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BINUS Resmi Merilis BINUS Support untuk Kemudahan dan Pengalaman Baru 
Dalam Mengakses Informasi

“BINUS UNIVERSITY sedang melakukan 

transformasi digital dengan mengembangkan 

budaya baru, produk baru, dan layanan baru. 

Untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada 

stakeholder. BINUS Support fokus kepada layanan 

dan memberikan pengalaman baru bagi stakeholder. 

Menjadi pusat layanan informasi dan solusi,” 

tutur Johan selaku Vice Rector Student Affairs & 

Community Development.

Melalui BINUS Support, informasi seluruh 

layanan yang dimiliki BINUS UNIVERSITY dari 

proses pendaftaran, First Year Program, perkuliahan, 

enrichment program, penelitian, skripsi, hingga 

alumni dapat diperoleh di satu tempat. Konten yang 

ditampilkan akan berbeda menyesuaikan dengan 

role pengguna saat mengakses konten tersebut. 

Apabila pengguna seorang BINUSIAN, dapat login 

menggunakan alamat email dan password binus.edu 

atau binus.ac.id sebelum mengakses konten artikel.

Sedangkan untuk calon mahasiswa yang ingin mencari info tentang tes masuk BINUS 

UNIVERSITY ataupun beasiswa yang tersedia, bisa menemukannya di bagian calon mahasiswa. 

Selain itu, tersedia pula bagian khusus orang tua, staf, hingga alumni.

Pengembangan BINUS Support terbagi menjadi empat aktivitas utama, yaitu:

1. Microsite BINUS Support
Untuk mendukung kinerja maksimal, salah satu aktivitas utama BINUS Support fokus sebagai 

pusat informasi layanan, solusi, jawaban, serta sentra info akses komunikasi bagi stakeholder BINUS 

Higher Education di https://support.binus.ac.id.

Jakarta, 15 Agustus 2022 – BINUS UNIVERSITY merilis BINUS Support sebagai pusat aktivitas 

layanan lengkap solusi pertanyaan dari setiap stakeholder BINUS UNIVERSITY; baik untuk 

mahasiswa, dosen, alumni, bahkan hingga orang tua mahasiswa. Sebagai bagian dari BINUS Digital 

Transformation, BINUS Support adalah bentuk nyata dukungan pengalaman baru yang BINUS 

UNIVERSITY berikan. BINUS Support diluncurkan sebagai bagian dari acara Appreciation Day 

2022, tanggal 17 Agustus 2022 yang merupakan acara penghargaan bagi BINUSIAN (Mahasiswa, 

dosen, dan Fasilitator) berprestasi.
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2. Aktivitas Layanan Lengkap
Layanan terintegrasi dan lengkap mampu 

menghemat tenaga dan meningkatkan 

kepuasan. Oleh sebab itu, BINUS UNIVERSITY 

telah mengembangkan satu aktivitas lengkap 

layanan binus terpusat, yaitu BINUS Support 

sebagai operational excellence menuju 

digitalized services dan autonomous services, 

serta standar perilaku tim dalam melakukan 

aktivitas layanan.

3. Sentra Multi- Channel Komunikasi
Sentra informasi multi saluran komunikasi 

hadir melalui satu tempat saja untuk 

mempermudah stakeholder mendapatkan 

layanan yang prima. Tidak hanya email, chat, 

dan telepon, tetapi juga layanan berbasis 

chatbot dengan representasi maskot BINUS 

UNIVERSITY. Tim BINUS Support terbagi menjadi tiga, yaitu tim lapangan, tim front-office, 

serta tim back-office.

- Tim Lapangan: Tugas tim lapangan terdiri dari tiga kewajiban, yaitu turun langsung

 ke lapangan untuk memberikan layanan, melakukan sosialisasi pemanfaatan BINUS

 Support, serta menerima saran dan masukan dari stakeholder.

- Tim Back Office: Tim ini merupakan kunci dari layanan maksimal BINUS Support

 dan harus menjalankan banyak kewajiban, yaitu fokus kepada layanan yang

 membutuhkan penanganan lebih sehingga proses bisa terakomodasi dengan baik.

- Tim Back Office: Selain itu, tim back-office juga perlu mengoordinasi para

 pihak yang bertanggung jawab atas layanan yang membutuhkan penanganan

 khusus, mengembangkan dan memperbaiki konten secara terus-menerus, serta

 merekam atau mencatat proses perbaikan yang dilakukan sebagai bagian dari

Jika pengguna kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan, pengguna dapat 

klik “Get Support” untuk menghubungi tim dari BINUS Support. Satu nomor tunggal untuk 

mendapat beragam jawaban.

Ke depan, BINUS Support akan terintegrasi dengan seluruh layanan yang ada, berbasis 

end-to-end services dan mendukung student centered support program. Dengan begitu, 

BINUS UNIVERSITY dapat terus mempertahankan reputasi sebagai Perguruan Tinggi Indonesia 

berkelas dunia yang menjadi tolak ukur bagi perguruan tinggi lainnya.

4. Budaya Layanan Baru
Layanan BINUS Support ini telah mengubah budaya dasar dalam pelayanannya, yaitu 

sebagai berikut:

- Budaya baru dalam layanan akan diawali dengan sosialisasi Microsite Katalog Layanan –

 BINUS Support sebagai sumber informasi terpadu dan terpercaya.

- Budaya pencarian informasi secara mandiri di microsite BINUS Support akan menjadi

 langkah sosialisasi berikutnya, dan menciptakan budaya aktif memberikan masukan serta

 saran untuk terus memperkaya dan menyempurnakan aktivitas dan info yang terdapat di

 BINUS Support.

- Membangun budaya bahwa seluruh BINUSIAN adalah support system yang secara aktif

 dapat saling memberikan layanan yang telah terstandarisasi di BINUS Support.

- Ini merupakan sebuah terobosan baru yang membedakan BINUS Support dari helpdesk

 yang sudah ada sebelumnya, di mana BINUS UNIVERSITY membedakan bagi sesuai

 kebutuhan stakeholders yang tentunya akan memudahkan pengguna. Pengelompokan

 bagian membuat proses pencarian informasi bisa berlangsung lebih cepat dan efisien.
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BINUS IKUT SERTAKAN
AUTOMATED ANGKLUNG
Kolaborasi Dengan Connected Art Platform, BINUS Ikuti Pameran Kreativitas dan 
Inovasi Terbesar di Austria

“ Angkat Budaya Lokal Indonesia Melalui Automated Angklung dan Karya Teknologi 
Realtime Interaktif Terinspirasi Oleh Rempah” 

Automated Angklung merupakan instrumen musik tradisional Indonesia “Angklung” yang 

dapat dioperasikan secara digital atau otomatis. Karya adari Christian Lokonanta dan marcel 

Saputra yang dimentori Dr. Rinda Hedwig S.Kom, M.T. Automated Angklung ini terdiri dari Angklung 

dengan jangkauan nada seluas 3 oktaf, yang memiliki DC motor dan yang dapat dikendalikan 

melalui komputer mini. Memiliki sistem yang dapat mengunduh lagu melalui cloud dan dapat 

memainkan lebih dari 50 lagu secara otomatis hingga 8 jam. Setelah dipamerkan, Automated 

Angklung akan dihibahkan ke KBRI di Austria untuk dipergunakan setiap kali diadakan kegiatan 

di KBRI.

“Ini merupakan upaya dari BINUS UNIVERSITY dalam rangka internasionalisasi karya inovasi 

yang dihasilkan oleh sivitas akademika BINUS. 

Automated Angklung dan Karya Visual Interaktif 

ini mengangkat budaya serta kearifan lokal 

Indonesia ke dalam bentuk baru yang sesuai 

dengan teknologi terkini”, tutur Diah Wihardini 

selaku BINUS Global Director yang ditemui di 

BINUS Kampus Anggrek. 

Automated Angklung merupakan instrumen 

musik tradisional Indonesia “Angklung” yang 

dapat dioperasikan secara digital atau otomatis. 

Karya adari Christian Lokonanta dan marcel 

Saputra yang dimentori Dr. Rinda Hedwig 

S.Kom, M.T. Automated Angklung ini terdiri 

dari Angklung dengan jangkauan nada seluas 3 

oktaf, yang memiliki DC motor dan yang dapat 

dikendalikan melalui komputer mini. Memiliki 

sistem yang dapat mengunduh lagu melalui 

cloud dan dapat memainkan lebih dari 50 lagu 

secara otomatis hingga 8 jam. Setelah dipamerkan, 

Automated Angklung akan dihibahkan ke KBRI di Austria untuk 

dipergunakan setiap kali diadakan kegiatan di KBRI.

Sedang untuk Karya Teknologi Realtime Interaktif “Sparks of 

Spices” oleh Despora (Octavianus Frans (ID), Emmanuel Putro (ID), 

Budi Sriherlambang (ID), Bayu Dirgantoro(ID)) x Luky Wiranda (ID) . 

4 dosen dan 1 mahasiswa yang memiliki latar belakang pengalaman 

visual yang sama, yang kemudian saling memadukan pengalaman 

kreatif masing-masing dan mengembangkan minatnya untuk 

berkolaborasi menghasilkan karya visual. Menanamkan nilai-nilai 

budaya lokal diterjemahkan ke dalam media visual interaktif.

Fokus penelitian ini adalah tentang rempah-rempah yang 

berusia ratusan tahun, dan kini rempah-rempah telah menyatu 

dalam budaya dunia. Dunia yang sudah sangat terhubung dengan 

kemajuan teknologi, hal ini memudahkan manusia untuk saling 

berinteraksi, memicu dialog dan refleksi peradaban manusia. Teknologi semakin mampu menerima 

input yang dinamis dan real-time, yang dapat menjadi jembatan yang akan menjaga khazanah 

manusia masa lalu dengan masa kini untuk mulai mencicipi masa depan.

Keikutsertaan pada Pameran Karya Inovasi di luar negeri selain memperkenalkan kebudayaan 

asli insdonesia, juga merupakan salah satu bagian dari program peningkatan internasionalisasi 

untuk meningkatkan peluang kolaborasi dengan pihak internasional.

Jakarta, 22 Agustus 2022 – 

BINUS UNIVERSITY berkolaborasi 

dengan Connected Art Platform (CAP) 

mengikutsertakan Automated Angklung 

dan Karya Teknologi Realtime Interaktif 

berbasis rempah pada Pameran Seni 

dan Teknologi, Ars Electronica Festival 

2022 yang akan diadakan di Linz, Austria 

tanggal 7 hingga 11 September 2022.

BINUS UNIVERSITY juga menjadi 

satu-satunya perguruan tinggi di Asia 

Tenggara yang ikut serta dalam salah 

satu festival seni dan teknologi terbesar 

ini.

Sebelum keberangkatan, diadakan 

acara Pelepasan dan Showcase Angklung 

Digital yang akan ditampilkan dalam 

pameran di Austria. Acara ini diadakan 

secara hybrid dengan bertempat di 

BINUS @Kemanggisan Kampus Anggrek 

dan online melalui zoom dengan dihadiri 

oleh Kedutaan Besar Austria, KBRI di 

Austria, Perwakilan dari Connected Art 
Platform serta Sivitas Akademika BINUS 

UNIVERSITY.

“Ini merupakan upaya dari BINUS UNIVERSITY dalam rangka internasionalisasi karya inovasi 
yang dihasilkan oleh sivitas akademika BINUS. Automated Angklung dan Karya Visual Interaktif 
ini mengangkat budaya serta kearifan lokal Indonesia ke dalam bentuk baru yang sesuai dengan 
teknologi terkini”, tutur Diah Wihardini selaku BINUS Global Director yang ditemui di BINUS 
Kampus Anggrek.
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Generasi Y dan Generasi Z yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah dapat disebut sebagai generasi Digital Native. Hal ini dapat diartikan sebagai generasi yang 
sedari usia dini, telah cakap dengan teknologi digital, termasuk media sosial seperti Instagram. Nah, buat kamu para generasi muda yang hobi banget cari spot-spot foto, BINUS 

UNIVERSITY Kampus Kemanggisan, punya 5 tempat paling instagrammable yang bisa dijadikan tempat selfie ataupun berfoto bersama teman-temanmu. Yuk, simak!

Area yang satu ini merupakan salah satu area 

paling ikonik di area BINUS UNIVERSITY Kampus 

Syahdan loh, guys! Tulisan BINUS yang dilengkapi 

dengan corak batik serta aneka warn aini, seringkali 

dijadikan tempat berfoto oleh para mahasiswa 

setelah mereka menyelesaikan tugas akhir atau 

sidang skripsi loh.

Pedestrian area BINUS UNIVERSITY 

merupakan salah satu tempat di area kampus 

Kemanggisan yang tidak hanya memiliki suasana 

yang tenang, namun juga memiliki tampilan yang 

aesthetic dan instagrammable. Suasana outdoor 

yang sejuk membuat mobilitas kamu di sekitar 

BINUS UNIVERSITY semakin nyaman, lho. Yuk, 

jangan sampai ketinggalan buat foto-foto di sini 

juga!

Buat kamu yang berkuliah di BINUS 

UNIVERSITY Kampus Kemanggisan, kamu bisa 

berfoto di area kursi panjang cubical lift BINUS 

UNIVERSITY Kampus Kemanggisan. Area ini 

dilengkapi juga dengan tanaman hijau dan 

background gedung BINUS UNIVERSITY Kampus 

Kemanggisan.

Area ini merupakan salah satu area yang paling 

colorful dengan kesan ceria di BINUS UNIVERSITY 

dan dikenal dengan tempat duduk berpayung. 

Outdoor Garden di BINUS UNIVERSITY Kampus 

Kemanggisan ini sekaligus menjadi area kantin 

dan area makan untuk para BINUSIAN. Graffiti 

dan hiasan payung turut menghiasi area terbuka 

ini. Buat kamu yang sedang jenuh di antara jadwal 

kelas, kamu bisa langsung mengunjungi Outdoor 

Garden BINUS UNIVERSITY ini!

Area taman Faculty of Engineering merupakan 

spot Instagrammable palng baru yang bisa kamu 

kunjungi. Taman ini terletak di Kampus Syahdan, 

BINUS UNIVERSITY, dan bisa kamu temukan di 

dekat ruang Faculty of Engineering, lantai dasar, 

gedung H.

Nah, itu dia 5 tempat paling instagrammable di BINUS UNIVERSITY Kampus Kemanggisan. 

Belajar di BINUS UNIVERSITY tidak hanya memberimu pendidikan kelas dunia, tetapi juga 

fasilitas untuk sarana dan prasana tempat kamu bisa berkreasi sekaligus refreshing. Kamu juga 

bisa loh menikmati fasilitas-fasilitas tersebut dengan bergabung ke Perguruan Tinggi Indonesia 

berkelas dunia BINUS UNIVERSITY!

Jadi, spot mana nih yang menjadi favorit kamu?

Area Logo BINUS UNIVERSITY Kampus Syahdan

Pedestrian Area BINUS UNIVERSITY

Cubical Lift Seating Area BINUS Anggrek

Outdoor Garden

Taman Faculty of Engineering
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BAGAIMANA PERJALANAN KULIAH DI 
BINUS UNIVERSITY DAN BAGAIMANA 
BINUS MEMBEKALI LOLEN MASUK KE 
DUNIA USAHA.

BACKGROUND USAHA SAAT INI.

Lolen memiliki pengalaman dan 
perjalanan kuliah di BINUS University yang 
cukup panjang, Ketika Lolen berkuliah 
di BINUS University pada jurusan 
Sastra Inggris, Lolen menghabiskan 
waktu selama 7 tahun. Pada awalnya 
berkuliah di BINUS, Lolen mendapat 
IPK yang tinggi yaitu 3,8. Tetapi ketika 
mulai memasuki pertengahan, Lolen 
mulai tidak serius dalam perkuliahan 
dan Lolen kembali fokus dan serius 
pada semester-semester akhir. Selama 
di BINUS Lolen belajar banyak hal, yang 
paling pertama Lolen dapatkan adalah 
kemampuan berpikir, bagaimana caranya 
melogikakan sebuah permasalahan 
sehingga bisa menemukan solusi yang 
tepat ataupun terbaik dari permasalahan 
tersebut, serta dosen-dosen di BINUS 
juga sangat membantu. Khususnya 
dosen dari di jurusan Sastra Inggris. 
Menurut Lolen yang paling diajari 

oleh BINUS dan para dosen adalah 
bagaimana memperlakukan 

orang lain, bukan hanya 
sekedar berpikir melainkan 

membangun hubungan 
dengan orang disekitar, 

dan mengapresiasi 
dan menghargai apa 
yang orang lain telah 
lakukan. Hal tersebut 
berguna ketika Lolen 
menjalankan usaha 
Digital Agency 
miliknya yaitu Space & 
Shapes selama kurang 
lebih 3 tahun ini, 
Lolen sudah memiliki 
47 karyawan serta 

turn over yang sangat 
rendah. Karena jika 

berbicara mengenai perusahaan yang 
paling penting itu adalah orang-
orang yang ada didalamnya, yang 
bisa mendukung perkembangan dari 
perusahaan tersebut.

Jika dilihat dari latar belakang 
jurusan yang diambil Lolen ketika 
berkuliah sebelumnya dan ketika 
memasuki dunia kerja cukup berbeda 
jauh. sekarang ini Lolen menjalankan 
Digital Agency miliknya yaitu Space 
& Shapes. Dimana Space & Shapes 
adalah perusahaan pertama yang Lolen 
jalankan. 

Awalnya Lolen tertarik dengan dunia 
audio visual. Sebelum memulai Space & 
Shapes, Lolen pernah mengerjakan grafis 
untuk untuk Noah, Bunga Citra Lestari 
ketika tampil di panggung. Berikutnya 
Lolen juga pernah mengerjakan editing 
sinetron dan mengikuti pameran di 
Galeri Nasional Indonesia (Galnas). 
Sampai ahirnya masuk di dunia Digital 
Agency saat ini.

Lolen menjelaskan, pada awalnya 
memang sangat sulit. Karena sebelumnya, 
Lolen bekerja diperusahaan orang lain, 
mejadi salah satu tim dan lebih fokus 
ke eksekusi. Sehingga kemampuan 
berinteraksi Lolen dengan banyak 
orang masih kurang. Pada mulanya 
dalam menjalankan Space & Shapes, 
Lolen hanya bermodalkan keinginan 
dan niat saja. Lolen memulai dengan 
membuat proposal dan menghubungi 
perusahaan-perusahaan. Dan pada 1 
hari saja, Lolen bisa menghubungi 100 
bahkan lebih perusahaan via telepon, 
via email dan tidak ada balasan sama 
sekali. Karena memang pada saat itu 
yang Lolen kerjakan masih berantakan. 
Sampai akhirnya Lolen beruntung, ada 
satu UMKM. Mereka yang pertama kali 

EDISI VII / 2022
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berjuang, jangankan pengetahuan 
untuk menawarkan jasa tapi bahkan 
pengetahuan untuk mendirikan 
perusahaan dengan baik juga tidak 
dimiliki oleh Lolen. Bagi Lolen, 2 hal 
tersebut merupakan tantangan terbesar 
di awal Space & Shapes.
 Seiring berjalan waktu, tantangan 
tidak pernah menghilang tetapi selalu 
bertambah dengan kesulitannya 
masing-masing. Pada tahun kedua, 
Lolen mulai mendapat klien dan mulai 
bekerjasama dengan perusahaan-
perusahaan yang lebih bagus. Hal 
tersebut membuat Lolen mulai 
kehilangan pijakan bagaimana cara 
mengatur Client yang banyak, karena 
sebelumnya Lolen belum pernah 
melakukan proses pengembangan 
internal, secara manajerial juga 
perusahaan Space & Shape bingung 
untuk mengatur proyek yang masuk, 
dan bagaimana mengatur karyawan 
yang semakin banyak.
 Pernah juga di satu sisi, dimana 
Space & Shape memiliki 7 karyawan. 
Pada saat itu, 5 orang keluar secara 
bersamaan dan hanya meninggalkan 
Lolen dan Robin (adiknya Lolen). Dan 
saat itu menuntut Lolen dan Robin 
untuk menjalankan Space & Shape 
berdua saja. Mulai dari mengurus 
perusahaan, mencari orang untuk 
mengganti posisi yang ditinggalkan. 
Dan hal ini menjelaskan pada Lolen 
bahwa manajerial perusahaan itu 
sangat penting.
 Pernah juga Lolen mengalami 
kesulitan dibidang keuangan (Finance), 
dimana cacatan keuangan yang dimilki 
Space & Shape sangat berantakan dan 
juga belum kena pajak. Ketika Space & 
Shape bekerja sama dengan perusahaan 
yang sudah bagus, mereka meminta 
Space & Shape agar mendaftarkan 
perusahaan sebagai usaha kena 
pajak. Dan pada saat itu baru diurus 

 Lolen melihat tantangan adalah 
sesuatu yang menarik, karena tantangan 
akan selalu ada. Ketika di fase awal 
membangun dan merintis Space & 
Shapes, tantangan terbesarnya adalah 
Lolen tidak memiliki koneksi dan juga 
pengetahuan mengenai bidang ini, 
sehingga membuat Lolen harus belajar 
secara mandiri diantaranya mempelajari 
profil perusahaan, mempelajari 
proposal orang lain, mengambil kelas 
kursus dan juga belajar dari YouTube. 
Kemudian tantangan yang kedua 
adalah pengetahuan itu sendiri. Dan ini 
adalah fase dimana Lolen harus sangat 

semuanya.
 Dan pada saat ini, menurut 
Lolen yang membuat tantangan selalu 
berkembang adalah impian kita sendiri, 
dikarenakan tujuan dan impian kita 
terus bertambah. Saat ini Lolen ingin 
berusaha untuk membuat end to end 
digital services. Sebagai contohnya, 
saat ini Lolen memiliki Digital Agency 
Space & Shape yang bergerak di bidang 
strategi, bidang kreatif, dan saat ini juga 
Lolen juga memiliki Production House 
(PH) yaitu MorningSky, serta pada awal 
tahun 2022 Lolen juga sudah merilis 
sebuah film dimana mendapat penonton 
sebanyak 500.000 orang. Jadi saat ini 
Lolen sudah bergerak dibidang stategi, 
bidang kreatif dan juga bidang produksi 
konten sendiri.
 Jadi semua hal tersebut 
menghadirkan tantangan baru, yang 
dimana pada awalnya Lolen mengalami 
kesulitan dalam mencari kostumer, 
beralih ke manajerial, kemudian beralih 
ke kerjasama yang tingkatannya lebih 
tinggi.

 Lolen merekomendasikan untuk 
kuliah BINUS University yang paling 
pertama, kita bisa belajar dari banyak 
orang, menurut Lolen salah satu poin 
penting dari suatu perkembangan 
adalah perbedaan, karena dengan 
adanya perbedaan tersebut kita bisa 
belajar banyak hal dari banyak orang. 
Juga dengan banyaknya orang yang 
kita kenal bisa jadi suatu saat nanti bisa 
berkolaborasi. Yang kedua dari segi 
perkuliahan dan pelajaran yang diberikan 
oleh BINUS University, Lolen melihat 
bahwa dosen-dosen di BINUS selalu 
mendorong mahasiswanya untuk selalu 
berkembang, pelajaran yang diberikan 
selalu mengikuti perkembangan zaman, 
dan selalu membantu mahasiswa/i untuk 
bisa beradaptasi dengan masyarakat.  
Serta yang ketiga, Lolen melihat dari 
sisi jurusan Sastra Inggris. Lolen melihat 
bahwa dosen-dosen pada jurusan 
Sastra Inggris sangat luar biasa dimana 
mereka selalu memberikan inspirasi, 
mendorong Lolen untuk terus maju, selalu 
memberikan lebih dari sekedar pekerjaan 
mereka sebagai dosen, sehingga Lolen 
belajar banyak hal dan selalu terispirasi 
untuk terus maju.

Lolen memiliki hobi yaitu bermain 
game, membaca komik dan jalan-jalan. 
Tetapi ketika Lolen sedang dalam proses 
membangun serta mengembangkan 
Space & Shapes, membuat Lolen tidak 
memiliki waktu untuk melakukan 
hobinya tersebut. Seiring dengan mulai 
berkembangnya Space & Shapes, Lolen 
kembali memiliki waktu untuk bermain 
game dan membaca komik. Serta saat 
ini Lolen bisa bermain game, membaca 
komik dan jalan-jalan bersama adik dan 
keluarga.

TANTANGAN TERBESAR PADA
USAHA SAAT INI, DAN BAGAIMANA 

HOBI

MENGAPA MEREKOMENDASIKAN
KULIAH DI BINUS UNIVERSITY.
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mempercayakan proyek mereka. Dimulai 
dari sana, Lolen mulai bekerjasama dengan 
UMKM-UMKM.

Perusahaan Space & Shapes adalah 
perusahaan Digital Agency yang pada 
awalnya fokus ke sosial media. Ketika 
pandemi COVID-19, Perusahaan Space & 
Shapes yang dimiliki Lolen juga terdampak 
sehingga merasakan susahnya bertahan. 
Saat masa pandemi, karena fokus Space & 
Shapes adalah UMKM, dan pada saat yang 
bersamaan juga banyak UMKM yang tidak 
bisa bertahan dan akhirnya gulung tikar. Hal 
tersebut yang terus membuat Lolen belajar 
dan salah satu hal yang cukup beruntung 
menurut Lolen adalah ketika memiliki 
salah satu teman dari perusahaan lain 
sehingga Lolen bisa berbagi pengetahuan, 
pengalaman dan bekerjasama dengan 
Agency dari perspektif suatu brand. 
Selama pandemi, Space & Shapes mulai 
mencoba profesional, mulai terhubung 
dengan brand-brand yang sudah mapan 
sampai akhirnya pada saat ini Space & 
Shapes sudah lebih stabil, biarpun bagi 
Lolen sendiri dalam dunia usaha tidak ada 
kata stabil.



 Bagi Lolen role model memiliki 
makna yang sama dengan mentor. Lolen 
menjelaskan bahwa bisa jadi ada banyak 
role model di berbagai fase. Misalnya 
ketika Lolen belajar untuk editing video, 
Lolen memiliki role model Adel Pasha, 
beliau adalah salah satu yang editor 
video yang hebat dan bisa membawa 
nama indonesia ke mancanegara, 
yang kedua Agus Kuniawan, beliau 
tidak hanya sekedar mengajar, tetapi 
memperhatikan semua kegiatan yang 
dilakukan seperti salahnya dimana dan 
caranya bagaimana. Yang ketiga ada 
mas Oleg, dimana Lolen pernah bekerja 
diperusahaan beliau. Perusahaan 
beliau bergerak pada bidang desain 
di Indonesia, dimana merancang 
multimedia bagi Noah, Bunga Citra 
Lestari dan artis yang tampil di 
panggung, serta dari sinilah pertama 
kalinya Lolen melihat bisnis kreatif 
bisa dijalankan secara bisnis. Ada juga 
Nicky Sebastian, Lolen juga belajar 
banyak bukan dari pengetahuan saja 
melainkan dari cara Niki menjalankan 
kehidupan.

 Role Model yang paling penting 
bagi Lolen adalah papa Lolen 
sendiri. Ketika beliau buka usaha 
jualan baju, dimana tidak bisa 
bertahan ketika E-Commerce 

mulai bermunculan, pernah 
ditipu oleh teman juga dan 
melewati masa yang tidak 
menyenangkan, hebatnya 
beliau bisa melewati masa-
masa tersebut dan berhasil 
mengkuliahkan anaknya 
sampai akhirnya selesai. 
Beliau memberikan 
banyak pengalaman yang 
menjadikan Lolen seperti 
saat ini.

 Lolen memiliki impian yaitu ingin 
menjalani hidup lebih seimbang lagi, 
dikarenakan selama ini Lolen selalu 
mengejar apa yang ada didepan. Bagi 
Lolen bisa menjalani hidup dengan 
seimbang adalah sebuah privillage. Ketika 
berusaha memulai sesuatu dari awal, 
sangat dibutuhkan usaha dan waktu yang 
sangat banyak. Pada saat awal Lolen 
mambangun Space & Shapes, Lolen bisa 
bekerja sekitar 18 sampai 20 jam pada 
sabtu dan minggu, dan berjalan selama 
3 tahun.  Berdasakan hal tersebut Lolen 
ingin memiliki hidup yang lebih baik, 
sehingga Lolen mulai menyesuaikan 
antara bekerja dan istirahat. Dan pada 
saat ini keluarga Lolen juga baru pindah 
ke Jakarta. Impian paling dekat yang ingin 
dicapai oleh Lolen adalah more balance 
life, bisa tetap menjalankan usaha, tetap 
bisa dekat dengan keluarga dan visi dari 
usaha Lolen tetap bisa tercapai,

 Pesan yang diberikan Lolen untuk 
teman-teman Binusian adalah “Carilah 
mentor dalam kehidupan sehari-hari 
yang dimana mereka telah memiliki 
pengalaman yang banyak”. Sebenarnya 
banyak orang didalam hidup kita 
yang bisa menjadi mentor bagi kita, 
memang mereka akan menjadi mentor 
dalam aspek yang berbeda-beda. 
setiap orang mempunyai pengalaman 
dan semakin cepat teman-teman 
mengetahui tentang apa yang akan 
terjadi kedepannya, semakin baik pula 
kita menyikapinya dengan menjadi 
realistis. Bagi Lolen menjadi realistis 
itu adalah salah satu hal yang penting. 
bukan berarti setiap saat kita dituntut 
untuk realistis, tapi menjadi realistis 
dalam hidup kita bisa mempersiapkan 
diri kita untuk tantangan kedepannya. 
Sebagai contoh dulunya Lolen tidak 
memiliki kemampuan untuk berbicara 
dengan banyak orang, tetapi ketika 
Lolen telah mempersiapkannya dan 
belajar, maka Lolen tidak terkejut 
ketika harus bertanggungjawab dalam 
sebuah proyek dan memiliki banyak 
karyawan. 
 Pesan kedua yang diberikan 
oleh Lolen berikan kepada Binusian 
adalah Kuliahnya harus serius. Karena 
salah satu hal yang disesali oleh Lolen 
adalah keterlambatan Lolen dalam 
menyelesaikan pendidikan dikarenakan 
selalu bermain-main. 

“Terus berkembang, 
terus maju dan 
selalu menyesuaikan 
dengan perubahan 
zaman. Sehingga 
bisa membantu 
binusian agar 
lebih mudah untuk 
beradaptasi terhadap 
perkembangan 
zaman serta dengan 
masyarakat yang 
semakin berbeda.”

ROLE MODEL PESAN PESAN UNTUK BINUSIAN.

1 KALIMAT ATAU HARAPAN
UNTUK BINUS UNIVERSITY.
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APA IMPIAN LOLEN KEDEPANNYA BAIK 
DALAM KARIR DAN KEHIDUPAN
PRIBADI.
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 Business Visit & Bedah Bisnis, diadakan oleh B-IKA (Binus Alumni Enterpreneur 

Community) bersama ARO (Alumni Relation Office) pada Kamis, 6 Oktober 2022 lalu, kita 

ke tempat Rehapin.id (@rehapin.id) usaha milik alumni Binus Psikologi Binusian 2011 Novi 

Hermawati.

 Gelaran acara ini dipandu langsung oleh penggagas Business Visit & Bedah Bisnis 

B-IKA Budhi Indratmo dan dengan dukungan Bervick Ekaputera (Ketua B-IKA) dan Andry 

Yohannes selaku wakil Ketua IKA BINUS, berkesempatan menyapa dan memberikan 

sambutan.

 Dalam Business Visit ini, Novi bersama suami menceritakan bagaimana awal mula 

merintis usaha, dari proses awal hingga Rehapin.id bisa menjadi seperti saat ini. Novi 

juga bercerita pengalaman dalam menghadapi jenis klien yang berbeda-beda, berusaha 

bertahan dimasa pandemi Covid-19 melanda, dan lainnya.

 Para alumni BINUS baik enterpreneur dari berbagai bidang usaha dan calon 

enterpreneur menyimak dengan antusias dan aktif dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan menarik dan menggelitik dalam business visit ini, sambil menikmati cemilan 

yang disediakan oleh Novi.

 “Semua ini, Dari Binusian, Oleh Binusian, Untuk Binusian” demikian disampaikan 

oleh Bervick Ekaputera (Ketua B-IKA) dalam acara B-IKA Business Visit & Bedah Bisnis 

ini.

Yup ini adalah sebuah peluang buat kita bareng-bareng sesama Alumni Binusian.

Kita saling sharing, belajar dari pengalaman rekan enterpreneur dari Binusian lain, 

bernetwork dan memperluas oportunity. IKA Binus siap dan mendukung B-IKA dalam 

setiap acara komunitas Alumni Binusian yang dapat memberikan dampak manfaat yang 

baik bagi Binusian. 

 Yuk Kita Alumni Binusian, ikut dan manfaatkan peluang dari setiap acara B-IKA 

Business Visit & Bedah Bisnis ini.

Bagi rekan alumni yang ingin usahanya dikunjungi bisa hubungi:

1. Budhi Indratmo melalui 0818-531-209, atau

2. ARO melalui instagram @binusalumni atau email alumni@binus.edu

2022 / EDISI VII
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Artikel dari alumni BINUS University

MASALAH PERSPEKTIF

Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah refleksi yang dimulai dengan 

sebuah pertanyaan: Kapan seekor burung bisa lebih besar dari gunung? Kata pertama 

yang muncul di benak saya adalah “mustahil”, jenis burung apa pun tidak akan 

pernah lebih besar dari pada sebuah gunung. Kemudian saya meneruskan membaca 

artikel tersebut dan jawabannya adalah : Ketika burung lebih dekat kepada orang 

yang memandangnya, daripada gunung. Hmm, jawabannya benar sekali. Saya tidak 

pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Itu juga cara kita melihat masalah kita.

Terkadang kita merasa masalah kita lebih besar dari apapun bahkan lebih besar 

dari Sang Pencipta. Karena kita lebih dekat dengan masalah daripada Sang Pencipta. 

Pada saat-saat seperti itu, Sang Pencipta tampak sejauh gunung yang jauh, dan kita 

menganggap Dia kecil dan tidak terjangkau. Sama seperti seekor burung tidak akan 

pernah lebih besar dari pada gunung, tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. 

Inti permasalahannya adalah mengubah perspektif kita.

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

B-IKA

 Business Visit & Bedah Bisnis Rehapin.id
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PACIFIC PAINT INDONESIA

1. FULLSTACK DEVELOPER.

Apply:

https://www.linkedin.com/jobs/

view/3302144510/

YUK TRAINING

1. PART TIME TEACHERS

Email:

ptbahasasatuvisi@gmail.com

PT ASURANSI CIGNA

(CIGNA INDONESIA)

1. IT BUSINESS ANALYST

2. IT INFRASTRUCTURE

Email:

HR.CIGNAINDONESIA@CIGNA.COM

ERAJAYA SWASEMBADA

1. ACTIVATION & PARTNERSHIP

   REGIONAL ASSITANT MANAGER

2. VMD & EXHIBITION REGIONAL

   ASSISTANT MANAGER

Email:

fenny.01@erajaya.com

PT PRATESIS

1. PROGRAMMER.

2. FINANCE

3. ACCOUNT. EXECUTIVE.

4. IT SUPPORT.

Apply:

www.pratesis.com

LEAF LEANGUAGE COURSE

1. MANDARIN TEACHER FULL TIME

Email:

leafcourse@hotmail.com

TELKOM INDONESIA

1. UX DESIGNER

2. UI DESIGNER

3. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

4. DATA SCIENTIST

5. BACKEND DEVELOPER

6. CLOUD ENGINEER

7. DATABASE ADMINISTRATOR

8. DEVSECOPS

9. FRONT END DEVELOPER

10. MOBILE DEVELOPER ANDROID

11. MOBILE DEVELOPER IOS

12. SOFTWARE ARCHITECT

13. SYSTEM DOCUMENTATION ENGINEER

14. SOFTWARE QUALITY

     ASSURANCE ENGINEER

15. CYBER SECURITY ENGINEER

16. PRODUCT OWNER

17. GRAPHIC DESIGNER

18. DIGITAL PRODUCT MANAGER

Apply:

https://bit.ly/DigitalTalentTELKOM

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 

im 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

21 | 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
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.
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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.

- Discount up to 40%
   for Braces & Bleaching
   treatment. 

Berlaku sampai
18 Maret 2023

- Special Offer untuk
   produk.
- Hemat hingga
   Rp. 500.000,-
- Berlaku di outlet DIGIMAP
   (Mall Taman Anggrek,
   Plaza Senayan, AEON
   Mall BSD, Paskal 23
   Bandung dan Tentrem
   Mall Semarang.)

Berlaku sampai
31 Oktober 2022.

- 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.

-  Tunjukkan BINUSIAN
   Card kamu di kasir bisa
   dapet potongan 10%.
- Follow dan post di IG
   Story kamu juga ya
   untuk mendapatkan
   tambahan diskon 5%
   lagi.

Berlaku sampai
20 Oktober 2023

2022/ EDISI VII
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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 VII
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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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5 Tempat Paling Instagrammable 

di BINUS UNIVERSITY Kampus 
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university-kampus-kemanggisan/
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BINUS Resmi Merilis BINUS Support

https://binus.ac.id/2022/08/binus

resmi-merilis-binus-support/

BINUS Ikut sertakan Automated 

Angklung

https://binus.ac.id/2022/08/binus-ikut
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Foto/Gambar:
BINUS University

Cover Image:
Stievan Kurniadi Halim - Business Incubator Coach 
Alumni Computerized Accounting (2003-2008) 
Alumni Magister Management (2008-2010)
https://www.instagram.com/dosen_lucu/
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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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