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Jakarta, 23 Juli 2022 – BINUS UNIVERSITY menggelar Wisuda Angkatan ke-65 dan melepas 

sebanyak 3.840 Wisudawan yang terdiri dari 3.431 lulusan Program Pendidikan Sarjana, 380 lulusan 

Program Sarjana Pendidikan Magister, 8 lulusan Program Pendidikan Doktor, 11 lulusan Program D4, 

10 lulusan Program Profesi.

Mengusung tema “Be Lifelong Learners Through Fostering and Empowering”, Wisuda 65 

BINUS UNIVERSITY diadakan selama dua hari yaitu tanggal 22 dan 23 Juli 2022 dan bertempat di 

Plenary Hall, Jakarta Convention Center Jakarta serta dibagi dalam 3 sesi dan 1 sesi yang diadakan 

secara online. Lulusan Wisuda ke-65 ini menambah jumlah alumni BINUS UNIVERSITY yang kini 

berjumlah lebih dari 130.000 alumni.

Dalam perhelatan wisuda ini, 77,42% Wisudawan dan Wisudawati lulus tepat waktu dengan 

84,64% lulusan mendapat IPK >3.00. Selain itu, terdapat 162 lulusan menyandang predikat Summa 

Cumlaude dengan IPK sama dengan atau lebih dari 3.91 hingga 4.00. Pada Lulusan Program Sarjana, 

sebanyak 69% Wisudawan S1 telah bekerja. 37% di antaranya telah bekerja di Global Company atau 

Top Nasional, 10% telah bekerja sebagai wirausahawan, dan sebanyak 10% melakukan studi lanjut.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta, Dr. Ir. Paristianti Nurwardani, 

MP. dalam pidato sambutannya mengutip quote dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar 

Dewantara, “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah”, “Setelah selesai wisuda 

tetap semangat belajar melengkapi kompetensimu dan gali potensi dan berguru pada orang-orang 

hebat di sekelilingmu. Terus belajar, belajar, dan belajar”, tutur Dr. Ir. Paristianti Nurwardani, MP.

“Lulusan BINUS memiliki hard skills dan soft skills yang luar biasa. BINUS memberikan 

kemahiran dalam bahasa asing, sertifikasi, kecepatan melakukan pengolahan data, dan BINUS 

memberikan kompetensi dalam bidang komunikasi, fleksibilitas, kepemimpinan, team-work, 

dan time management. Teruslah belajar, belajar, dan belajar. Karena para wisudawan membawa 

nama besar dan predikat unggul BINUS. Selalulah menjadi unggul di manapun Anda berada”, 

pungkasnya mengakhiri pidato.

Pada Wisuda sesi kedua, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia turut memberikan ucapan dan pesan semangat kepada para 

Wisudawan. “Laut samudera nyata yang akan Adik-adik arungi, akan penuh dengan tantangan 

sekaligus peluang. Gunakan seluruh kompetensi yang telah diperoleh dan bangun kolaborasi dan 

kemitraan baik dengan rekan kuliah ataupun kemitraan yang telah dibangun baik di dalam dan 

luar negeri selama mengikuti Program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” ucap Prof. Ir. 

Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng.

Wisuda 65 BINUS UNIVERSITY juga memberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusi 

yang luar biasa dari lulusan, seperti “BINUS Award of Excellence” dianugerahkan kepada 

Wisudawan/ti yang lulus dengan IPK 4.00; “Wibowo Award” dianugerahkan kepada Wisudawan/

ti yang memiliki prestasi akademik dan aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan 

Universitas BINA NUSANTARA; “BINUSIAN Award” dianugerahkan kepada Wisudawan yang 

memiliki prestasi akademik dan non-akademik baik nasional maupun internasional; selain itu 

“Alumni Recognition Award” dianugerahkan kepada Alumni berprestasi yang memiliki 6 kriteria, 

yaitu memiliki prestasi di bidangnya, inovasi, komitmen, kontribusi, integritas, dan pengabdian 

kepada masyarakat.
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WISUDA 65 BINUS UNIVERSITY - SHIFT 1

WISUDA 65 BINUS UNIVERSITY - SHIFT 2

WISUDA 65 BINUS UNIVERSITY - SHIFT 3

WISUDA 65 BINUS UNIVERSITY - SHIFT 4

“Ini kesempatan bagi Anda untuk berkontribusi dan memberdayakan masyarakat. Teruslah 

semangat untuk selalu bisa sukses, menjaga hati dan pikiran Anda, dan jangan lupa untuk 

selalu berbahagia agar bersama-sama, kita BINUSIAN bisa bersama membangun Indonesia 

yang lebih baik”, lanjut Prof. Harjanto.

Hal penting yang disampaikan oleh Prof. Harjanto dalam pidatonya adalah pentingnya 

menjunjung integritas bagi lulusan BINUS UNIVERSITY.  Sejak tahun 2016, BINUS UNIVERSITY 

mengeluarkan SK Rektor No. 1426/SK/PTTKK-UBN/VII/2016 yang memberlakukan sanksi 

Mencontek=DO dan menarik ijazah alumni BINUS yang terbukti terlibat korupsi atau membuat 

orang lain melakukan korupsi. BINUS UNIVERSITY ingin berkontribusi membantu masyarakat 

dan Pemerintah dalam memberantas korupsi yang diawali dari hal yang sederhana, yaitu 

kejujuran.

“Bagi Anda yang diwisuda pada hari ini, saya menyampaikan secara terbuka. Sepanjang 

Anda menjalani kehidupan, Anda tidak boleh melakukan perbuatan korupsi. Anda juga tidak 

boleh menyebabkan orang lain berbuat korupsi. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka 

gelar dan Ijazah Anda akan ditarik kembali,” tegasnya.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LDKUXMSSBDU

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IW_FHV2T-GI

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LPUGRBUYOFC

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=T03PGCUZEW8
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Pertengahan abad ke-19, banyak Ibu yang meninggal setelah proses persalinan 
akibat Demam Puerperal. Demam Puerperal adalah Infeksi bakteri yang menyerang 
saluran reproduksi wanita, sehabis melahirkan/keguguran. Pada saat itu tidak ada yang 
mengetahui penyebab kematian Ibu-ibu tersebut.  Adalah Ignaz Philipp Semmelweis 
(1818-1865), seorang dokter Hongaria keturunan Jerman, mengobservasi bahwa tingkat 
kematian pada saat melahirkan lebih tinggi di bangsal dokter dibandingkan bangsal bidan. 
 Petunjuk yang membantu Semmelweis memecahkan misteri adalah kematian salah satu 
rekannya yang bekerja di Klinik, karena infeksi setelah jarinya tertusuk pisau bedah seorang 
siswa saat melakukan otopsi di rumah sakit.  Otopsi dokter itu sendiri mengungkapkan 
adanya kesamaan penyebab kematian dengan para wanita yang meninggal karena demam 
saat melahirkan.  Dia mengerti Klinik para dokter dan mahasiswa kedokteran membedah 
mayat dan kemudian membantu persalinan dengan tangan yang sama. Bidan, di sisi lain, 
tidak berpartisipasi dalam otopsi atau melakukan kontak dengan mayat.

Lalu Semmelweis melakukan eksperimen agar dokter mencuci tangan dengan larutan 
kapur yang terklorinasi (sekarang dikenal sebagai desinfektan) sebelum membantu proses 
persalinan, dan hal tersebut menurunkan tingkat kematian para ibu secara drastis. Terkadang 
hal kecil dapat memberikan impact yang besar bahkan menyelamatkan nyawa, namun hal 
kecil tersebut yang sering diabaikan.

Hal kecil seperti tepat waktu masuk kerja, olah raga 15 menit setiap hari, membaca buku 
2 halaman setiap hari, 10 menit untuk berdoa, dan banyak lagi dapat memberikan pengaruh 
pada kesehatan dan kesuksesan kita bekerja. Namun apakah kita peduli untuk melakukan 
atau mengabaikannya?

Tanggal 20 Maret 2020, Google Doodle menampilkan Semmelweis untuk menunjukkan 
cara mencuci tangan yang benar selama pandemi korona virus 2020.

Artikel dari alumni BINUS University

SMALL THINGS GIVE AN IMPACT.

Triana Dewi
Personal Financial Advisor
WA: 0815 14671428
Linkedin: Triana Dewi
Email: triana.dewi@gmail.com

ARTICLE I 04

EDISI V / 2022

https://www.youtube.com/watch?v=lDkUXMSsbdU
https://www.youtube.com/watch?v=Iw_fhv2t-GI
https://www.youtube.com/watch?v=LpugrBuYOfc
https://www.youtube.com/watch?v=t03PgCuZew8


KRITERIA PENILAIAN

Nama  : Indrawan Nugroho
Jurusan  : Doctor of Research in Management
Angkatan  : 2013
Jabatan : CEO & Co-founder at CIAS

ALUMNI RECOGNITION 2022 - 
WISUDA 65

Inovasi:

 Selain inovasi sosial dengan Program Jenius Lokal, saya juga beriniovasi 

dalam bidang corporate innovation. Saya mengembangkan sebuah 

pendekatan organik untuk korporat dalam mendesain, mengembangkan 

dan mengimplementasikan inovasi untuk mendongkrak kinerja perusahaan. 

Bentuk intervensi yang kami terapkan mengkombinasikan pemanfaatan 

teknologi digital dan metodologi design thinking dan agile development 

yang telah disesuaikan dengan budaya korporat di Indonesia. Dalam 

lima tahun terakhir, pendekatan unik kami ini kini telah d i a d o p s i 

oleh lebih dari 50 perusahaan besar di Indonesia dan 

menghasilkan outcome yang sangat baik

Komitmen : 

 Sejak tahun 2000, saya fokus pada bidang 

pengembangan SDM melalui perusahaan saya 

bernama Kubik Leadership (PT. Kubik Kreasi Sisilain). 

Tahun 2001, kembali kuliah S2 di bidang Psikologi 

SDM. Kemudian sejak itu mendirikan lembaga sosial 

dan menjalankan beragam aktivitas sosial di bidang 

pengembangan SDM dan talenta anak bangsa. Bahkan 

ketika di tahun 2016 saya mendirikan konsultan inovasi 

korporat, fokus layanan saya adalah pengembangan 

talenta inovator di perusahaan. Ini menunjukkan komitmen 

dan konsistensi saya dalam bidang pengembangan SDM. 

Passion (gairah) pada pengembangan SDM itu lahir karena 

keinginan kuat saya untuk membantu kelahiran generasi 

emas Indonesia.. 

EDISI V / 2022

Kontribusi terhadap masyarakat: 

 Saya mengembangkan kanal YouTube Dr. Indrawan Nugroho untuk mengedukasi 

masyarakat terkait inovasi. Inisiatif ini merupakan bentuk respon saya atas situasi darurat inovasi 

yang kini dialami Indonesia. Hanya dalam dua tahun sejak diluncurkannya, kanal YouTube saya 

ini telah menerbitkan 240 video yang mengulas fenomena-fenomena ekonomi dan bisnis 

yang dipotret dalam perspektif strategi dan inovasi. Kanal ini juga menyajikan studi kasus dari 

beragam perusahaan dan produk di Indonesia dan dunia. Video-video saya kini telah ditonton 

40 juta kali dengan jumlah subscriber sebanyak 734 ribu. Kanal ini tidak hanya ditonton oleh 

mahasiswa, namun juga dosen hingga profesor, para profesional, pengusaha, hingga pejabat-

pejebat pemerintahan dan wakil rakyat.

Pengabdian Masyarakat : 

 Di tahun 2017 Saya mendirikan Perkumpulan TEMPA Trainers Guild yang membawa misi 

menghadirkan solusi untuk beragam masalah bangsa. TEMPA saat ini beranggotakan 150 trainer 

profesional yang saya bina langsung dan kami fasilitasi untuk mendesain, mengimplementasikan, 

dan mengajarkan solusi-solusi konkrit yang dapat menyelesaikan beragam masalah yang ada 

di tengah masyarakat Indonesia. Dari masalah rumah tangga, sosial, bisnis hingga perusahaan. 

Selain TEMPA, sebelumnya di tahun 2014, Saya juga mendirikan Yayasan SuksesMulia yang 

bergerak dalam pengembangan diri dan kepemimpinan para talenta-talenta muda Indonesia.

Integritas : 

 Dalam pandangan saya, integritas memiliki dua dimensi. Dimensi sosial dan dimensi 

diri. Dimensi sosial adalah integritas yang melibatkan orang lain. Ketika orang berbohong 

atau korupsi, maka rusak integritasnya, karena ia telah menipu atau merugikan orang 

lain. Sementara dimensi diri merujuk pada kemampuan kita menjaga integritas atas 

apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan, bahwa untuk 

sukses kita harus kerja keras, maka seberapa keras kita bekerja? Ketika apa yang kita 

omongkan tidak singkron dengan apa yang kita lakukan, maka rusaklah integritas kita. 

Saya meyakini bahwa integritas adalah modal penting untuk sukses dalam

    bidang hidup, karir maupun bisnis. Integritas akan melahirkan kepercayaan yang

     akan membuka jalan bagi beragam peluang. Saya selalu berjuang untuk menjaga

        integritas diri saya dimanapun saya berada dan pada apapun yang saya lakukan.

BINUS NEWS I 06
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KRITERIA PENILAIAN

Nama   : Panca Rudolf Sarungu

Jurusan  : MM Information System

Angkatan  : 2002

Jabatan  : Group Chairman at Prista Teknologi Indonesia

ALUMNI RECOGNITION 2022 - 
WISUDA 65

Prestasi: 

- Mendirikan Travel agent online Romantis Pertama , Bulanmadu.com,

  Tahun 2004

- Direktur Pemasaran International Hotel termuda ( The Park Lane

  Jakarta ) , Tahun 2005 

- Tokoh Inspiratif Muda Toraja, Tahun 2014

Inovasi : 

- Membuat 10 acara virtual saat mulai pandemi 2020.

- Event Kreator 80 Lebih event bertema pariwisata sepanjang 10

   tahun terakhir. 

- Pioneer dalam pameran consumer ( B2C) dalam bidang

   Pariwisata, Dimulai Garuda Indonesia Travel Fair 2008.

- Sejak 2011 Mendirikan ITTA Foundation , hingga saat ini

  menjadi penghargaan pariwisata yang paling bergengsi

  (ITTA Awards, Bali Tourism Awards, Joglosemar Tourism

  Awards, coming soon Lake Toba Tourism Awards) .  

- Membuat event Olah Raga KulineRUN di 6 kota saat berkarir

   sebagai Vice President di PT Hotel Indonesia Natour (Persero). 

Komitmen : 

Mendorong Pariwisata sebagai “leading sector” dalam rangka 

percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi nanti dan industri 

pariwisata bersiap menjadi penghasil devisa terbesar untuk negara 

dalam 1 dekade kedepan. 

Kontribusi terhadap BINUS: 

2019

- Dosen Tamu BINUS

- Participant FGD

- Talent infografis di admisi

- Peer review participant

- Participant FGD

- Invite alumni Akreditasi AACSB (Interview)

Kontribusi terhadap masyarakat: 

 Memberikan waktu lebih terlibat dalam assosiasi Pariwisata , sebagai Ketua umum 

sekaligus pendiri MASATA ( Masyarakat Sadar Wisata ) dan Wakil Ketua Umum GIPI ( Gabungan 

Industri Pariwisata Indonesia ) sebagai putra Toraja, sulawesi Selatan aktif dalam Toraja Tourism 

Board sebagai Ketua. 

Pengabdian Masyarakat : 

 Mendukung dan mengaktivasi program Desa wisata dalam Organisasi di 100 lebih 

    kabupaten kota seluruh indonesia dalam jaringan MASATA.

 Menjadi pembicara berbagai seminar pariwisata dan pengembangan SDM dihampir

     seluruh universitas terkemuka diIndonesia. 

Integritas : 

 Menjunjung Tinggi intergritas dalam segala aktivitas serta mengajak para anak 

muda / millenial untuk melakukan hal yang sama untuk kebaikan masa depan.

2020

- Pembicara seminar online

- Pembicara Host Seminar

2021: 

- FGD Participant

EDISI V / 20222022 / EDISI V
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PERJALANAN DARI LULUS KULIAH 
HINGGA BISA BERKARIR SEPERTI 
SAAT INI

BAGAIMANA KULIAH DI BINUS DAPAT 
MEMBEKALI ANDA SAAT MASUK KE 
DUNIA KERJA

PERJALANAN DARI LULUS KULIAH 
HINGGA BISA BERKARIR SEPERTI 
SAAT INI

Perjalanan Bervick cukup menarik, 
pada tahun 2008 Bervick pernah terjun 
bekerja di dunia ritel distribusi dari hasil 
bumi, sebagai contoh salah satunya 
adalah produk-produk Bogasari. Pada 
saat menjalani ritel tersebut, semua 
hal mulai dari awal hingga akhir dalam 
proses penjualan dipegang sendiri 
oleh Bervick. Berdasarkan pengalaman 
tersebut Bervick sangat banyak belajar 
serta memahami tentang dunia ritel 
distribusi hingga berlanjut pada  tahun 
2015 Bervick mulai mendalami dan 
menjalankan bisnis jaringan USANA 
hingga pada saat ini.

Bervick Menjelaskan bahwa BINUS 
University memiliki mata kuliah yang 
namanya Character Building, mata 
kuliah tersebut juga bisa membantu 
Bervick dalam membangun karakter 
dan integritas diri. Mulai dari bagaimana 
Bervick bertemu dengan orang lain 
dan juga dengan masyarakat sekitar. 
Pada semester-semester akhir juga, 
ada satu mata kuliah yang namanya 
Entrepreneurship, jadi perkuliahan yang 
Bervick jalani Pada masa itu sudah mulai 
berkembang dan memperkenalkan 
dunia kewirausahaan. Pada saat ini 
BINUS University sudah sangat jauh 
berkembang lagi, salah satunya dengan 
ada jurusan yaitu Business Creation.

Setiap bidang industri pastinya 
memiliki tantangan masing-masing. 
Contohnya pada saat Bervick mendalami 
ritel industri, tantangan terbesar Bervick 

adalah pada bagian marketing. 
Karena pada awalnya Bervick 

tidak terbiasa untuk bertemu 
dengan orang dan tidak 

memahami bagaimana 
cara masuk dan cara 
mengakhiri (dalam 
proses penawaran 
hingga penjualan). 
Berdasarkan hal 
tersebut Bervick 
m e n j e l a s k a n 
bahwa dia 
selalu serta 
terus berlatih 
dan pastinya 
dengan jam 
terbang yang 
banyak

Bervick bisa melalui semua itu, dan 
mulai mengerti langkah-langkah yang 
harus dilakukan dalam proses marketing 
dan dunia ritel industri. Pada bisnis 
jaringan ini, Bervick menjelaskan bahwa 
dia tidak dapat memberikan janji surga 
(suatu kepastian yang 100%) atau tidak 
over-promise ke calon pelanggan. Bagi 
Bervick ketika diminta untuk melakukan 
sesuatu yang dia rasa tidak akan sanggup 
menjalaninya, maka Bervick akan 
menjawab tidak, begitu sebaliknya ketika 
merasa bisa dilakukan maka Bervick akan 
menjawab “Puji Tuhan saya akan penuhi 
itu”.

 Bervick menjelaskan pada akhirnya 
jam terbang sangat menentukan dalam 
sebuah proses, seperti halnya dalam 
programming akan selalu trial and 
error, jadi kalau misalnya masih error/
gagal maka kita akan terus dan selalu 
memperbaiki lagi sampai menghasilkan 
sesuatu hasil yang kita sudah diharapkan 
sebelumnya.

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


Jurusan Business Creation tersebut 
mengarahkan dan membimbing 
bagaimana mahasiswa dan mahasiswi 
untuk memulai startup-startup mereka. 
Tidak hanya itu, Bervick menjelaskan 
bahwa “Pastinya dalam sebuah seni 
programming, saat kita mau mencapai 
suatu tujuan dari apa yang telah kita 
harapkan dari suatu program, nantinya 
dari mulai langkah awal sampai mencapai 
hasil yang kita inginkan baru kita bisa 
bedah langkah demi langkahnya dan 
seni tersebut yang sangat membantu 
saya dalam mengambil langkah 
kedepannya”.

Bervick menjelaskan “Pastinya cita-
cita saya bisa menjadi perpanjangan 
tangan dan juga mungkin dalam waktu 
dekat ini juga saya lagi mempersiapkan 
satu startup, harapannya startup tersebut 
bisa menciptakan lapangan pekerjaan 
dan juga bisa saling berbagi tips dan trik 
dalam berorganisasi, sebagai contoh 
dengan B-IKA dan bagi mereka yang 
ingin menjadi wantrepreneur (orang 
yang ingin menjadi entrepreneur).”

Pada saat ini juga Bervick dipercaya 
oleh teman-teman pengurus B-IKA 
untuk meneruskan tongkat estafet 
sebagai ketua B-IKA, agar bisa melayani 
komunitas alumni ataupun binusian yang 
mau belajar menambah pengalaman, 
kita bisa saling berbagi dalam wadah 
B-IKA. B-IKA merupakan salah satu 
yang bisa mewadahi alumni-alumni dari 
BINUS University, yang pada awalnya 
dari divisi Enterpreneurship, namun 
sekarang sudah sangat berkembang dan 

Seperti yang kita ketahui saat ini, 
sebelum adanya pandemi Covid-19, 
mungkin banyak orang tidak pernah 
berpikir untuk WFH (Work From 
Home) jadi memang kita harus hadir ke 
kantor atau WFO (Work From Office) 
berdasarkan jam kerja yang ada. Tapi 
dengan adanya pandemi Covid-19 ini, 
dengan adanya WFH maka kita tidak 
terlalu mengutamakan bekerja sesuai 
dengan jam kantor tapi lebih ke hasil 
yang bisa didapat atau yang dihasilkan 
sesuai dengan yang diinginkan. Dalam 
bisnis jaringan pun juga sama, Bervick 
mempunyai waktu yang lebih fleksibel 
dimana Bervick bisa membantu dan 
menyelaraskan antara keluarga atau 
kehidupan sosial atau berorganisasi dan 
bekerja, contohnya dari 2015 Bervick 
bisa sering mengantar jemput anak, 
hal tersebut adalah salah satu  bagian 
waktu yang Bervick tidak bisa gantikan 
pada nantinya, Bervick menjelaskan, 
bisa melihat bagaimana tumbuh 
berkembang dari anaknya. Di samping 
itu Bervick bisa menyempatkan diri juga 
untuk meeting misalnya meeting yang 
dilakukan secara offline ataupun online, 
setelah itu kegiatannya bisa berlanjut 
bisa berorganisasi juga. Banyak hal 
yang bisa dilakukan, pastinya dengan 
acuannya atau tujuan dari apa yang kita 
inginkan.

dan ternyata lulusan BINUS University 
juga banyak yang menjadi pengusaha 
sukses di bidang F&B (food and 
beverage) ataupun bidang lainnya. 
Dan dalam B-IKA sendiri memiliki salah 
satu divisi yang membahas F&B seperti 
bagaimana kiat-kiat sukses dalam 
membangun startup atau bagaimana 
cara memulai bisnis F&B.

“Saya merekomendasikan untuk 
kuliah di Universitas Bina Nusantara, 
disamping BINUS University memiliki 
standard yang tinggi, jadi pendidikan-
pendidikan yang akan kita dapatkan 
juga menjadi lebih satu standar yang 
lebih dari pada kampus lainnya. Lulusan 
BINUS university akan lebih mudah 
mendapat pekerjaan, dan juga alumni-
alumni cukup tersebar di beberapa 
perusahaan-perusahaan besar yang ada 
di Indonesia.”

 “Saat ini yang saya sangat acungi 
jempol terhadap BINUS University yaitu 
BINUS University sudah mempunyai 1 
jurusan yaitu Business Creation, dimana 
mahasiswa dan mahasiswi sudah bisa 
memulai startup, disana mereka juga 
akan dibimbing oleh para dosen dan 
juga para pelaku bisnis, baik bisnis 
pada kategori F&B ataupun fashion, 
serta BINUS University juga mempunyai 
program 3+1, dimana banyak alumni-
alumni BINUS University juga yang 
mempunyai perusahaan dan mereka bisa 
membantu adik-adik para mahasiswa 
atau mahasiswi.

Mereka bisa memberikan, menceritakan 
satu pengalaman serta membantu adik-
adik untuk melaksanakan program 
magang di perusahaan-perusahaan 
mereka, dan juga banyaknya club-club 
di BINUS seperti band, bahasa Jepang, 
bahasa Mandarin, aktivis, panjat tebing, 
BNCC, dan computer club.”

“Pesan saya untuk adik-adik 
yang mau mulai masuk dan menjalani 
pendidikan di BINUS University, anda 
pasti tidak akan salah pilih. Karena 
dengan lingkungan universitas yang 
sangat nyaman dan juga teman-teman 
yang sangat beragam sehingga adik-
adik bisa memperluas jaringan  lebih 
jauh lagi, pastinya strata pendidikannya 
mempunyai standar yang tinggi.”

- Dirgahayu BINUS University.
- Terus berkarya.
- Harum namanya sampai mancanegara.

APA GOALS KEDEPANNYA DALAM 
KARIR DAN KEHIDUPAN PRIBADI.

PENGALAMAN BERORGANISASI
SEHINGGA AKHIR NYA MENJADI

BAGAIMANA CARA MEMBAGI WAKTU 
DALAM “BERKARIR & BERORGANISASI” 
ATAU “BERKARIR & KELUARGA”

3 HARAPAN UNTUK BINUS UNIVERSITY

KENAPA ANDA MEREKOMENDASIKAN 
KULIAH DI BINUS.
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MASA DEPAN CERAH, INI 5 MASA DEPAN CERAH, INI 5 
PROSPEK KARIER LULUSAN PROSPEK KARIER LULUSAN 

ILMU KOMPUTERILMU KOMPUTER

1. SOFTWARE DEVELOPER

2. PROGRAMMER

3. WEB DEVELOPER
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Menurut data yang dilansir Forbes,  computer science atau ilmu komputer adalah 
satu di antara 10 jurusan kuliah yang paling diminati calon mahasiswa di seluruh dunia. Hal 
tersebut tak lepas dari banyaknya prospek karier yang bisa digeluti oleh lulusan jurusan ini 
dengan gaji yang menjanjikan. Nah, kalau kamu tertarik masuk ke jurusan ini, program studi 
ilmu komputer BINUS @Semarang bisa menjadi pilihan tepat untuk mewujudkan mimpimu. 
Di sini, ada berbagai keunggulan yang ditawarkan, yang belum tentu dimiliki oleh jurusan 
ilmu komputer di kampus lain. Namun, sebelum itu, untuk meyakinkan kamu agar semakin 
mantap memilih computer science sebagai bidang ilmu yang akan dipelajari di bangku 

perguruan tinggi, simak beberapa prospek kariernya yang cerah berikut ini.

Lulusan ilmu komputer bisa menjadi seorang software 
developer, apa itu? Software developer adalah profesi pengembang 
perangkat lunak. Sederhananya, ia adalah orang atau tim yang 
bekerja dengan membuat software seperti aplikasi berbasis 
komputer atau gadget lainnya. Seorang software developer 
tidak hanya bekerja dengan menyusun bahasa pemrograman 
hingga akhirnya tercipta software baru. Namun, ia juga harus 
mempersiapkan desain, melakukan riset dan analisis, maintenance, 
hingga pengujian software. Hampir segala pekerjaan dalam 
proses penciptaan software baru ditangani oleh seorang software 
developer. Maka, tidak heran jika gaji lulusan computer science 
yang memilih karier ini bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp8 juta 
per sebulan. Bahkan, semakin lama bisa jauh semakin tinggi.

Banyak orang menganggap programmer sama dengan 
software developer. Padahal, keduanya adalah profesi berbeda, 
meski saling berhubungan. Jika software developer mengelola 
segala hal terkait proses pengembangan software, programmer 
memiliki pekerjaan yang lebih sederhana. Ia ‘hanya’ bertugas 
membuat bahasa pemrograman (coding). Maka, dapat disimpulkan 
kalau pekerjaan programmer termasuk dalam salah satu job desk 
seorang software developer. Meski demikian, pekerjaan ini tidak 
kalah prestisius. Justru, programmer adalah inti utama dalam 
pengembangan software.

Tidak jauh berbeda dengan dua profesi sebelumnya, seorang 
web developer juga masih berurusan dengan dunia pemrograman. 
Namun, kali ini program yang ditekuni adalah program dalam situs 
web. Jika alumnus computer science ingin menjadi web developer, 
ia bisa memilih untuk menjadi front-end developer atau back-end 
developer, atau bahkan keduanya; full-stack developer. Front-
end developer berkaitan dengan pengembangan tampilan depan 
website, meliputi UI/UX design dan sebagainya. Sementara itu, 
back-end developer lebih banyak berurusan dengan pengelolaan 
server, database, juga aplikasi. Keduanya adalah pekerjaan yang 
saling berkaitan dan sangat mungkin untuk dilakukan oleh satu 
personel sebagai full-stack developer yang bertanggung jawab 
atas tampilan dan ‘dapur’ sebuah situs web.
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Dengan semangat melanjutkan komitmen dalam menabur kebaikan dengan sesama pada 
23 juli 2022, IKABINUS kembali melakukan aksi sosial di acara ke panti jompo yayasan bina 
bhakti di tanggerang selatan. Aksi yang dilakukan berupa kunjungan kepanti jompo untuk 
memberikan semangat kepada lansia yang tinggal disana, aksi sosial ini telah dilakukan secara 
rution oleh IKABINUS sejak  november 2021.

Andry Yohannes mengatakan “Waktu itu kita ada acara sesuatu untuk reunidan juga ada 
rencana untuk memberikan makanan kepada anak jalanan, terus kemudian saya mengusulkan 
untuk ke panti jompo karna kita berfikir diusia kita yang hampir 40 tahun lebih, maka kita harus 
peduli dalam mempersiapkan hari tua. Kemudian dari sana ada juga ide bagaimana kalau acara 
ini terus bergaung sehingga ketika kita ada melakukan meet up atau gathering, maka kita juga 
dapat melakukan aksi sosial dan  acara ini akan terus berlanjut terus sampai maret 2023”.

Dalam rangkaian kegiatan kebersamaan untuk sesama, IKABINUS memberikan sumbangan 
berupa cat dasar, cat ruangan dan kebutuhan sehari-hari ke pihak yayasan bina bakti. Adanya 
kegiatan ini IKA BINUS berharap agar alumni disetiap angkatan dan chaptar dapat bergabung 
dan bersama-sama untuk berbuat kebaikan di seluruh indonesia. “Kami senang sekali karna 
mereka benar-benar memberikan perhatian untuk oma dan opa yang ada disini, sehingga oma 
dan opa yang ada disini meraa sangat terhibur” tutur Ayus selaku Kepala Panti Bina Bhakti

IKABINUS NEWS | 16
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4. COMPUTER AND NETWORK ENGINEER
ALUMNI KA 95 SUMBANG KEBUTUHANALUMNI KA 95 SUMBANG KEBUTUHAN

SEHARI-HARI KEPADA YAYASAN BINA BHAKTISEHARI-HARI KEPADA YAYASAN BINA BHAKTI

5. DIGITAL ENTREPRENEUR

Jika kamu lebih tertarik dengan hardware 
komputer daripada software-nya, profesi ini sangat 
cocok untuk digeluti. Kamu bisa menjadi teknisi 
komputer dan jaringan yang banyak berurusan 
dengan dunia perangkat keras komputer. Secara 
sederhana, pekerjaan teknisi komputer dan jaringan 
meliputi perbaikan berbagai masalah komputer, 
pemasangan jaringan—seperti membuat desain 
jaringan, instalasi dan konfigurasi, monitoring, 
hingga troubleshooting untuk menemukan masalah 

Seperti yang kita tahu, saat ini dunia digital 
semakin berkembang. Hal tersebut menjadi salah 
satu alasan kian maraknya berbagai jenis bisnis 
digital. Nah, buat kamu yang mempelajari computer 
science pun bisa turut menyemarakkan jenis bisnis 
ini dengan menjadi seorang digital entrepreneur 
profesional.

IKABINUS NEWS

Berbagai ilmu yang dipelajari selama di bangku perkuliahan, seperti analisis data 
hingga strategi pemasaran, bisa kamu terapkan jika memilih berkarier dalam bidang ini. 
Kamu bisa menjadi data analyst untuk menganalisis database bisnis yang dijalankan, guna 
mendapat suatu keputusan yang bisa dipakai dalam proses digital marketing.

Itulah beberapa profesi yang bisa kamu tekuni kelak setelah lulus dari jurusan ilmu 
komputer. Di samping itu, kamu tetap bisa menjadi apa pun, sesuai bidang yang diminati. 
Seorang lulusan computer science tidak perlu khawatir dengan karier di masa depan, karena 
kompetensi yang dimiliki masih sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.

Jika masih penasaran dengan prospek karier lulusan ilmu komputer, kamu bisa mengikuti 
acara bincang-bincang bersama BINUS @Semarang pada Kamis, 28 Juli 2022, pukul 09.00-
10.30 WIB. Di sana akan dibahas berbagai karier menjanjikan bagi para mahasiswa computer 
science.
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https://youtu.be/gLHmnuqfCN4
https://www.youtube.com/watch?v=W_3RF7gdQcE&ab_channel=BINUSAlumni


7 TIPS MEMULAI DIGITAL BUSINESS 
BIAR CUAN SEJAK AWAL

Kalian tentu sudah tidak asing dengan nama William Tanuwijaya dan Andrew Darwis, kan? Ya, mereka berdua alumni BINUS 
UNIVERSITY yang sukses menjalankan digital business dengan produknya masing-masing. William dengan Tokopedia-nya, 

sementara Andrew dengan Kaskus-nya.
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1. BANGUN MINDSET YANG BENAR

4. RUMUSKAN MODEL BISNIS SECARA DETAIL

5. PERBANYAK PENGETAHUAN TENTANG TEKNOLOGI

6. TENTUKAN STRATEGI SECARA MATANG

7. TERBUKA DENGAN SEGALA KRITIK 
DAN SARAN3. MUNCULKAN IDE-IDE SEGAR DAN 

2. TEMUKAN PARTNER YANG TEPAT

Buat kamu yang masih menganggap bisnis digital itu sekadar membuka online shop, 
harus segera buang jauh-jauh pikiran tersebut. Faktanya, ada banyak jenis bisnis digital 
yang dapat ditekuni, mulai dari youtuber, content writer, konsultan digital marketing, hingga 
bisnis start-up seperti yang dilakukan William dan Andrew.

Nah, jika kamu ingin mengikuti jejak mereka yang sukses dengan bisnis digitalnya 
masing-masing, berikut ini ada beberapa tips untuk memulai digital business yang bisa 
kamu terapkan.

Untuk membangun sebuah bisnis yang kuat, kita perlu mempersiapkan kerangka yang 
kuat pula. Dalam bisnis digital, salah satu kerangka tersebut adalah mindset atau pola pikir. 
Maka, sebelum memulai bisnis, kita harus membangun mindset yang benar terkait bisnis 
yang akan dijalankan.

Mindset seorang pebisnis tentu berbeda dengan mindset pekerja atau karyawan. 
Berikut ini adalah beberapa pola pikir yang perlu dibangun seorang pebisnis: Untuk 
sukses, kita harus berani mengambil risiko, aktif mencari peluang baru, tidak berhenti 
belajar, memiliki visi yang besar, serta berorientasi pada tindakan.

Model bisnis dalam pengembangan bisnis digital sangat berkaitan dengan target yang 
dibidik untuk menjadi konsumen. Maka dari itu, perumusan model bisnis secara detail bisa 
dilakukan dengan menjawab empat pertanyaan dimensi pemilihan model bisnis.

Hal tersebut meliputi who (siapa sasaran konsumennya?), what (apa produknya?), how 
(bagaimana cara mempertemukan produk dengan konsumennya?), dan why (mengapa 
model bisnis yang dibahas mampu memberi keuntungan?).

Tips ini mungkin yang akan menjadi pembeda dalam proses perintisan bisnis biasa 
dan digital business. Jika dalam bisnis biasa kita tak perlu terlalu mendalami dunia 
teknologi, dalam bisnis digital kita benar-benar harus memperdalam pengetahuan terkait 
hal tersebut.

Basis utama bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi secara maksimal. Oleh 
sebab itu, sebagai calon pengusaha di bidang digital, kita harus senantiasa mengasah 

pengetahuan terkait teknologi agar tidak ketinggalan informasi apa pun, khususnya 
terkait teknologi digital dan finansial (fintech).

Saat bisnis digital sudah berhasil dirintis, tugas kita tidak serta merta selesai. Kita 
masih harus menentukan strategi yang matang untuk memastikan bisnis tersebut 

dapat berjalan dengan baik.
Contoh sederhananya, kita mengembangkan sebuah aplikasi berbasis 

smartphone. Setelah aplikasi bisa digunakan, kita harus membuat aplikasi 
tersebut diunduh oleh banyak orang. Di sinilah kita membutuhkan 

strategi marketing yang tepat.

Demikian beberapa tips yang bisa coba kamu terapkan untuk 
membangun bisnis digital. Jika masih penasaran dengan tips-

tips lainnya, kamu bisa menyimak kegiatan talkshow seru yang 
diselenggarakan BINUS @Semarang. Dalam acara tersebut akan 

diulas cara-cara mencari cuan dari digital business bersama para ahli di 
bidangnya. Informasi lebih lanjut terkait acara bisa kamu simak di sini.

Terakhir, untuk menjadi pengusaha digital yang sukses, 
kita harus menjadi pribadi yang terbuka terhadap segala bentuk 
kritik dan saran yang dilayangkan. Terutama jika kritik dan saran 
tersebut berasal dari klien guna membangun bisnis digital kita 
agar ke depan menjadi semakin baik.

isnis digital juga tidak bisa lepas dari berbagai ide-ide baru yang 
masih segar sekaligus penuh inovasi. Karenanya, untuk memulai bisnis 
digital yang antigagal, kita perlu mengasah kreativitas agar bisa 
memunculkan ide-ide unik, bermanfaat, dan belum dipikirkan 
orang lain.

Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti 
mengikuti pelatihan bisnis, melakukan brainstorming, mengkaji 
berbagai sumber pustaka, hingga melakukan percobaan-percobaan 
tertentu. Tanpa ide yang benar-benar fresh, business digital akan 
sangat sulit untuk dirintis, mengingat banyak pengusaha serupa yang 
telah mengembangkannya.

Bisnis, terlebih bisnis digital, umumnya tidak bisa dijalankan sendiri. Apalagi 
kalau kita masih pemula. Kita memerlukan partner atau tim yang bisa diajak bekerja 
sama untuk mengembangkan berbagai ide hingga menjadi sebuah digital business yang 
utuh.

Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki partner yang tepat. Ia harus 
seorang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita, sehingga kita bisa 
menjadi tim yang solid. Jika tidak demikian, biasanya bisnis yang dirintis 
akan sulit berkembang akibat banyaknya konflik internal.
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JOB VACANCY
FROM ALUMNI
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DENTSU’S

- DNA PROGRAM 2022

Register:

https://bit.ly/Recruitment-DNAProgram2022

ANUGRAH PRATAMA

- ACCOUNT MANAGER

Email:

hrd@anugrahpratama.com

ABOVE (A BOX OF VEGETABLES)

- VISUAL CONTENT CREATOR

- PROCUREMENT

- BUSINESS DEVELOPMENT

- CUSTOMER SERVICE

Email:

aboxofvegetables@gmail.com

PT DANS MULTI PRO

- IT TRAINEE

Email:

yasmin.firoh@dansmultipro.com

PT. IDP CONSULTING INDONESIA

- IELTS OPERATION MANAGER

- EDUCATION COUNSELOR

   (AUSTRALIA, UK)

Email:

hr.indonesia@idp.com

HAND GLOBAL SOLUTIONS (HAND)

- ANDROID DEVELOPER

- NETSUITE PRE-SALES/CONSULTANT

- SAP S4HANA FICO FUNCITIONAL CONSULTANT

- SAP FUNCTIONAL CONSULTANT (TRAINEE)

- SAP S4 HANA SD/MM FUNCTIONAL CONSULTANT

- SAP TECHNICAL CONSULTANT (TRAINEE)

Email:

collin.ng@hand-sg.com

PT DESAIN KREASI CEMERLANG

- BRAND REPRESENTATIVE MANAGER

- ACCOUNT REPRESENTATIV

Email:

career.dplissign@gmail.com

BINUS CAREER CORNER

Diharapkan dengan partisipasi seluruh pihak dapat mensukseskan program

Tracer Study 2022 BINUS University. Berikut link survey yang digunakan:

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim Tracer Study BINUS melalui

email: tracerstudy@binus.edu

BINUS CAREER PROUDLY PRESENT TRACER AGENT 2022!

S1

S2

S3

HTTPS://BIT.LY/TRACERSTUDYBINUS2022_S1

HTTPS://BIT.LY/TRACERSTUDYBINUS2022_S2

HTTPS://BIT.LY/TRACERSTUDYBINUS2022_S3

https://bit.ly/tracerstudybinus2022_S1
https://bit.ly/tracerstudybinus2022_S2
https://bit.ly/tracerstudybinus2022_S3
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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

23 | SURVEY PENGGUNA LULUSAN
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PROMO & BEASISWA KHUSUS ALUMNI

BINUS School
Potongan 10% enrollment fee

berlaku untuk keluarga inti

Alumni dan active student.

Program S1 BHE
Apresiasi untuk Keluarga BINUSIAN 

berupa potongan 100% Biaya Sum-

bangan untuk Program S1 BINUS On-

line Learning. 

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

BINUSIAN dan Rp. 2,500,000,-

untuk BINUSIAN Family.

17 | INFO

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

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
31 Agustus 2022

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

Berlaku sampai

- Dapatkan diskon 20% +
  untuk setiap pembelian
  tiket aplikasi redBus
  dengan memasukkan
  kode “RBBINUS”!

Berlaku sampai
30 November 2022

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

- Discount 15% to All
   Treatment

Berlaku sampai
06 Maret 2023

- Hemat hingga
  Rp 1 juta buat ganti
  ban, oli dan servis
  ringan, selain tentunya
  berkualitas juga tanpa
  antri lewat aplikasi
  Speedwork.

Berlaku sampai
30 Juni 2022 (Sedang 
proses renewal)
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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!!!

2022/ EDISI V
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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. 
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