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Dengan posisi 10 besar kampus terbaik di Indonesia versi Webometrics, banyak lulusan 

SMA yang ada di berbagai kota di Indonesia bermimpi bisa melanjutkan pendidikan di BINUS 

UNIVERSITY. Untuk dapat mewujudkan impian tersebut, BINUS juga melakukan upaya yang 

sama besarnya dengan mendirikan cabang-cabang baru. Salah satunya BINUS @Semarang.

Hadir sebagai jawaban bagi warga Semarang yang menginginkan pendidikan berkualitas 

kelas dunia, BINUS @Semarang beralamat di POJ Avenue, Kav. 3C POJ City Kelurahan Tawangsari, 

Semarang Barat, Semarang City. Setelah 7 tahun ada di Jawa Tengah khususnya Semarang dalam 

bentuk campus non base alias online, kini para BINUSIAN bisa menikmati suasana perkuliahan 

dengan sistem kampus karena BINUS @Semarang telah memiliki gedung sendiri.

Sama seperti kampus-kampus di kota lain, Kampus BINUS @Semarang juga diselenggarakan 

dengan standar yang selama ini diberlakukan oleh BINUS UNIVERSITY. Dari segi kualifikasi dosen, 

akreditasi, sistem hingga fasilitasnya semua sama.

Dibangun di kompleks yang sama dengan BINUS SCHOOL Semarang, Kampus BINUS @

Semarang menawarkan suasana perkuliahan tepat di samping laut. Setelah ground breaking 

pada tahun 2020, acara Grand Launching pada tanggal 18 Agustus ini menandai secara resmi 

bahwa BINUS SCHOOL Semarang dan BINUS @Semarang telah siap menyambut siswa dan 

mahasiswa baru.

Kampus dengan Fasilitas Terbaik

Jurusan Apa Saja yang Ada di BINUS @Semarang?

Demi mendukung peningkatan SDM di Semarang, BINUS @Semarang menghadirkan 

jurusan-jurusan yang penting bagi industri setempat. Beberapa jurusan tersebut adalah: 

1. Computer Science.
 Program Teknik Informatika yang menjadi bagian dari School of Computer Science fokus 

pada pengembangan game dan aplikasi mobile. Keduanya merupakan industri yang sedang 

berkembang sangat masif di Semarang.

2. Digital Business.
 Di tengah bisnis yang terus go digital, jurusan Digital Business akan mempersiapkan para 

BINUSIAN di Semarang untuk dapat mengembangkan dan mengelola bisnis berbasis digital 

degan dukungan teknologi fintech (teknologi finansial).

3. Visual Communication Design (DKV).
 Prodi ini akan membekali BINUSIAN dengan ilmu Desain Komunikasi Visual Digital dan 

Interaktif. Setelah lulus, BINUSIAN diharapkan bisa memberi solusi pada berbagai persoalan 

dalam industri termasuk komunikasi pemasaran dan iklan, mengembangkan startup (perusahaan 

rintisan) hingga memberi solusi bagi permasalahan desain branding dan desain interaktif.

4. Industrial Engineering.
 Industrial Engineering atau Teknik Industri merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang 

akan memberikan ilmu tentang bagaimana menggambarkan, melakukan evaluasi, mendesain, 

memodifikasi, mengontrol dan meningkatkan performa sistem terintegrasi yang terdiri dari orang, 

teknologi maupun material. Jurusan Teknik Industri BINUS sendiri telah meraih akreditasi ABET 

pada tahun 2013 lalu. BINUS menjadi kampus swasta pertama di Indonesia yang mendapatkan 

akreditasi berkelas dunia tersebut.

5. Information System.
 Industri 4.0 saat ini membutuhkan alumni dengan kemampuan data analytics dan social 
media analytics yang mumpuni. Di jurusan ini, BINUSIAN akan dibekali dengan kompetensi yang 

mumpuni dalam kedua bidang tersebut. Tak hanya itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan 

ilmu teknologi, manajemen dan bisnis yang akan membantu dalam meniti berbagai karier yang 

sedang dibutuhkan saat ini seperti System Analyst, Social Media Specialist hingga IS Consultant 
System.

Selain jurusan-jurusan campus base di atas, BINUS @Semarang juga membuka kelas secara 

online untuk beberapa prodi lain seperti Akuntansi, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik 

Industri dan Manajemen.

Diresmikannya kampus BINUS @Semarang menandai babak baru dalam perjalanan BINUS 

mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas SDM di negara kita. Semoga setelah 

Semarang, BINUS bisa kembali melebarkan sayap untuk membuka cabang di kota-kota lain. 

Dengan begitu, pendidikan berkelas dunia bisa dirasakan dan dinikmati semua orang.

Jika kamu berdomisili di Semarang dan sekitarnya, saatnya untuk bergabung dengan BINUS 

@Semarang dan menjadi generasi penerus yang siap bersaing secara nasional maupun global!

BINUS NEWS

BINUS @SEMARANG,SIAP LAHIRKAN 
PEMIMPIN MASA DEPAN!
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BINUS SCHOOL SEMARANG, SEKOLAH BERKELAS DUNIA
DI JAWA TENGAH

Pengalaman dan prestasi selama puluhan tahun tidak lantas membuat BINA 

NUSANTARA merasa cukup dengan semua pencapaian yang ada. Beragam langkah 

terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat di Indonesia bisa menikmati pendidikan 

dengan kualitas terbaik. Langkah nyata itu diwujudkan lewat peresmian BINUS SCHOOL 

Semarang yang dilakukan pada 18 Agustus 2022 ini.

BINUS SCHOOL Semarang merupakan pusat pendidikan berkelas dunia yang 

menyediakan jenjang mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Menurut Michael Wijaya 

Hadipoespito selaku President of BINUS SCHOOL Education, BINUS SCHOOL Semarang 

punya misi memberdayakan serta membina generasi penerus serta menjadi lembaga 

pendidikan yang mampu melahirkan alumni berkarakter moral terpuji, bisa menginspirasi 

lingkungan di sekitarnya dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal, 

nasional maupun global.

Menggunakan Kurikulum Cambridge yang Sudah Diakui Secara Global

Untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten dan memiliki karakter yang 

kuat, BINUS SCHOOL Semarang memilih kurikulum Cambridge untuk diimplementasikan 

dalam proses belajar mengajar. Kurikulum yang dirancang oleh organisasi non-profit di 

Universitas Cambridge Inggris ini telah digunakan di lebih dari 1.000 sekolah di 160 

negara di dunia termasuk Indonesia.

Pemilihan kurikulum ini tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan. 

Sebagaimana kita ketahui, kurikulum Cambridge memiliki sejumlah keunggulan antara 

lain:
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- Membekali siswa dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

- Melatih siswa untuk dapat berpikir luas dan punya cara pandang internasional.

- Membekali siswa dengan pendidikan yang modern dan terbaru.

- Membuka kesempatan bagi para alumni untuk dapat melanjutkan pendidikan di berbagai

   universitas terbaik di dunia.

Dengan kurikulum Cambridge, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi saja, 

melainkan menjadi role model bagi para siswanya. Guru tidak hanya menjelaskan materi, tapi 

juga menjadi partner belajar bagi para siswa.

Semua tenaga pendidik yang mengajar di sekolah dengan kurikulum ini sudah dilatih. 

Pelatihan yang dilakukan secara serentak membuat semua sekolah tetap menjalankan kegiatan 

belajar mengajar dengan standar yang ditentukan.

Mengapa Memilih BINUS SCHOOL Semarang?

BINUS SCHOOL, Salah Satu Wujud Komitmen BINA NUSANTARA
dalam Membangun Bangsa.

Selain menerapkan kurikulum Cambridge, BINUS SCHOOL Semarang memilih sejumlah 

keunggulan antara lain: 

- Tersedia dalam semua jenjang pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA. Jika ingin

   melanjutkan ke perguruan tinggi, kamu bisa mendaftar langsung ke BINUS @Semarang.

- Membangun alumni yang punya nilai-nilai karakter kuat serta budaya inovatif yang fleksibel.

- Meskipun memiliki pandangan global, namun tidak melupakan kearifan lokal.

- Didukung fasilitas yang mumpuni dengan tenaga pengajar berpengalaman.

BINUS SCHOOL Semarang berada di POJ City dan dibangun di atas lahan seluas kurang 

lebih 300 hektar. Lewat sistem pendidikan berskala global, BINUS SCHOOL Semarang berharap 

bisa menjadi wadah bagi generasi penerus di Semarang dan sekitarnya untuk mempersiapkan 

diri bersaing di dunia kerja nantinya.

Selama lebih dari 40 tahun, BINA NUSANTARA secara konsisten melahirkan alumni-

alumni berprestasi dan memiliki kompetensi di berbagai bidang. Tidak hanya lewat kampus-

kampus yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, tapi juga melalui sekolah-sekolah yang 

terus merambah ke daerah-daerah lain di tanah air.

Kehadiran BINUS SCHOOL Semarang bersama dengan BINUS SCHOOL Simprug, BINUS 

SCHOOL Serpong dan BINUS SCHOOL Bekasi akan menjadi tempat awal bagi generasi 

penerus untuk membentuk dan membekali diri dan pengalaman. Lewat pendidikan dasar yang 

berkualitas, lulusan dari sekolah di semua jenjang diharapkan mampu tampil menonjol dari segi 

pengetahuan maupun karakter.

BINUS SCHOOL Semarang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2022 ini bersama dengan 

grand launching Kampus BINUS @Semarang. Ini tidak hanya menandai tercapainya satu impian 

baru, peresmian ini juga menjadi titik start bagi BINA NUSANTARA untuk melangkah lebih jauh 

dan terbang lebih tinggi lagi.

Artikel dari alumni BINUS University

WISH YOU WERE BETTER.

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

ARTICLE I 06

Baru-baru ini kita banyak mengalami gejolak harga-harga barang yang naik. Termasuk 
juga issue mengenai kenaikan Mie Instan, membuat orang-orang panik, terutama anak kost.

Memang hidup terasa semakin sulit, terkadang kita mengharapkan kapan ya hidup akan 
lebih mudah. Dalam renungan, saya membuka kembali catatan coaching yang pernah saya 

ikuti di tahun 2020. Saya menemukan quote yang ditulis ole Jim 
Rohn. Jim Rohn adalah salah seorang mentor dari Anthony Robbins. 

Anthony Robbins mengikuti personal coaching dengan Jim Rohn 
di usia 17 th, hal itu yang merubah hidup Sang Motivator sejak saat 
itu.

Bunyi Quote-nya “Never Wish Life were easier, Wish that 
you were better” - For life may be easier if you are better. Di 
dalam bukunya Anthony menjelaskan bahwa Jim memberikan 
pandangan bahwa Bekerja keraslah untuk meningkatkan 

kemampuan diri lebih dari pada pekerjaan atau lainnya, karena 
dengan begitu, kamu akan bisa memberikan lebih banyak 

kepada orang lain. Saya prediksi ke depan mungkin akan 
lebih banyak tantangan dan lebih rumit, saya pikir lebih baik 

kita pakai waktu kita untuk meningkatkan kemampuan 
pribadi lebih dari hal-hal yang lain, untuk menghadapi 

tantangan itu.
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BAGAIMANA PERJALANAN DARI LULUS KULIAH 
HINGGA BISA BERKARI SEPERTI SAAT INI

Juliana menceritakan alasan 
memilih kuliah di BINUS University 
pada saat itu dikarenakan Juliana 
punya impian untuk memiliki 
E-commerce seperti Amazon. 
Tetapi karena pada zaman itu 
banyak startup-startup yang 
tidak berkembang dan bahkan 
ada beberapa startup yang 
tutup, sehingga membuat Juliana 
mengurungkan impiannya 
untuk memiliki E-commerce dan 
akhirnya memilih untuk bekerja. 
Saat awal merintis karirnya, 
Juliana mendapat penawaran 
pekerjaan sebagai programmer 
dari salah satu dosen di BINUS 
University dan pada waktu 
yang bersamaan juga Juliana 
mendapat tawaran pekerjaan 
dari salah satu perusahaan 
Multinational Company yang 

bergerak di bidang Hardware. Dikarenakan pada saat itu, Juliana 
lebih ingin memiliki pengalaman bekerja di perusahaan Multinational 
Company, Akhirnya Juliana memutuskan untuk bekerja di perusahaan 
hardware.

 Pada awal karir, Juliana bekerja pada di perusahaan 
hardware (ASUS) dan selama 12 tahun, Juliana belajar banyak hal. 
Sebagai perusahaan multinasional, Juliana banyak belajar cara 
berkomunikasi & bekerjasama dengan negara dan budaya yang 
berbeda. Juliana juga banyak belajar dari sisi bisnis, marketing, 
strategi produk dan sales.  Perjalanan karir Juliana juga sangat 
banyak diperusahaan ini, yang awalnya hanya berawal dari 5 
orang hingga kini berjumlah ratusan orang. Awalnya Juliana 
masuk bekerja sebagai webmaster. Dikarenakan sewaktu masih 
berkuliah Juliana sangat aktif di beberapa UKM (Unit Kegiatan 
Mahasiswa) terutama di BNCC (Bina Nusantara Computer 
Club), sehingga membuat Juliana memiliki banyak pengalaman 
berorganisasi dan mengenal beberapa vendor dan distributor 
saat itu. Selain bekerja jadi webmaster, Juliana juga aktif dan 
memberi banyak ide kepada atasan seperti mengadakan 
gathering, mengenalkan Motherboard, dan VGA pada media. 
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https://youtu.be/gLHmnuqfCN4
https://www.youtube.com/watch?v=W_3RF7gdQcE&ab_channel=BINUSAlumni


Perjalanan karir Juliana yang awalnya bertanggung 
jawab sebagai webmaster berubah menjadi marketing 
dan naik menjadi Marketing Manager, terus pindah ke 
divisi Sales menjadi Business Development Manager untuk 
memasarkan notebook dari brand tersebut. Pada saat Juliana 
mengembangkan dan memasarkan notebook perusahaan 
tersebut, pada saat itu juga semua ilmu yang dipelajari 
Juliana terpakai. Mulai dari notebook yang tidak dikenal oleh 
siapapun menjadi sangat terkenal saat ini.  Pada saat Juliana 
memasarkan notebook tersebut, Juliana memiliki impian yaitu 
“Saya ingin semua orang menggunakan brand perusahaan ini 
dan kemanapun, saya bisa melihat orang menggunakannya”.  
Banyak hal yang Juliana lakukan tentunya, sampai pada 
akhirnya Juliana menjadi orang nomor 1 pada brand tersebut 
di Indonesia pada saat itu.

 Berdasarkan pencapaian tersebut, tidak serta 
merta membuat Juliana merasa puas. Juliana kemudian 
memutuskan untuk kembali belajar dengan mengambil 
kursus pemrograman PHP, yang dimana kursus dilakukan 
setelah pulang bekerja dan belajar hingga pukul 10 malam. 
Karena pada saat itu Juliana masih tertarik pada dunia 
teknologi.  Ketika bekerja di perusahaan sebelumnya Juliana 
bertanggung jawab pada bagian hardware, sehingga ilmu 
teknologi yang dimiliki Juliana tidak terlalu terpakai untuk 
melakukan pekerjaan sehari-hari. Setelah mengikuti dan 
mulai belajar kembali, Juliana banyak belajar dan mengenal 
hal-hal yang baru, seperti dunia cloud. Di waktu yang 
bersamaan ketika Juliana kembali mengambil kursus, Juliana 
mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan Microsoft. 
Pada awalnya Juliana mencoba explore dan mencari tau 
tentang perusahaan microsoft tersebut. Juliana diberi 
tahu visi misi dari perusahaan Microsoft, Empower every 
person and every organization on the planet to achieve 
more dan Juliana diperlihatkan video dari CEO Microsoft 
yaitu Satya Nadella. Dan akhirnya Juliana merasa 
menemukan passion-nya. Awalnya, Juliana sempat 
menolak kesempatan untuk bekerja di perusahaan 
microsoft karena posisi yang ditawarkan adalah 
divisi yang kurang diminati. Tetapi pada saat itu 
Juliana diberi masukan untuk menjadikan penawaran 
pekerjaan di perusahaan ini sebagai awal dan pintu 
untuk mengenal dunia. 8 bulan kemudian, Juliana di 

pindahkan untuk memimpin bisnis whitespace (SMB) 
di Microsoft selama kurang lebih selama 3 tahun. Setelah 
itu, Juilana dipindahkan ke divisi partnership/channel, 
untuk mengurus partner dari Microsoft . Saat ini Juliana 
bekerja di Microsoft sebagai Partner Development 
Lead di Indonesia.

Juliana menyebutkan bahwa di perusahaan manapun akan selalu 
memiliki tantangan nya masing-masing. Berdasarkan pengalaman 
Juliana, yang menjadi tantangan paling besar itu sebenarnya adalah 
bagaimana kita bisa selalu relevan dan sesuai dengan permintaan dari 
pasar saat ini.

Pada saat Juliana lulus dari BINUS University, lowongan pekerjaan 
untuk Data Science tidak ada, tetapi pada saat ini orang-orang yang 
memiliki kemampuan Data Science banyak dicari oleh perusahaan-
perusahaan besar ataupun startup.  Berdasarkan hal tersebut, hal yang 
bisa Juliana lakukan adalah terus belajar dan meningkatkan kemampuan 
diri. Hal tersebut dibuktikan Juliana dengan memiliki 10 sertifikasi 
Microsoft yang teknikal dan Juliana juga sudah mencapai level 200 
untuk Azure AI (Artificial Intelligence). Selain kemampuan teknikal 
ada juga kemampuan softskill yang harus dipelajari, seperti leadership, 
growth mindset, negotiation, story telling, dan sebagainya.

“Banyak dan aku sangat bersyukur, akhirnya aku bisa masuk ke 
BINUS University. Karena tidak berencana akan kuliah di BINUS, tetapi 
aku diam-diam ikut ujian seleksi masuk dan menjadi TOP rank dan 
bahkan mendapatkan beasiswa. Makanya saat itu aku mendapat kuliah 
pertama pada kelas malam. Berkuliah di BINUS University menjadi 
keputusan yang sangat tepat bagi aku” ujar Juliana

Selama berkuliah di BINUS University, banyak hal yang Juliana 
dapatkan baik secara materi ataupun non-materi. Juliana juga 
berpendapat bahwa kuliah itu tidak hanya belajar tentang teori yang 
disampaikan saat proses belajar mengajar atau hanya belajar dan 
praktikum di laboratorium. Tetapi juga harus belajar tentang logical 
thinking, karena dalam mengurus bisnis ataupun berbisnis selalu 
berhubungan dengan logical thinking. Dan hal yang tidak kalah penting 
juga selain hanya berkuliah dan belajar adalah dengan mengikuti UKM 
(Unit Kegiatan Mahasiswa). Pada saat berkuliah Juliana mengikuti 
BNCC (Bina Nusantara Computer Club). Selain bisa sharing dan belajar 
tentang Bahasa pemograman dan desain bersama teman-teman, Juliana 
juga bisa belajar membangun jaringan, menulis proposal, presentasi, 
negosiasi, public speaking dan belajar membuat acara-acara serta 
mencari sponsor. Jadi simpelnya juliana menjelaskan ketika berkuliah di 
BINUS University, Juliana belajar banyak hal dari sisi pelajaran, teknologi, 
logical thinking dan networking. Hal-hal tersebut yang sangat membantu 
dan membekali Juliana dalam memasuki dunia kerja dan berkarir.

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

APA TANTANGAN TERBESAR DAN DIDUNIA KERJA, DAN 
BAGAIMANA CARA ANDA MENANGANINYA
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Juliana memiliki set-up goals setiap 12 
tahun sebanyak 5 kali kedepannya. Sehingga 
Juliana bisa memiliki pandangan dan target 
yang bisa dicapai pada setiap 12 tahun 
tersebut. Pada 12 tahun pertama, pada saat 
Juliana bekerja di perusahaan ASUS. Pada 
saat itu Juliana masih muda, berani dan juga 
sangat ambisius. Hal tersebut membuat hal 
yang ingin dicapai atau diraih oleh Juliana 
selalu berhubungan dengan angka. Pada 12 
tahun saat ini, Juliana menilai bahwa tidak 
semua hal yang dicapai dalam pekerjaan selalu 
berhubungan dengan angka. Tetapi pada saat 
ini Juliana menegaskan bahwa yang terpenting 
saat ini adalah value atau dampak yang bisa 
bermanfaat buat masyarakat dan juga passion 
yang membuat Juliana merasa senang dalam 
pekerjaan. Diperusahaan Microsoft, Juliana 
banyak belajar banyak tentang work life 
balance. Hal tersebut juga yang mendorong 
Juliana untuk bisa melakukan hal yang menjadi 
passion Juliana untuk aktif dalam beberapa 
kampanye diantaranya adalah Neurodiverse 
Awareness, Accessability dan Empowering 
Women. Pada waktu yang bersamaan juga, 
Juliana juga mendorong diri sendiri untuk 
selalu hidup sehat. Hal tersebut pula yang 
membuat Juliana menjadi urban farmer dan 
pada saat ini Juliana juga memiliki 1000 
tanaman hidroponik, yang ditanam Juliana 
sendiri.

 Harapan Juliana dalam karir kedepannya 
adalah agar Juliana bisa terus belajar dan 
relevan dengan pengetahuan dan kebutuhan 
saat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari perjalanan 
karir Juliana pada perusahaan Microsoft saat 

ini. Selama 5,5 tahun bekerja di Microsoft, 
Juliana sudah rotasi 3 kali. Hal tersebut 

yang membuat Juliana bisa melihat 
dan belajar banyak hal.  Bagi Juliana 
karir adalah bagian dari hidup, selain 
bekerja dan membangun karir, Juliana 
juga tetap bisa melakukan passion 

dalam mengikuti kegiatan sosial atau campaign, dan yang menjadi hal paling utama 
bagi Juliana adalah keluarga.  

APA GOALS KEDEPANNYA DALAM KARIR 
DAN KEHIDUPAN PRIBADI.

APA GOALS KEDEPANNYA DALAM KARIR DAN KEHIDUPAN PRIBADI.

1 KALIMAT UNTUK BINUS UNIVERSITY

“Saya merekomendasikan BINUS University, Karena BINUS 
University merupakan universitas nomor 1 untuk teknologi di 
Indonesia. Bukan hanya dari sisi teknologi tapi teman-teman 
Binusian juga bisa belajar banyak hal seperti networking, dan 

kemampuan lainnya.”

“BINUS University merupakan Universitas Nomor 1 untuk 
Teknologi di Indonesia.”
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Makna proklamasi ini sebagai puncak 
dari perjuangan kemerdekaan Republik 
Indonesia. Seperti diketahui, bangsa 
Indonesia sudah sejak lama berjuang 
melawan penjajah hingga mengorbankan 
tenaga, waktu, bahkan nyawa. 
Kemerdekaan ini adalah perjalanan akhir 
dari sejarah perjuangan Indonesia dalam 
melawan penjajah.

yakni melakukan suatu perubahan yang 
mendasar juga cepat. Adapun revolusi 
baru tersebut bisa dilihat dengan adanya 
pemindahan kekuasaan serta membentuk 
badan-badan kelengkapan negara.

Makna proklamasi berikutnya yaitu 
Indonesia memulai revolusi baru, yakni 

Proklamasi kemerdekaan berarti 
Indonesia terbebas dari penjajahan 
maupun penindasan bangsa asing. Oleh 
karena itu, usai pembacaan teks proklamasi 
Kemerdekaan RI, Negara Indonesia 
memiliki kebebasan untuk menentukan 
nasibnya sendiri dan bertanggung jawab 
dalam kehidupan berbangsa maupun 
bernegara secara mandiri.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
pada tanggal 17 Agustus 1945 bisa 
dikatakah sebagai berkah Tuhan dan buah 
dari perjuangan bangsa Indonesia. Oleh 
karena itu, kemerdekaan RI ini bukanlah 
hadiah dari Jepang seperti yang telah 
dijanjikan, akan tetapi diperoleh melalui 
perjuangan yang berdarah-darah dan 
penuh pengorbanan.

Proklamasi kemerdekaan RI 
menjadi gerbang bagi Indonesia menuju 
masyarakat yang adil dan makmur. Itu 
artinya, kemerdekaan Indonesia adalah 
fase penting yang memang harus 
dilewati Indonesia sebelum melanjutkan 
perjuangan menuju ase berikutnya.

Masyarakat Indonesia sebentar lagi akan memperingati Hari Proklamasi 
Kemerdekaan RI pada  tanggal 17 Agustus.  Dalam sejarah, proklamasi kemerdekaan 
Indonesia terjadi 77 tahun lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Sebenarnya apa 
makna proklamasi? Diketahui, proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh Ir Soekarno 
dan Mohammad Hatta pukul 10 pagi di Jln Pegangsaan Timur No. 56 setelah melalui 
proses yang cukup panjang. Sebelum pembacaan teks proklamasi, terlebih dulu 
dilakukan perumusan teks proklamasi di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda di 
Jl. Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Usai mencapaik kesepakatan,  diketik Sayuti Melik dan 
ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama rakyat Indonesia. Lantas, sebenarnya 
apa makna proklamasi kemerdekaan RI? Melansir dari berbagai sumber, mari simak 
ulasannya berikut.

Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan 
de facto, yang memiliki arti atau makna bentuk pengakuan dari suatu negara atas 
negara lainnya yang syarat-syaratnya telah terpenuhi sebagai negara. Namun kala itu, 
kemerdekaan Indonesia bukan hanya diakui secara a de facto, tapi juga secara de jure. 
Meski demikian, proklamasi kemerdekaan RI ini memiliki makna yang dalam bagi bangsa 
Indonesia. Adapun makna proklamasi tersebut seperti berikut ini:

MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

1. PUNCAK DARI PERJUANGAN
   BANGSA INDONESIA

3. SEBUAH REVOLUSI BARU

2. BEBAS DARI PENJAJAHAN

4. BERKAH TUHAN YMH

5. GERBANG MENUJU MASYARAKAT
    YANG ADIL DAN MAKMUR

2022 / EDISI VI EDISI VI / 2022
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INI 7 BIDANG YANG BISA DIPELAJARI UNTUK BERKARIER

DI INDUSTRI DESAIN



Apakah kamu sadar kalau belakangan ini keberadaan industri desain kian marak? 
Hal tersebut tak lepas dari banyaknya kebutuhan desain untuk berbagai hal. Sebagai 
contoh, lihat saja akun media sosial berbagai produk usaha, pasti semua dibuat dengan 
teknik desain yang memukau. Nah, buat kamu yang saat ini sedang belajar desain 
grafis untuk mempersiapkan karier di industri desain, kamu perlu tahu beberapa 
bidang desain grafis berikut.

Hal ini penting agar kamu bisa lebih fokus menentukan konsentrasi dalam 
mendesain. Sebab, pekerjaan desainer bukan sebatas pembuat poster ataupun meme. 
Apa saja bidang-bidang tersebut?

Setiap bidang desain grafis tentu 
membutuhkan kemampuan dasar desain 
yang sama. Namun, masing-masing tetap 
memiliki karakternya tersendiri. Seperti desain 
branding ini, misalnya.

Bidang ini sangat berkaitan dengan 
identitas perusahaan atau merek produk 
tertentu, meliputi logo, warna, tipografi, dan 
sebagainya. Alhasil, proses pembuatannya 
pun memerlukan waktu yang tidak sebentar. 
Perlu proses brainstorming yang panjang 
untuk dapat menentukan konsep suatu 
branding.

Munculnya suatu produk baru tidak bisa lepas 
dari peran seorang desainer. Ia dibutuhkan untuk 
menyiapkan desain produk beserta kemasannya. 
Misalnya perusahaan ingin mengeluarkan produk snack 
baru. Maka, dibutuhkan kemasan yang sesuai dengan 
produk tersebut.

Di sini, seorang desainer tidak hanya bertugas 
membuat desain layout tampilan produk, tetapi juga 
mengatur seperti apa bentuknya, efektivitasnya, hingga 
keamanannya. Maka, bidang desain grafis memang tidak 
melulu berhubungan dengan layar pepat.

Di samping itu, tipe desain produk yang lain adalah 
desain apparel. Biasanya bidang ini banyak berhubungan 
dengan pembuatan desain pakaian, tas, sepatu, dan 
sebagainya. Seorang desainer apparel sebaiknya juga 
paham soal bahan dan proses pencetakan (sablon).

Kalau kamu menganggap sebuah 
website hanya membutuhkan programmer 
dalam pengelolaannya, anggapan tersebut 
tidak tepat. Sebuah website yang baik, selain 
membutuhkan teknologi yang bagus, juga 
memerlukan desainer andal.

Ya, seorang desainer diperlukan untuk 
menciptakan tampilan website yang menarik 
sehingga bisa membuat pengguna merasa 
lebih nyaman saat mengunjungi situs website 
tersebut. Tentunya, desainer harus bekerja 
sama dengan programmer agar pekerjaannya 
dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu contoh untuk desain pemasaran dan 
periklanan ini adalah poster atau meme yang biasa 
digunakan oleh perusahaan untuk melakukan promosi. 
Kedua bidang desain ini sebenarnya cukup berbeda.

Desain pemasaran atau untuk kebutuhan marketing 
lebih mengedepankan berbagai hal yang dibutuhkan 
konsumen, sehingga desain pemasaran yang dibuat 
akan menyesuaikan, yaitu dengan memberikan solusi 
atas suatu permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu, desain periklanan lebih menekankan 
ajakan bagi para audiens agar tertarik melakukan hal 
yang diiklankan. Di sini, selain bisa mendesain konsep 
promosi, seorang desainer juga perlu tahu dasar-dasar 
copywriting.

Mirip dengan desain website, desain UI atau User 
Interface ini juga berhubungan dengan tampilan suatu 
produk digital. Namun, umumnya bidang ini lebih banyak 
dipakai untuk sebuah aplikasi.

Bagaimana sebuah aplikasi memiliki tampilan yang 
memudahkan pengguna, itulah tugas utama seorang 
desainer UI. Menu atau fitur apa yang akan dimunculkan, 
bentuk dan penempatan tombol-tombol, hingga 
pemilihan warna, dan sebagainya, merupakan hasil dari 
pekerjaan seorang desainer UI.

1. Desain Branding

3. Desain Produk dan Kemasan

2. Desain Website

4. Desain Pemasaran dan Periklanan

5. Desain UI
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Desain publikasi merupakan bidang 
desain grafis yang sudah sangat familier. Di 
sini seorang desainer bertugas membuat 
desain maupun tata letak dari berbagai 
produk publikasi seperti buku, koran, majalah, 
katalog, laporan, dan sebagainya.

Bahkan, saat ini seiring dengan 
perkembangan zaman, pekerjaan bidang 
desain publikasi juga mulai bergeser ke ranah 
digital, seperti membuat desain e-book, 
laporan digital, dan sebagainya.

Kalau kamu menganggap sebuah 
website hanya membutuhkan programmer 
dalam pengelolaannya, anggapan tersebut 
tidak tepat. Sebuah website yang baik, selain 
membutuhkan teknologi yang bagus, juga 
memerlukan desainer andal.

Ya, seorang desainer diperlukan untuk 
menciptakan tampilan website yang menarik 
sehingga bisa membuat pengguna merasa 
lebih nyaman saat mengunjungi situs website 
tersebut. Tentunya, desainer harus bekerja 
sama dengan programmer agar pekerjaannya 
dapat berjalan dengan lancar.

Demikian, itulah beberapa bidang dari kompetensi desain grafis yang perlu diketahui. Di 

samping itu, masih banyak bidang desain lainnya yang bisa dikembangkan agar kemampuan 

kita dalam mendesain semakin baik.

6. Desain Publikasi

7. Desain Motion Graphic

IKA BINUS NEWS

LION CLUB Dan IKA BINUS Gelar Aksi Donor 

Ikatan Alumni Binus University (IKA BINUS) dan Lions Club International 
Distrik, bekerja sama untuk kembali mengadakan acara donor darah dan acara ini 
diselenggarakan di MGK Kemayoran pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022.

Aksi donor darah ini telah diadakan secara rutin dan pada acara kali ini tercatat 
terdapat sebanyak 250 orang yang berpartisipasi untuk mendonorkan darah pada 
acara ini.

“Kami dari Ikatan Keluarga BINUS University (IKA BINUS) ingin juga memaknai 
hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun dengan kita berbuat amal 
kebaikan kepada masyarakat, bersama dengan divisi kami yaitu Social Activity kita 
berpartner dengan Lion CLub Indonesia. Kita membuat sebuah event donor darah 
yang puji syukur dilaksanakan di MGK Kemayoran dengan partisipasi sebanyak 250 

orang, mudah-mudahan ini merupakan sebuah langkah awal yang 
baik, karena dari 250 pertisipasi, sebanyak 50 orang diantaranya 
adalah alumni BINUS.” ujar Marjuky selaku ketua IKA BINUS.

Marjuky juga selaku perwakilan dari IKA BINUS juga 
menambahkan ”Harapannya adalah mengajak sebanyak 
mungkin teman-teman dan alumni BINUS University untuk 
bisa membangun masyarakat yang baik sesuai dengan pesan-
pesan dari yayasan yaitu A World-class university fostering and 
empowering the society in building and serving the nation. Jadi 
kita bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun 
negeri ini lebih baik”

Tonton Fullnya di Youtube BINUSTV Channel
atau pada link berikut:
https://www.youtube.com watch?v=HwPQZL7iO_U&t=3s

https://www.youtube.com watch?v=HwPQZL7iO_U&t=3s


JOB VACANCY
FROM ALUMNI
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ERAJAYA

- ACTIVATION & PARTNERSHIP REGIONAL

   ASSITANT MANAGER

- VMD & EXHIBITION REGIONAL ASSISTANT

   MANAGER

Email:

fenny.01@erajaya.com

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 SULAWESI CAHAYA MINERAL

- IT MANAGER

Email:

recruitment@scmnickel.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

EQUIP YOUR FUTURECertifications

agar tidak ketinggalan dengan event-event menarik kami lainnya, jangan lupa 
follow dan subscribe sosial media kami. 

Bagi rekan-rekan alumni yang berminat mengikuti program sertifikasi.
Sehingga rekan-rekan alumni akan mendapatkan prioritas informasi dan

special benefit terkait sertifikasi yang tersedia.

IKA(Ikatan Keluarga Alumni) BINUS, telah mengadakan berbagai event
menarik yang dapat memperlengkapi rekan-rekan sebagai alumni untuk

masuk ke dunia kerja. Jangan khawatir jika tertinggal mengikuti event kami, 
Event mengenai sertifikasi yang sudah berjalan bisa di tonton disini :

REGISTRASI DISINI

https://bit.ly/IKASertifikasi

Klik Disini Klik Disini Klik Disini

Why Google for Cloud? Key Risks in the Evolving 
Cybersecurity Landscape

RPA (Robotic Process 
Automation) “Start your 

RPA Journey”

CERTIFICATION | 24
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https://youtu.be/gLHmnuqfCN4
https://bit.ly/BINUSGraduatesSurvey
https://bit.ly/IKASertifikasi
https://www.youtube.com/watch?v=_WsGYLkzYPA&list=PLgDwKnt0iAYJpm5Mse9X7LvYzphcbOKnl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9u3YKn6iaVU&list=PLgDwKnt0iAYJpm5Mse9X7LvYzphcbOKnl&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1ZDQ_xkNy3c&list=PLgDwKnt0iAYJpm5Mse9X7LvYzphcbOKnl&index=3
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
Apresiasi untuk Keluarga BINUSIAN 

berupa potongan 100% Biaya

Sumbangan untuk Program S1 BINUS 

Online Learning. 

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

BINUSIAN dan Rp. 2,500,000,-

untuk BINUSIAN Family.
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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.

- 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.

- 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.

Berlaku sampai
20 Desember 2022.

- 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 VI
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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)

BINUS Alumni

alumni@binus.edu

5345830 ext. 1234, 1235, 1237
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