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kasih atas kepercayaan dan penilaian yang diberikan Ditjen Diktiristek atas kinerja 

penyelenggaraan Pendidikan dan kolaborasi yang dilakukan BINUS UNIVERSITY dalam 

dukungan kepada program dan kebijakan Diktiristek. Ini akan menjadi penyemangat bagi 

BINUS UNIVERSITY untuk lebih baik lagi ke depannya,” ucap Haris.

“Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Diktiristek, 

LLDIKTI Wilayah III, Masyarakat, serta seluruh BINUSIAN. Sebagai Perguruan Tinggi 

Indonesia berkualitas dunia, BINUS UNIVERSITY akan terus meningkatkan kinerja dalam 

hal pelaporan untuk mewujudkan terlaksananya program dan kebijakan Pendidikan Tinggi 

Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Penghargaan ini akan memberikan motivasi bagi 

BINUS UNIVERSITY untuk terus mengemban semangat fostering and empowering demi 

Indonesia yang lebih baik,” tutur Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. selaku Rektor BINUS 

UNIVERSITY.

Adapun kategori yang diberikan dalam Anugerah Diktiristek tahun ini adalah 

Anugerah Mitra Kerjasama Ditjen Diktiristek Terbaik, Anugerah Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Anugerah Sumber daya, Anugerah Kelembagaan, Anugerah Riset, 

Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Anugerah pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 

Anugerah Humas, Angugerah Kerjasama, dan Anugerah Jurnalis dan Media.

“Ini merupakan apresiasi dari kami atas kerjasama yang telah dibangun bersama. 

Tema Dikti selama tiga tahun ini adalah gotong royong. Kita bersama-sama bergandeng 

tangan untuk transformasi pendidikan tinggi. Kita menuju pada pendidikan tinggi masa 

depan yang menyiapkan SDM unggul, adaptif, kreatif, inovatif serta berakhlak mulia 

untuk memastikan generasi berikutnya memiliki masa depan yang gemilang”, ucap Prof. 

Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN.Eng selaku Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi Kemendikbud Ristek.

Anugerah Ditjen Diktiristek 2022 diadakan dengan melalui serangkaian proses 

seleksi meliputi penjurian dan penarikan data yang mengukur kinerja perguruan tinggi 

LLDIKTI dan Mitra dari Kementerian Lembaga serta dunia usaha.

Kamis, 15 Desember 2022 – BINUS UNIVERSITY mendapatkan 3 penghargaan pada Malam 

Anugerah Diktiristek 2022 pada (15/12) bertempat di The Sultan Hotel & Residence. Penghargaan 

ini diberikan kepada Perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi atas kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kebijakan Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 

Penghargaan yang diraih BINUS UNIVERSITY meliputi 3 kategori penghargaan, yaitu:

- Gold Winner pada Anugerah Kerjasama dalam Kategori PTS Subkategori Kerjasama

   Internasional Terbaik.

- Silver Winner pada Anugerah Kerjasama dalam Kategori PTS Subkategori Kerjasama

   dengan Industri Terbaik.

- Bronze Winner pada Anugerah Kerjasama dalam Kategori PTS Subkategori Pelaporan

   Kerjasama (Lapkerma) Terbaik.

Ketiga penghargaan ini diterima oleh Haris Suhendra selaku Corporate Marketing 

Communication General Manager BINUS Group yang menyatakan antusiasmenya, “Terima 
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KONTRIBUSI DALAM MELAHIRKAN 
SDM UNGGUL DAN BERDAMPAK DI 

ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Jakarta, 9 Desember 2022 – BINUS UNIVERSITY menggelar Wisuda ke-66 yang meluluskan 

sebanyak 5.887 lulusan dan menjadi gelaran wisuda dengan jumlah lulusan terbanyak. Berbeda 

dengan Wisuda di tahun-tahun sebelumnya, Wisuda kali ini diselenggarakan secara onsite di 

Malang pada 27 November 2022 lalu dan di Jakarta Convention Center (JCC) selama 3 hari di 

tanggal 9 – 11 Desember 2022 dan dibagi dalam 6 shift.

Dalam pidatonya di pagelaran Wisuda 66 BINUS UNIVERSITY, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, 

M.M., selaku Rektor menyampaikan bahwa BINUS terus berkomitmen untuk melahirkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang memiliki skill yang mumpuni dalam menghadapi transformasi digital, 

sekaligus menjunjung tinggi nilai integritas.

“Diramalkannya Indonesia sebagai negara 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045 

mendorong diperlukannya SDM yang cerdas, kreatif, dan siap beradaptasi dengan perubahan 

yang sedang terjadi. Hal ini mendorong BINUS UNIVERSITY untuk mewujudkan bentuk nyata 

membina dan memberdayakan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan Negara” Ungkap 

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. – Rektor BINUS UNIVERSITY.

Dari sebanyak 5.887 Wisudawan, 5.360 lulusan berasal dari jenjang Sarjana, 382 lulusan 

dari jenjang Magister, 16 lulusan jenjang Doktor, 16 Sarjana Profesi, dan 113 Jenjang D4. Sebanyak 

88% Wisudawan dan Wisudawati lulus tepat waktu dengan 87% lulusan mendapat IPK >3.00. 

Selain itu, terdapat 185 lulusan menyandang predikat Summa Cumlaude dengan IPK sama 

dengan atau lebih dari 3.91 hingga 4.00. Sebanyak 65% lulusan Sarjana telah bekerja. 33% di 

antaranya telah bekerja di Global Company atau Top Nasional, 14% menjadi wirausahawan, dan 

sebanyak 2% melakukan studi lanjut.

Hal penting yang juga disampaikan oleh Prof. Harjanto dalam pidato sambutannya 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.

Wisuda Bukan Akhir Perjuangan, namun Awal Perjuangan Meraih Impian.
Di tengah berbagai pencapaian yang luar biasa pada wisuda ini, momen Wisuda 66 ini 

juga menjadi momen yang sangat spesial bagi para BINUSIAN, salah satunya bagi Richie yang 

memperoleh predikat Summa Cumlaude dengan IPK tertinggi, yaitu 3,99 dan juga dianugerahi 

predikat Best Graduates.

“Senang dan tidak menyangka bisa dapat predikat Summa Cumlaude dan Best Graduates. 

Terima kasih kepada semua Dosen, teman dan juga orangtua yang selalu mendukung sehingga 

bisa mendapat pencapaian ini. Harapannya semoga ilmu dan skill ini dapat saya gunakan dengan 

baik,” ungkapnya.

Wisuda kali ini juga menjadi momen spesial bagi Margareta Kinanthi Setyarini. Pasalnya, 

BINUSIAN yang akrab disapa Kinan ini tidak menyangka dirinya dapat meraih beasiswa penuh 

dan lulus tepat waktu dari Jurusan Hubungan Internasional BINUS UNIVERSITY.

“Sedari SMP, saya memang sudah memiliki mimpi untuk masuk dalam jurusan Hubungan 

Internasional di BINUS UNIVERSITY karena ketertarikan saya terhadap isu kemiskinan, pendidikan, 

dan lingkungan di Indonesia. Namun, adanya kendala biaya membuat saya harus berjuang lebih 

keras untuk dapat mencapai mimpi saya tersebut” Ucap Kinan.

Meskipun terkendala dengan biaya, Kinan tetap tidak menyerah untuk menggapai cita-

citanya. Dirinya terus berusaha dan berdoa hingga akhirnya berhasil meraih Beasiswa Ayo 

Sekolah Ayo Kuliah (ASAK) untuk berkuliah di BINUS UNIVERSITY dan lulus tepat waktu dengan 

IPK 3,77. Kinan memiliki banyak harapan yang ingin dirinya capai setelah dirinya resmi diwisuda.
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Malang, 27 November 2022 –BINUS UNIVERSITY menggelar Wisuda Angkatan ke-66 

yang meluluskan sebanyak 5.788 wisudawan/ti dan menjadi gelaran wisuda dengan jumlah 

lulusan terbanyak yang diadakan secara onsite di Malang, pada 27 November 2022 dan di 

Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 9-11 Desember 2022.

Dalam perhelatan Wisuda 66 ini, BINUS @Malang untuk pertama kalinya menggelar 

Graduation Ceremony secara onsite yang berlokasi di Grand Mercure Malang Mirama yang 

meluluskan sebanyak 145 Wisudawan/ti Program Pendidikan Sarjana dengan hasil yang 

sangat membanggakan.

“Setelah 4 kali wisuda, untuk lulusan dari BINUS @Malang pada periode ini, secara 

khusus dilakukan wisuda di Kota Malang tempat Kampus BINUS Malang berada. Adanya 

Graduation Ceremony yang diadakan khusus di BINUS @Malang ini membuktikan bahwa 

BINUS UNIVERSITY turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang handal dalam digital technopreneur. Ini merupakan salah satu bentuk bukti nyata 
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“Saya berharap kedepannya saya dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang telah 

saya peroleh untuk men-solved isu-isu yang ada. Tidak hanya itu, saya juga ingin semakin 

membanggakan orang tua saya yang 

tanpa kenal lelah terus mendukung 

saya.” Ungkap Kinan.

Wujud Nyata Fostering & 
Empowering the Society

Selama  41  tahun  berkarya,  BINUS 

senantiasa menanamkan semangat 

membina dan memberdayakan 

yang sejalan dengan kebutuhan 

dalam masyarakat. Terhitung hingga 

pada pelaksanaan Wisuda 66 

BINUS ini, BINUS UNIVERSITY telah 

mendukung lahirnya 113 start-up, 12 

desa binaan di wilayah Jakarta dan 

Pulau Jawa, serta pembinaan kepada 

321 UMKM Binaan di berbagai bidang. 

Para alumni BINUS UNIVERSITY juga 

dibekali dengan Graduate Attributes 

yang mendukung untuk dapat 

mewujudnyatakan visi Empowering 

Society.

Beberapa diantaranya yakni Pieter Lydian yang saat ini menjabat sebagai Country 

Director Meta Indonesia serta William Tanuwijaya yang merupakan co-founder Tokopedia. 

Melalui perusahaan-perusahaan yang saat ini dipimpinnya, Pieter Lydian dan William 

Tanuwijaya berfokus pada dampak ocal , terutama kepada lebih dari 5 juta usaha kecil dan 

menengah (UKM). Tidak hanya itu, alumni BINUS UNIVERSITY Alamanda Shantika juga telah 

berkontribusi membiayai lebih dari 12.000 talenta-talenta muda di bidang IT melalui BINAR 

Academy.

Dalam hal memupuk generasi muda Indonesia untuk membina dan memberdayakan 

masyarakat, sebanyak 120.864 mahasiswa telah berkontribusi dalam Program Teach for 

Indonesia. Sebanyak 1.200 dosen BINUS juga telah terlibat dalam Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat yang membina 328 komunitas berkelanjutan. Pengembangan UMKM dari l 

okal bahan pokok juga dilaksanakan dengan menggandeng lebih dari 30.000 petani ocal 

melalui start-up Tani Hub yang dibangun oleh Michael Jovan Sugianto, alumni dari BINUS 

INTERNATIONAL.

Melalui Wisuda ke-66, BINUS UNIVERSITY turut berharap untuk terus mengukuhkan 

komitmennya sebagai Perguruan Tinggi Indonesia yang berkomitmen untuk melahirkan 

SDM yang unggul di era Transformasi Digital kini. Wisudawan juga diharapkan untuk terus 

berjuang meraih impiannya dengan tetap menanamkan integritas serta semangat fostering 

dan empowering untuk Nusantara.
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dari Fostering and Empowering dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk 

kepentingan bangsa dan Negara,” ucap Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. – Rektor BINUS 

UNIVERSITY.

Dari 145 Wisudawan BINUS @Malang ini, 98.62% Wisudawan dan Wisudawati lulus 

tepat waktu dengan 95.17% lulusan mendapat IPK >3.00. Selain itu, terdapat 4 lulusan 

menyandang predikat Summa Cumlaude dengan IPK sama dengan atau lebih dari 3.91 

hingga 4.00. Sebanyak 74% lulusan Sarjana telah bekerja. 18% di antaranya telah bekerja di 

Global Company atau Top Nasional, 29% menjadi wirausahawan, dan sebanyak 2% Malukan 

studi lanjut.

Richie, salah satu dari 4 lulusan yang menyandang predikat Summa Cumlaude dengan 

IPK tertinggi, yaitu 3,99 mengungkapkan kegembiraannya, “Senang dan tidak menyangka 

bisa dapat predikat Summa Cumlaude dan Best Graduates. Terima kasih kepada semua Dosen, 

teman dan juga orangtua yang selalu mendukung sehingga bisa mendapat pencapaian ini. 

Harapannya semoga ilmu dan skill ini dapat saya gunakan dengan baik,” ungkapnya.

Hal penting yang disampaikan oleh Prof. Harjanto dalam pidato sambutannya 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.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. 

Dyah Sawitri SE, MM. turut memberikan apresiasi dan harapannya kepada Wisudawan dari 

BINUS @Malang,“Selamat dan sukses bagi para wisudawan. Ini adalah wujud karya nyata 

yang dihasilkan BINUS UNIVERSITY kepada masyarakat. Kami berharap bagi 145 wisudawan 

saat ini, mampu menjadi pencetak bidang kerja dan memberikan dampak kepada masyarakat 

Jawa Timur. Harapannya Program 2+1+1 yang selaras dengan program Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka yang diimplementasi BINUS UNIVERSITY, dapat menghasilkan SDM unggul 

yang merupakan asset berharga bangsa Indonesia,” tutur Prof. Dyah.

Melalui Wisuda ke-66, BINUS @Malang diharapkan terus mengukuhkan komitmennya 

sebagai Digitechpreneur Campus dengan mencetak entrepreneur yang handal dalam 

pemanfaatan teknologi digital yang dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan 

usahanya serta mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia Timur.
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Inovasi : 
 - Build no.1 Fintech App in Indonesia.

 - Build an open platform that enables partners (Bukalapak, Lazada, Tiktok, Google,

    Apple) to support payment for unbanked users.

Komitmen : 
 - Based on Korn Ferry report on Talent Crunch in Tech, Media, and Telco sectors:

	 			Indonesia	will	have	a	deficit	Tech	talent	by	2030	while	GDP	from	Digital	Commerce

	 			expected	to	grow	to	$124	Billion	in	2025	(23%	CAGR	from	2020)	based	on	research

    by Google, Temasek, and Bain.

	 -	My	commitment	is	to	grow	local	talent,	especially	in	Product	Management:	a	new

    expertise that’s rare to be found or taught in the classroom.

Kontribusi terhadap masyarakat : 
 -	In	DANA	we	believe	that	the	best	talent	is	the	one	we	grow	with.	

	 -	While	many	Tech	companies	ask	for	min	2	years	of	experience	as	Product	Manager,

	 			we	open	ourselves	to	fresh	applicants	with	0	knowledge	in	Product	Management,

	 			even	0	knowledge	in	Tech.

	 -	We	have	Product	Managers	from	HR	(Psychology),	Economics,	Network	Engineering,

    Architect, and many other backgrounds. The principle is to hire inclusively by observing

    candidates’ ability to learn (through case studies) and what they can add to the team.

Pengabdian Masyarakat : 
 - I still teach product management as a speaker at local tech events, like Techinasia

	 			Product	Development	Conference,	Compfest,	BicaraDANA,	Tokopedia	Behind	Great

	 			Product,	etc.	

	 -	I’m	also	teaching	best	practices	in	Building	Fintech	Product	at	10x1000,	a	non-profit

    organization founded by Ant Financial (Alipay) to grow Tech talent globally. We have

	 			attendees	coming	from	Indonesia,	Philippines,	Singapore,	Bangladesh,	Africa,	Europe,

    and many other parts globally

Integritas : 
 - Good citizen, never involved in any crime either at work or in personal life.

Nama   : Rangga Wiseno

NIM    : 0900790664

Jurusan   : Computer Science

Angkatan   : 2005

Jabatan   : Chief of Product at DANA Indonesia 

Prestasi: 
Lead	DANA	Product	to	get	some	recognition	within	the	market:

 -	Google	Playstore	User’s	Choice	award	(2019).

	 -	Google	Playstore	Best	Daily	Apps	(2019).

	 -	Selular	Award	-	Best	Mobile	Payment	(2020).

	 -	Selular	Award	-	Best	Mobile	Payment	(2021).

	 -	Google	Play:	Apps	that	defined	a	generation	(2022)

	 -	Grow	DANA	from	0	to	more	than	100Mio	Registered	Users,	13.5Mio	transactions

    per day

Rangga	Wiseno	&	Retta	Dewi	Aprillia		(Istri)	 Rangga	Wiseno,	Marjuky,	Victor	osman
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Komitmen : 
 - To make recruitment and assessment easier for companies, talents, and academia.

Kontribusi terhadap masyarakat: 

 - Assessment	provider	for	BINUS	Enrichment	Program	2021-2022.	Identifying	and

	 			developing	the	interests,	aptitude,	and	potential	of	BINUS	students	to	prepare	them

    for the right career paths.

Pengabdian Masyarakat : 
 - Free	access	to	Dreamtalent	for	self-assessment,	self-development,	and	career	discovery

	 		Organized	Dreamtalent	Virtual	Career	Fair	2020	&	2021	with	Kemnaker	to	support

	 		job	seekers	in	the	pandemic	era.

Integritas : 
Having	corporate	values	that	starting	from	personal	value	called	CITA	Values

 - Compassion

 			Act	with	Empathy	and	care	towards	others.

	 			Embody	Humility	through	respect	and	an	open	mind.

	 			Nurture	Connectedness	with	people	through	care	and	understanding.

 - Impact

  		Strive	to	deliver	customer	satisfaction	with	Service	Excellence.

	 			Harbor	the	Entrepreneurial	Spirit	to	become	leaders,	makers,	and	doers.

    Aim to leave a real Legacy that makes the world a better place.

 - Trust

    Always	Respect	each	other	and	their	views.

    Act with Integrity and stay true to your words.

    Be Accountable to your commitments and responsibilities.

 - AMAZING!!!

 			Go	the	Extra	Mile	for	that	extra	smile,	going	above	and	beyond	expectations.

    Aim for Continuous Improvement: strive to be a better person every day.

	 			Embody	a	Growth	Mindset:	always	be	learning	and	open	to	constructive	criticism.

Nama   : Victor Osman

NIM    : 0800778752 

Jurusan   : Information Systems

Angkatan   : 2004

Jabatan   : CEO at PT Dreamaxtion Teknologi Internasional

Prestasi: 
 -	Global	Winner	-	K-Startup	Grand	Challenge	(2021)

	 -	National	Delegate	of	Indonesia	for	SXSW	USA	(2020-2021)

	 -	Official	Partner	of	the	Ministry	of	Manpower	(2020)

	 -	2nd	Runner	Up	in	Indonesia	-	Create@Alibaba	Cloud	(2019)

	 -	Top	10	Finalist	in	Indonesia	-	Indonesia	Fund	Fest	(2019)

	 -	Finalist	for	Startup	Pitch	Competition	-	EdTechX	Asia	(2019)

	 -	Finalist	-	Plug	and	Play	Indonesia	(2019)

Inovasi :
 - Online integration between psychometric assessments and screening automation -

		 			(Dreamtalent).

Victor	osman	&	Melissa	Surya	Osman	(Istri) Victor	osman,	Marjuky,	Rangga	Wiseno,	
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BAGAIMANA PERJALANAN KULIAH DI
BINUS UNIVERSITY DAN BAGAIMANA BINUS MEMBEKALI 
DENNY SETIAWAN MASUK KE DUNIA USAHA.

ORGANISASI

Apa yang Denny dapatkan di BINUS University, untuk pengetahuan 

mengenai arsitektur, Denny selalu mengatakan bahwa 60% Denny mendapatkan 

teori seperti kemampuan Hardskill, bagaimana menggambar dan lain-lain. Tapi 

memang ada beberapa hal yang memang harus mencari mandiri di luar, jadi 40% 

Denny dapatkan lewat pergaulan dengan para senior arsitektur. Denny merasa 

cukup dibekali dan diberikan kesempatan oleh BINUS University untuk terus 

keluar dan belajar banyak hal. Sedikit cerita dari Denny sewaktu masih 

berkuliah, bahwa mahasiswa Arsitek sangat semangat untuk mengikuti 

perlombaan dan hampir mengikuti seluruh lomba desain diseluruh 

indonesia, angkatan Denny selalu masuk sebagai pemenang atau 

finalis. Hal tersebut memacu Denny dan teman-teman satu angkatan 

untuk terus berkembang.

Denny menempuh pendidikan di BINUS University selama 4,5 

tahun, dan Denny berfikir bahwa waktu tersebut adalah waktu yang 

pas untuk mahasiswa arsitektur. Dulu Denny magang pada hari senin 

dan kamis (dikarenakan magang bukan sesuatu yang wajib pada saat 

itu). Karena hal tersebut Denny memutuskan untuk cuti dan mengambil 

magang full selama kurang lebih selama 8 bulan di satu kantor biro 

Arsitektur, dan magang tersebut yang membuat Denny sedikit telambat 

untuk menyelesaikan pendidikan di BINUS University. Pengalaman 

magang ini menjadi salah satu hal yang Denny syukuri. Saat ini Denny 

memimpin biro arsitektur miliknya sendiri yaitu studio Denny Setiawan dan 

juga bisa membagikan ilmu yang didapatkan oleh Denny di BINUS University, 

jadi saat ini juga aktif sebagai dosen di jurusan arsitektur.

Sewaktu masih menjalani pendidikan di BINUS University, Denny 

merupakan ketua HIMTA (Himpunan Mahasiswa Arsitektur) dan saat 

ini disebut sebagai HIMARS (Himpunan Mahasiswa Arsitektur) selama 

1 periode dan juga membantu pada beberapa periode yang lain sebagai 

HUMAS (Hubungan Masyarakat).

Pengalaman memimpin di HIMTA (Himpunan Mahasiswa Arsitektur), 

ternyata berkaitan erat terhadap apa yang Denny lakukan saat ini didunia 

kerja. Kemampuan komunikasi, kemampuan persuasi, dan kemampuan 

memimpin didapatkan Denny ketika diberi kesempatan menjadi pemimpin 

organisasi di kampus. Selain dikampus Denny juga mengikuti beberapa 

organisasi diluar. Denny merupakan salah satu penggerak untuk komunitas 

yang bernamanya Architerian. Architerian merupakan komunitas mahasiswa 

arsitektur dan terbuka sebagai tempat diskusi.

Saat ini Denny terlibat di Ikatan Arsitek Indonesia 

(IAI) dan jabatan terakhir Denny adalah sebagai Wakil 

sekretaris Jenderal dan sekarang Denny dipercaya untuk 

duduk dilevel Asia sebagai Deputy Chairman of ARCASIA 

Committee for Young Architects sehingga Denny 

bertanggung jawab untuk mengurus arsitek muda se-

Asia atau 22 negara. Denny menjelaskan bahwa awal mula 

kepemimpinannya saat ini adalah ketika Denny memimpin 

HIMTA (Himpunan Mahasiswa Arsitektur).

ALUMNI PROMINENT I 22

EDISI X / 20222022 / EDISI X

21 | ALUMNI PROMINENT



EDISI IX / 2022

ALUMNI PROFILE | 14

Selain mengajar di BINUS University sebagai dosen jurusan 
Arsitektur, Denny menjelaskan bahwasannya dia hanya ingin mengajar 
selama 2 hari dalam seminggu. selebihnya Denny merupakan arsitektur 
profesional, Denny merupakan seorang arsitek bersertifikat pada Ikatan 
Arsitek Indonesia (IAI). sehari-hari Denny memimpin studio arsitektur 
dia sendiri yaitu Studio Denny Setiawan. 

Studio Denny Setiawan menangani beberapa proyek dibeberapa 
kota di Indonesia diantaranya Pangkal Pinang, Manado dan beberapa 
kota lainnya. Beberapa proyek yang dikerjakan oleh Studio Denny 
Setiawan meliputi rumah pribadi dari skala kecil hingga skala yang 
cukup besar hingga 100 – 1500 meter, beberapa kantor dan restoran. 
Saat ini Studio Denny Setiawan sedang mengerjakan desain sebuah 
creator hub di sumatera utama seluas 3 hektar. 

Harapannya dengan apa yang dikerjakan oleh Denny, kota-kota 
di Indonesia akan jadi lebih baik. sekarang selain mengajar, selain 
berorganisasi, Denny juga mendorong banyak teman-teman untuk 
melakukan pameran, beraktivitas, serta membawa nama bangsa 
Indonesia agar dapat dipamerkan dikancah internasional. Denny juga 
terus melakukan riset tentang arsitektur.

BINUS University menjadi salah satu 
universitas yang sangat mendukung semua 
kegiatan baik yang dilakukan oleh mahasiswa. 
Sewaktu Denny masih menempuh pendidikan di 
BINUS University, Denny mengikuti suatu lomba 
arsitektur dan BINUS University hadir sebagai 
penyokong dan pemberi semangat.

Hal tersebut menjadi penting karena 
universitas harus menjadi pendorong bukan 
penghambat bagi mahasiswanya. Denny 
menjelaskan bahwa BINUS University selalu terus 
membuktikan hal tersebut. Denny selalu percaya 
bahwa BINUS University punya semangat untuk 
meningkatkan kapasitas para mahasiswa, supaya 
mereka siap untuk bekerja dilapangan. Denny 
juga berharap untuk teman-teman yang mau 
masuk dan menempuh pendidikan di perkulihan, 
BINUS University bisa menjadi salah satu tujuan 
dikarenakan BINUS University sangat peduli 
terhadap lulusannya.

Awalnya Denny berpikir bahwa Denny tidak 
menjadi seorang arsitektur melainkan ingin 
menjadi seorang Pilot. Denny pernah berfikir 
untuk mengendarai pesawat dan jalan-jalan 
ke banyak kota. Denny menyukai dunia Aviasi, 
melihat pesawat mulai dari mesin pesawat, 
bagaimana pesawat take off dan landing.  Tetapi 
dikarenakan beberapa hal seperti kurang tinggi, 
mata minus dan gigi yang berlubang membuat 
impian Denny tersebut kandas dan membuat 
denny menjadi seorang arsitek seperti saat 
ini. Denny berfikir dengan menjadi seorang 
arsitek maka Denny tidak akan bisa jalan-
jalan. Tetapi ternyata jalan-jalan menjadi 
hobby yang bisa disalurkan bersamaan 
dengan bekerja. 

Ternyata tidak harus menjadi pilot 
untuk bisa jalan-jalan, dan menikmati 
duduk di kursi pesawat. Denny bisa 
jalan-jalan di indonesia ataupun beberapa 
daerah di dunia.

LATAR BELAKANG USAHA SAAT INI MENGAPA DENNY MEREKOMENDASIKAN
KULIAH DI BINUS UNIVERSITY.

HOBI

2022 / EDISI X

23 | ALUMNI PROMINENT

Terus terang tantangan terbesar yang dialami oleh Denny justru 
melawan rasa apatis dari diri sendiri. Dari tahun 2005, ketika Denny 
masih berkuliah di BINUS University, Denny memiliki sebuah satu catatan 
kecil tentang rencana Denny kedepannya. Denny pernah menulis sebuah 
cacatan kecil pada tahun 2010 dan 2015, yang merupakan rencana 5 tahun 
dan rencana 10 tahun. Denny menulis paling tidak di tahun 2015, karya 
Denny bisa diliput dan Denny bisa berada di stasiun televisi nasional. 
Dimana dulunya cacatan kecil tersebut menjadi lelucon bagi teman-
teman. Setelah beberapa waktu berjalan, hal tersebut menjadi sebuah 
kenyataan.

Ada beberapa momen-momen kecil, yang Denny lihat dan rasakan 
itu terwujud dan itu yang membuat Denny menjadi lebih percaya diri, 
percaya bahwa apapun yang diimpikan apapun yang dicita-citakan, kalau 
mau berusaha maka akan bisa terwujud. Tapi yang menjadi masalah adalah 
keberanian untuk melangkah pertama kali. Jadi jika ditanya tantangan 
terbesar adalah ketika kamu ingin membuktikan pada diri kamu sendiri 
bahwa rasa minder dan rasa apatis yang kamu punya itu salah.

ALUMNI PROMINENT | 24

TANTANGAN TERBESAR PADA USAHA SAAT INI, DAN 
BAGAIMANA CARA MENANGANINYA.

APA IMPIAN DENNY KEDEPANNYA BAIK
DALAM KARIR DAN KEHIDUPAN PRIBADI.

Dalam kehidupan pribadi, Denny cuma 
berpikir ketika nanti manusia pergi, maka yang 
akan ditinggalkan hanya karya. jadi Denny ingin 
mengisi hari-hari dengan karya-karya arsitektur 
yang baik. Lebih daripada itu setiap manusia 
diukur kegunaannya selama dia hidup, Denny 
memegang beberapa posisi strategis saat 
berorganisasi, Denny juga baru menyelesaikan 
jabatan sebagai wakil sekretaris jenderal di 
IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan sekarang ini 
Denny menjabat sebagai Deputy Chairman of 
ARCASIA Committee for Young Architects.

Pada jabatan Deputy Chairman of ARCASIA 
Committee for Young Architects Denny ingin 
sekali melihat suatu saat nanti Indonesia tidak 
dikenal hanya sebagai bangsa pengekspor atau 
TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Denny ingin suatu 
hari nanti Indonesia dikenal dengan arsitektur-
arsitektur yang keren, sehingga orang-orang 
dari mancanegara seperti Jepang
ataupun Bangladesh yang 
datang ke Indonesia untuk 
mencari arsitek.
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Bagi Denny “Keluarga itu selalu jadi supporter”, mereka mengamati mulai dari Denny mulai kuliah dan 
dimana dulunya Denny tidak memilki bakat yang menonjol. Sehingga saat ini mereka masih kebinggungan, 
bagaimana Denny bisa menjadi salah satu Deputy Chairman of ARCASIA Committee for Young Architects 
di level asia. Membagi waktu menjadi salah satu hal yang penting. Bagi Denny, jika semua hal menjadi 
prioritas maka tidak ada yang prioritas. Denny menjelaskan keluarga menjadi prioritas pertama, yang 
kedua Studio Denny Setiawan dan yang ketiga mengajar dan berorganisasi. Denny selalu berusaha untuk 
menjaga tatanan prioritas tersebut, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus diselesaikan 
terlebih dahulu.

Bagi Denny yang menjadi pertanyaan adalah Apa yang membuat kamu bangun tidur dan bergerak? 
Nah itu yang menjadi penting, jika kita tidak mau bangun tidur dan mulai bermalas-malasan, sehingga 
semua prioritas, timeline dan schedule yang telah dibuat akan menjadi sia-sia dan tidak berguna. Denny 
percaya bahwa sekecil apapun usaha yang dilakukan disetiap waktu itu pasti akan bermanfaat.

Denny berpesan kepada adik-adik yang baru masuk atau baru mulai berpikir untuk berkuliah di 
BINUS University. Yang utama kalau adik-adik memutuskan untuk berkuliah di Binus University, kalian 
telah berada di salah satu universitas terbaik. Karena apa yang kalian pilih sekarang akan menentukan 
kualitas masa depan kalian. Jadi, manfaatkan semua momen yang kamu dapatkan di BINUS University. 
Karena Denny telah membuktikan bahwa sekecil apapun ilmu yang Denny dapatkan di BINUS University, 
ilmu tersebut tetap terpakai sampai hingga saat ini.

 Pesan kedua dari Denny adalah jangan pernah membuat sempit duniamu. Karena apapun yang 
kamu dapatkan suatu hari nanti merupakan hasil dari relasi yang kamu buat yang tidak hanya dikampus 
saja tetapi diluar kampus juga. Yang pertama ilmu itu penting, yang kedua relasi juga penting, dan yang 
ketiga harus terbuka untuk belajar tentang apapun.

Satu catatan kecil dari Denny bahwa kita sebenarnya sama-sama hidup di rentang usia yang tidak 
cukup panjang yaitu antara 70-80 tahun. Pastikan tema-teman pernah memikirkan, kira-kira kalau nanti 
teman-teman wafat, teman-teman mau dikenal sebagai apa. Dengan hal itu akan jadi pacuan buat diri 
kita dari hari ke hari. Bagi Denny sendiri, Denny ingin memiliki karya, karena Denny mau meninggalkan 
sebuah Karya Ketika Denny pergi nanti. Hal itu yang membuat Denny setiap bangun pagi semangat 
untuk mengerjakan sesuatu. Dan semoga kita bisa melihat indonesia lebih baik dengan apa yang telah 
kita perbuat nantinya.

CARA MEMBAGI WAKTU ANTARA BEKERJA, BERORGANISASI DAN KELUARGA.

PESAN-PESAN UNTUK BINUSIAN.

BINUS University bisa menjadi katalisator untuk perubahan
bangsa Indonesia dengan semua hasil baik yang dituaikan

oleh mahasiswa dan mahasiswi BINUS.

HARAPAN UNTUK BINUS UNIVERSITY

2022 / EDISI X

25 | ALUMNI PROMINENT ALUMNI PROMINENT | 26

EDISI X / 2022



Sabtu, 17 Desember 2022,
BINUS Bekasi mempersembahakan acara alumni gathering dengan judul A 

GREAT DAY TO REMEMBER.
Selamat atas terlaksananya Alumni Gathering BINUS Bekasi yang berlangsung 

dengan sukses dan meriah, pada acara ini turut juga hadir bapak Gatot Soepriyanto 
selaku BINUS @Bekasi Campus Director, sekaligus menjawab pertanyaan dari alumni 
pada satu sesi khusus, dan juga hadir Bapak Marjuky selaku ketua IKABINUS.

Acara ini ditujukan untuk memberikan beberapa penghargaan dan memperkuat 
silahturahmi terhadap wisudawan BINUS University pada Wisuda 65 & 66(sebagai 
lulusan pertama dari BINUS Bekasi). Adapun penghargaan yang diberikan diantaranya 
adalah penghargaan:

 1. The Best Academic Student.
 2. The Best Employee.
 3. The Best Entrepreneur

Agenda berikutnya dalam rangkaian acara ini, BINUS Bekasi mengadakan nonton 
bareng Avatar: The Way of Water di CGV Lagoon Avenue Mall Bekasi.

Harapannya dengan dilaksanakannya acara alumni gathering ini, maka akan 
memperkuat tali silahturahmi antara sesama alumni BINUS Bekasi dan juga hubungan 
BINUS Bekasi terhadap alumninya. Semoga kedepannya akan banyak acara seperti ini 
dengan konsep dan tema yang beragam. 

Terimakasih untuk semua individu yang sudah mendukung dan menyukseskan 
acara ini. See you 🙏dan salam kompak dan sehat selalu 🙏

BINUS @BEKASI PRESENT:
Artikel

2022/ EDISI X
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A GREAT DAY TO 
REMEMBER



Ya ampun! Sudah bulan Desember lagi nih! Bulan terakhir di tahun 2022 ini aja 
sudah hampir  berakhir. Gimana nih tahun 2022 kalian? Sudah 2 tahun berlalu sejak 
pandemi. Apakah kalian  mengalami up and down tahun ini akibat pandemi? Apakah 
kalian sudah mencapai cita-cita kalian  tahun ini? Masih adakah target yang belum 
tercapai tahun ini?

Ngomong-ngomong soal target, biasanya di malam tahun baru kita membuat 
resolusi.  Sebenarnya resolusi itu apaan sih? Resolusi adalah target yang ingin dicapai. 
Biasanya di akhir tahun, kita melakukan flashback ke  belakang tentang apa saja yang 
sudah terjadi di tahun tersebut. Lalu dari sana, kita membuat  target yang baru untuk 
dicapai di tahun yang akan datang. 

Ada yang menuliskannya di buku jurnal. Atau hanya menyimpannya di dalam 
hati. Tapi satu hal  yang pasti mengenai resolusi, hal tersebut pasti adalah sebuah 
langkah untuk menggapai impian  dalam hidup kita. Apakah itu bentuknya matreriel 
seperti rumah, mobil, gadget; ataupun imateriel  seperti relasi, skill atau karir. Di 
penghujung tahun ini, mungkin ada dari kalian yang masih belum membuat resolusi 
apapun.  Makanya kali ini aku mau membagikan pada kalian solusi resolusi.

Yaitu cara untuk menentukan  target yang bisa kalian pakai ketika membuat 
resolusi di malam tahun baru nanti. Metode ini  namanya S.M.A.R.T, dan sudah cukup 
umum digunakan secara profesional di berbagai  perusahaan. Aku jelaskan satu per 
satu ya

1. S - Specific
Artinya, target yang kalian buat harus sedetail mungkin. Dengan membua target 

yang detail,  kalian bisa menentukan langkah yang lebih pasti dalam mencapai target 
tersebut. Misalnya, kalau  tahun depan kalian ingin punya rumah baru, jangan hanya 
bilang: “Tahun depan aku mau punya  rumah baru,” tapi bilang: “Tahun depan aku 
mau punya rumah baru dengan 2 lantai dan 4 kamar  tidur.”

2. M - Measurable  
Artinya, buatlah target yang bisa diukur. Karena bila target kalian tidak bisa 

diukur, sangat sulit  untuk tahu apakah kalian sudah mencapainya atau belum. 
Misalnya, kalau tahun depan kalian  ingin meningkatkan skill, jangan hanya bilang: 
“Aku akan belajar lebih banyak tahun depan,” tapi  bilang: “Aku akan mengambil 10 
macam course untuk meningkatkan skill-ku.”

3. A - Achievable
Artinya, buatlah target yang memang bisa kalian penuhi. Memiliki cita-cita yang 

besar itu tidak  salah. Tapi bila cita-cita kalian terlalu besar hingga kalian tidak tahu 
apa yang perlu dilakukan  untuk menggapainya, malah kalian sendiri yang akan 
kebingungan nantinya. Jadi bila kalian  punya cita-cita besar, cobalah untuk membuat 
breakdown target-target kecil untuk mencapai citacita itu sehingga bisa kalian capai 
dengan lebih mudah dan terarah.

SOLUSI
RESOLUSI

Artikel dari alumni BINUS University

2022/ EDISI X
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HILDA TJIA
Blogger justhilda.com
IG: @just.hilda
Author of My Tiny Miracle
Email: hilda.tjahja@gmail.com
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4. R - Realistic
Artinya, buatlah target yang realistis. Bermimpi tentu boleh. Mimpi kita biasanya 

memang abstrak  karena belum terealisasi. Masalahnya, kita hidup dalam dunia yang 
nyata. Jadi mimpi yang besar  itu juga harus kita wujudkan dalam langkah-langkah 
yang nyata. Misalnya bila kalian punya mimpi  untuk mengubah dunia menjadi lebih 
baik, cobalah wujudkan dengan tindakan yang nyata seperti  dengan membantu 
korban gempa Cianjur, atau dengan sesimpel memberi tip kepada abang ojek.

5. T - Timely
Artinya, sebisa mungkin tambahkan hitungan waktu dalam target kalian. Dengan 

menambahkan  target waktu, ada sense of urgency yang akan bikin kita berusaha 
lebih keras untuk mencapai  target itu. Sehingga ketika waktu yang ditargetkan 
sudah meleset, kita bisa dengan segera  melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. 
Misalnya, bila kalian punya target untuk menikah di  tahun depan, jangan hanya bilang: 
“Aku mau menikah tahun depan,” tapi bilang: “Aku akan  melamar kekasihku di bulan 
Februari 2023 dan menikah di bulan November 2023.” Kelima poin ini adalah teori 
yang sebenarnya sangat mudah diimplementasikan. Setelah kalian  mengetahuinya, 
kalian mungkin akan mendapatkan sebuah resolusi yang indah dan menggugah  hati 
banyak orang. Tapi itu saja tidak cukup! Ada satu hal yang paling sulit dilakukan yang 
harus  aku tambahkan supaya resolusi yang nanti kalian buat nanti enggak hanya jadi 
angan yang siasia:

6. Work! Work! Work!
Artinya, resolusi yang indah tapi tanpa usaha untuk mewujudkannya itu gak ada 

gunanya. Dengan  rumus S.M.A.R.T kalian bisa membuat sebuah target yang luar 
biasa. Tapi tanpa usaha dan kerja  keras, target itu hanya akan menjadi sebuah mimpi 
yang tidak terwujud. Aksi yang nyata adalah  kunci, Bro and Sis! Melakukan sesuatu 
yang nyata jauh lebih penting daripada hanya duduk  berdiam diri dan merangkai 
kata-kata indah atas nama resolusi .

So, apapun yang menjadi mimpi dan target kalian di tahun depan, jangan lupa 
bahwa di atas  segalanya kalian tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat 
impian itu menjadi nyata.  Tidak harus hal-hal yang sulit dan rumit. Kadang aksi nyata 
itu hanya semudah mengangkat  telepon, menyapa orang yang selama ini ingin diajak 
berkolaborasi, atau memulai sesuatu yang  sudah lama tertunda.  Jangan sepelekan 
sebuah langkah kecil. Langkah kecil pun jauh lebih berarti daripada tidak ada  langkah 
apapun sama sekali. Jadi mulailah melakukan sesuatu untuk membuatmu selangkah  
lebih dekat ke resolusimu. Supaya tahun depan ketika kita melakukan flashback lagi 
ke belakang,  kita bisa berbangga hati dan mengatakan pada diri kita sendiri: “You’ve 
done a great job this  year!” Selamat Tahun Baru, teman-teman alumniku!! Semoga 
Tahun Baru juga membawa semangat  yang baru bagi kita semua.

JOB VACANCY FROM ALUMNI

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

BINUS UNIVERSITY

1. FUNCTIONAL CONSULTANT

2. TECHNICAL CONSULTANT

Email:

career@fds.co.id

PLAYFIED

1. SALES MARKETING

2. MANDARIN TEACHER

Email:

 franzeska.post2@gmail.com

J&T CARGO

1. ASSISTANT MANAGER

   (MANDARIN SPEAKER)

Email:

gjc.tanggerang@gmail.com

WINTERA

1. FULL STACK DEVELOPER

2. GRAPHIC DESIGNER

Email:

recruitment@wintera.co.id

2022/ EDISI X

more info visit binus.ac.id/alumni

https://bit.ly/tracerstudybinus2022_S1
https://bit.ly/tracerstudybinus2022_S2
https://bit.ly/tracerstudybinus2022_S3
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PROMO & BEASISWA KHUSUS ALUMNI

Potongan 10% enrollment fee

berlaku untuk keluarga inti

Alumni dan active student.

FAMILY IS OUR PRIORITY BINUSIAN COMMUNITY
SCHOLARSHIPS

BINUSIAN COMMUNITY
SCHOLARSHIPS Dapatkan potongan biaya sumbangan 

25% untuk keluarga inti mahasiswa

aktif & alumni.

S2 Graduate Program
 Potongan 5juta* untuk BINUSIAN
 Potongan 2,5juta* untuk BINUSIAN Family

S3 Doctorate Program
 Potongan 25% dari biaya sumbangan (DP3)

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
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

- 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

- Discount 30% Lash
   Extensions & Filler.
- Discount 20% Nail Polish.
- Discount 10% Hair Coloring

Berlaku sampai
20 Oktober 2023

2022/ EDISI X
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BCA 5270273779
a.n. BINA NUSANTARA

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

2022/ EDISI X

37 | INFO INFO | 38

http://binus.ac.id/alumni 


SUMBER

Binus News:

BINUS UNIVERSITY Raih 3 

Penghargaan pada Anugerah 

Diktiristek 2022

https://binus.ac.id/2022/12/binus-

university-raih-3-penghargaan-pada-

anugerah-diktiristek-2022/

Kontribusi dalam Melahirkan SDM 

Unggul dan Berdampak di Era 

Transformasi Digital

https://binus.ac.id/2022/12/kontribusi-

dalam-melahirkan-sdm-unggul-dan-

berdampak-di-era-transformasi-digital/

Komitmen Digitechnopreneur 

Campus dalam Mencetak 

Entrepreneur Handal Berkelas Dunia

https://binus.ac.id/2022/11/komitmen-

digitechnopreneur-campus-dalam-

mencetak-entrepreneur-handal-

berkelas-dunia/

Foto/Gambar:

Pexel

https://www.pexels.com/

Freepik

https://www.freepik.com/

Alumni Profile:
Denny Setiawan
Denny Setiawan

Foto/Gambar:
Denny Setiawan
Denny Setiawan

Artikel: 

Hilda Tjia - Solusi Resolusi

https://justhilda.com/

BINUS @Bekasi Present: A Great 

Day to Remember

E&E Bekasi

Foto/Gambar:

Pexel

https://www.pexels.com/

Freepik

https://www.freepik.com/

Cover Image:

Freepik

https://www.freepik.com/

39 I INFO 

2022 / EDISI IX

FOLLOW US!

OR CONTACT US AT

@binusalumni

@BINUSAlumni

 facebook.com/binusalumni

@binusalumni

binus.ac.id/alumni

alumni@binus.edu

5345830 ext. 1234, 1235, 1237

BINUS Alumni

BINUS Alumni Relation Office (ARO)
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