai 1619 hingga 1942.

Usai Jepang menyerah pada sekutu dan proklamasi Indonesia digaungkan pada 1945, 
nama Jakarta Tokubetsu Shi kembali berganti menjadi Jakarta dan menjadi ibu kota Republik 
Indonesia.

Menteri Penerangan RIS (Republik Indonesia Serikat) saat itu, yaitu Arnoldus Isaac 
Zacharias Mononutu, menegaskan bahwa sejak 30 Desember 1949 tak ada lagi sebutan Batavia 
bagi kota tersebut. Nama ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta.

Nama Jakarta kembali dikukuhkan pada 22 Juni 1956 di masa pemerintahan Wali Kota 
Jakarta Sudiro (1952-1960). Sebelumnya Jakarta masuk Provinsi Jawa Barat. Pada 1959, Jakarta 
yang sempat menjadi Kota Praja di bawah wali kota diubah menjadi Daerah Tingkat Satu yang 
dipimpin oleh gubernur. Gubernur pertamanya adalah Soemarno Sosroatmodjo.

Pada 1961, status Jakarta diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Penetapan 22 
Juni sebagai hari ulang tahun Jakarta didasari momen Fatahillah berhasil mengusir Portugis 
dari Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Hal ini tertuang dalam keputusan DPR kota sementara 
No. 6/D/K/1956 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan melalui PP No 2 
Tahun 1961 juncto UU No 2 PNPS 1961.

Pada 1511, Portugis memasuki wilayah Malaka. 
Kemudian pada 1522, wilayah Sunda Kelapa diklaim 
sebagai bagian dari kekuasaannya.

Selang lima tahun kemudian, Fatahillah datang dari 
Kesultanan Demak untuk mengusir Portugis. Sunda Kelapa 
berhasil direbut pada 22 Juni 1527 dan diganti namanya 
menjadi kota Jayakarta. Jayakarta diartikan sebagai 
kemenangan.

Nama Batavia kembali berubah usai pemerintah 
Jepang menguasai Indonesia. Dalam ‘Jakartaku, 
Jakartamu, Jakarta Kita’ (1987) karya lasmijah Hardi, nama 
Batavia diganti sebagai Jakarta Tokubetsu Shi. Nama 
tersebut berasal dari bahasa Jepang yang berarti ‘jauhkan 
perbedaan’.

Pergantian nama menjadi Jakarta Tokubetsu Shi 
bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 
pada 8 Desember 1942.

Sejarah Kota Jakarta: Bermula dari Sunda Kelapa

Sejarah Kota Jakarta: Berganti Menjadi Batavia

Sejarah Kota Jakarta: Berganti Menjadi Jayakarta

Sejarah Kota Jakarta: Berubah Jadi Jakarta Tokubetsu Shi
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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
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PT INOVASI DAYA SOLUSI

- FULLSTACK DEVELOPER
- DIGITAL MARKETING
- ACCOUNT MANAGER

Email:
hr@ids.id

PT. DIGITAL MEDIA PROFIT

- POSISI TETAP ATAU FREELANCE VIDEO EDITOR
   MOTION GRAPHICS

Email:
admin@minestack.id

BASKIT

- FULLSTACK DEVELOPER

Website:
https://baskit.app/

BINUS CAREER CORNER
BINUS VIRTUAL JOB EXPO 39

BINUS Virtual Job Expo 39 

akan diselenggarakan pada:

Senin-Sabtu, 11-24 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.
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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

17 | SURVEY PENGGUNA LULUSAN

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 
(Sedang proses renewal)

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

Berlaku sampai
31	Oktober	2022

- Potongan hingga 1juta
  dengan memasukkan
		Unique	Code	di	Aplikasi
  Speedwork

Berlaku sampai
30	Juni	2022

-	Discount	15%	untuk	setiap
  pembelian minimum 2 box 
- Buy1 Get1 Free untuk setiap
		tanggal	25	maksimal	3	box

Berlaku sampai
20	Desember	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 | 24

https://bit.ly/Binusiancard


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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