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Metaverse merupakan salah satu istilah terkait teknologi yang banyak 

diperbincangkan saat ini. Istilah ini merujuk pada seperangkat ruang 

virtual, di mana seseorang bisa membuat dan menjelajahi dunia internet 

dan bertemu para pengguna lainnya meski secara fisik mereka tidak 

bertemu. Dengan teknologi ini, pergi ke konser, melakukan perjalanan ke 

luar negeri, serta melihat karya seni dapat dilakukan secara virtual tanpa 

mengurangi keseruannya.

Hingga saat ini, keberadaan metaverse memang masih dalam tahap 

pengembangan. Maka dari itu, tidak heran jika banyak orang yakin karier 

metaverse juga akan berkembang dan semakin banyak jumlahnya di 

masa yang akan datang.

Kira-kira, peluang karier seperti apa saja yang dimaksud? Yuk, kenali 

beberapa peluang karier metaverse yang diperkirakan akan banyak 

dibutuhkan di masa mendatang!
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5 Peluang Karier Metaverse 

1. Metaverse 3D modeler
Meningkatnya penggunaan metaverse 

tentu akan menjadikan kebutuhan akan 

Metaverse 3D modeler semakin meningkat. 

Memangnya, apa sih yang akan menjadi 

job description seorang metaverse 3D 

modeler?

Metaverse 3D modeler merupakan 

seseorang yang bertugas untuk merancang 

model dunia metaverse dalam bentuk 

3D. Tampilan model dunia metaverse 

3D ini nantinya akan disesuaikan dengan 

kebutuhan brand/perusahaan. Karena job description inilah, seorang metaverse 3D 

modeler perlu memiliki kemampuan 3D modelling yang baik. 

2. Metaverse storyteller
Sesuai dengan namanya, metaverse 

storyteller bekerja untuk membuat alur cerita 

(storyline) dari permainan, event, atau program 

yang akan dibuat dalam metaverse. Genre 

yang dibuat pun beragam–misalnya seperti 

olahraga, pendidikan, simulasi, puzzle, dsb.

Untuk peluang karier metaverse yang satu 

ini, job description yang dikerjakan memang 

cukup mirip dengan video game writer. Hanya 

saja, karena storyline yang dibuat digunakan 

dalam metaverse, pastinya akan ada sedikit 

perbedaan dalam pekerjaannya. 

Kalau kamu sudah pernah menjadi seorang video game writer, kamu bisa 

manfaatkan pengalaman tersebut untuk menjadi metaverse storyteller, lho! 

Bagaimana, tertarik untuk mencoba?

3. AR/VR Software Engineers
Prospek karier metaverse selanjutnya 

adalah AR/VR software engineers, alias 

pengembang software AR/VR.

Pembicaraan tentang metaverse memang 

tidak akan jauh dari adanya teknologi AR 

dan VR. Pasalnya, pengalaman menjelajahi 

metaverse bisa kamu lakukan dengan adanya 

AR serta VR.

Maka dari itulah, ke depannya akan banyak 

perusahaan yang akan mempekerjakan software engineer yang memiliki keahlian 

di bidang AR/VR. Seorang software engineer nantinya akan mengembangkan 

software, platform, maupun aplikasi yang akan digunakan dalam metaverse. 

4. AR/VR Hardware Engineers 
Tanpa hardware (perangkat keras) yang 

berkualitas, pengalaman menggunakan 

metaverse mungkin tidak bisa maksimal. Oleh 

karena itu, di masa mendatang kebutuhan 

akan AR/VR hardware engineer juga akan 

meningkat seiring pengembangan metaverse 

yang semakin masif. 

Job description dari seorang hardware 

engineer adalah mengembangkan segala jenis 

peralatan yang akan digunakan untuk menggunakan metaverse. Misalnya seperti 

wearables, sensor, headset, serta kamera yang mendukung teknologi AR/VR.

Jenis pekerjaan di bidang metaverse seperti apa yang akan banyak dicari 

di masa mendatang? Berikut lima peluang yang bisa kamu incar sebagai karier 

impianmu.



5. Metaverse Research Scientist
Sebagaimana kamu ketahui, saat ini 

semakin banyak brand/perusahaan yang 

mengimplementasikan metaverse sebagai 

bagian dari produk mereka. 

Jika kamu menjalani karier sebagai 

seorang metaverse research scientist, tugas 

kamu adalah melakukan riset untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

pengguna ketika menggunakan teknologi 

metaverse brand/perusahaan. Selain itu, kamu 

juga bertugas untuk melakukan riset dalam mengembangkan metaverse yang 

digunakan oleh brand/perusahaan.

Nah, itulah lima prospek karier metaverse yang diperkirakan akan banyak 

dibutuhkan di masa depan. Apakah kamu tertarik untuk menjalani salah satu dari 

karier tersebut? Kalau kamu tertarik untuk menjalani karier di bidang teknologi 

metaverse, pastikan kamu membekali diri dengan keilmuan yang komprehensif 

di bidang teknologi terkait. Paling tidak, kamu perlu tahu dulu seperti apa cara 

kerja metaverse itu. 

Nah, salah satu kampus yang bisa memperkenalkan teknologi metaverse 

ini adalah BINUS UNIVERSITY. BINUS UNIVERSITY juga bisa membantumu 

merasakan experience belajar dengan memanfaatkan teknologi metaverse. BINUS 

UNIVERSITY hadir sebagai kampus pertama di Indonesia yang hadir di metaverse. 

Melalui program BINUSMAYA, BINUS UNIVERSITY akan mengembangkan proses 

pembelajaran melalui metaverse dengan basis pembelajaran berupa gamification. 

Dengan cara ini, sebagai BINUSIAN kamu bisa belajar dengan cara yang inovatif 

dan pastinya menyenangkan.
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Kondisi dunia dan permintaan pasar yang berubah-ubah jadi hal yang menentukan 

jenis pekerjaan apa yang paling banyak dicari. Namun, dengan perkembangan 

teknologi yang makin luas dan merambah ke banyak aspek, prediksi karier 2023 

masih cukup banyak didominasi oleh bidang IT.

Tidak hanya pada tahun 2023, beberapa prospek karier IT tersebut juga 

diperkirakan akan terus dibutuhkan hingga beberapa tahun mendatang. Selengkapnya, 

berikut adalah beberapa role yang paling banyak dibutuhkan.

Artificial Intelligence (AI) Engineer
Perkembangan AI terus menggeliat seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

solusi teknologi yang mandiri dan andal. Ditambah lagi proyek metaverse yang mulai 

digarap oleh berbagai perusahaan teknologi dengan AI sebagai elemen krusial di 

dalamnya, AI engineer makin banyak dicari.

Saat ini pun sebetulnya sudah banyak implementasi AI dalam kehidupan sehari-

hari, seperti asisten pribadi pintar (Siri dan Alexa), chatbot, teknologi pengenalan 

wajah, dan masih banyak lainnya—termasuk rekomendasi video di YouTube, akun di 

tab Explore Instagram, dan sebagainya.

Beberapa skill dan pengetahuan yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang 

AI Engineer adalah Python, R, dan Torch. Kamu pun perlu mengetahui lebih banyak 

tentang hal-hal berkaitan dengan AI seperti machine learning, deep learning, dan 

neural network.

Cloud Engineer
Selama beberapa tahun terakhir, orang mulai banyak beralih menggunakan 

layanan Cloud untuk kebutuhan penyimpanan mereka. Memiliki perangkat dengan 

bawaan memori cukup kecil bukan masalah sebab ada cloud storage yang juga 

memudahkan mereka untuk mengakses data.

Namun, kebutuhan layanan cloud bukan cuma untuk tingkat personal. Perusahaan 

berskala besar pun kini telah mengandalkan cloud computing yang mendukung 

fleksibilitas lebih baik, skalabilitas massal, dan inovasi yang lebih cepat.

Sebagai catatan, istilah cloud engineer sebenarnya masih cukup luas sebab dan 

mencakup beberapa spesialisasi di dalamnya, yakni cloud architect, cloud security 

engineer, cloud software engineer, dan cloud systems engineer. 

Cyber Security Analyst
Permintaan untuk prospek karier 2023 satu ini bahkan sepertinya tak akan 

pernah berhenti. Pasalnya selaras dengan makin banyak kebutuhan dengan dunia 

digital, makin banyak pula ancaman dan kejahatan siber yang bermunculan. 

Seorang Cyber Security Analyst bertanggung jawab untuk memproteksi sebuah 

perusahaan atau organisasi dari akses informasi sensitif dari akses tidak sah. Beberapa 

ranah tanggung jawabnya antara lain menginstal dan mengoperasikan firewall dan 

enkripsi program, melakukan risk assesment secara rutin, dan sebagainya.

Technical skill yang dibutuhkan menjadi seorang Cyber Security Analyst pun 

cukup banyak, seperti frameworks (CIS, NIST, ISO, SOC 2), coding (Python dan 

PowerShell), sistem operasi (MacOS, Windows, Linux, iOS, dan Android), dan 

beberapa lainnya. 

Data Scientist
Role ini bahkan menjadi salah satu role dengan gaji tertinggi. Pasalnya, tanggung 

jawab yang diemban sangat berpengaruh terhadap apa yang harus dilakukan oleh 

perusahaan melalui berbagai temuan lewat data yang berhasil dikumpulkan.

Seorang Data Scientist berhubungan dengan big data. Tak cuma sekadar 

mengumpulkan data dalam jumlah besar, Data Scientist harus mampu 

menginterpretasikan data-data tersebut dan mengolahnya menjadi insight bagi 

perusahaan lewat identifikasi tren dan program pada sebuah data set.

Untuk menjadi seorang Data Scientist, kamu harus memiliki ketertarikan dan 

skill di bidang statistika dan matematika. Selain itu, kamu juga perlu membekali diri 

dengan keterampilan dan pengetahuan mengenai big data, deep learning, machine 

learning, programming, hingga visualisasi data.

Itulah beberapa prospek karier 2023 yang digadang paling banyak dicari 

berdasarkan tren dan kondisi pasar saat ini. Sebagian besar prospek karier IT ini pun 

membutuhkan keterampilan yang menjadi materi utama pembelajaran dalam studi 

jurusan Computer Science.

BINUS @Semarang hadir dengan jurusan Computer Science untuk membantumu 

memulai perjalanan meraih karier impian di dunia IT yang menjanjikan dan terus 

berkembang. Tak cuma menyiapkanmu sebagai profesional IT andal di Indonesia, 

Computer Science BINUS @Semarang menyiapkanmu sebagai profesional IT yang 

berdaya saing global.



 Lukisan sembilan Ikan Koi, terdiri dari delapan warna merah atau 
emas dan satu hitam - dalam feng shui dipercaya akan menarik kekayaan 
dan kemakmuran ke dalam rumah orang yang memasang lukisannya.
 Koi hitam tunggal menyerap semua energi chi negatif dari daerah 
sekitar, sedangkan delapan koi merah dan emas menarik chi positif/
sehat.
 Beda dengan Feng shui - berdasarkan pengalaman pribadi; 
kekayaan, kemakmuran dan sukses itu tidak ada yang instant, semua 
butuh proses.
 Proses ini diilustrasikan seperti bayi belajar berjalan, tidak ada 
orang di dunia ini bisa lari ketika baru dilahirkan. Seorang bayi perlu 
melalui proses pertumbuhan sebelum mereka akhirnya bisa melakukan 
langkah pertama, lalu jalan tidak stabil, jalan dengan stabil, dan akhirnya 
bisa lari.
 Dalam proses tersebut, banyak pengalaman yang tidak 
mengenakan, seperti jatuh atau tersandung, tidak hanya sekali, puluhan 
atau ratusan kali. Setelah proses berulang-ulang, kaki semakin kuat dan 
akhirnya seorang bayi bisa berjalan lalu berlari.
 Namun, Bagaimana untuk mereka yang lahir beruntung dalam 
keluarga yang mampu dan punya posisi memulai yang lebih baik? 
Bukankah kesuksesannya bisa ditentukan oleh kondisi pada saat mereka 
lahir?
 Saya ingin menjawabnya dengan ilustrasi berikut: ketika seseorang 
bertanya “Mengapa rambutmu keriting?” Dia akan menjawab, “Kakek 
nenek dan orang tua saya berambut keriting, maka saya berambut 
keriting”. Mungkin itu jawaban yang masuk akal.
 Namun, jika ditanya “kenapa kamu tidak sukses?”. Orang akan 
menertawakan jika orang tersebut menjawab “Orang tua dan Kakek 
nenek saya adalah orang tidak sukses, maka kami secara genetik adalah 
orang-orang tidak sukses”, karena semua orang mengerti tidak peduli 
kondisi apapun, seseorang bisa berhasil dan sukses, jika Dia cukup gigih 
untuk berusaha.
 Jika kesempatan muncul sekali itu mungkin keberuntungan, jika 
muncul dua kali itu mungkin kebetulan. Tetapi jika muncul ketiga kali 
maka itu adalah suatu pola. Keberuntungan adalah keren, tapi saya 
percaya keberuntungan muncul setelah ada usaha.

RENUNGAN 
MENJELANG 
TAHUN BARU 
IMLEK

Artikel dari alumni BINUS UniversityArtikel dari alumni BINUS University
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TAHUN BARU IMLEK
 Tahun Baru Imlek di Indonesia adalah suatu rangkaian perayaan 
(festival) yang diselenggarakan oleh etnis Tionghoa-Indonesia dalam 
menyambut tahun baru Imlek yang didasarkan pada Kalender Imlek. 
Tahun Baru Imlek, juga dikenal sebagai Tahun Baru China atau Tahun Baru 
Lunar, juga merupakan salah satu perayaan terbesar di dunia. Perayaan 
ini berlangsung selama 15 hari dan biasanya jatuh antara Januari atau 
Februari setiap tahunnya. Berbeda dengan kalender Masehi, perhitungan 
kalender lunar atau Imlek didasarkan pada siklus bulan. Sebab itulah, 
ketetapan tanggal Imlek sedikit berbeda dari tahun ke tahun. Setiap 
tahun dalam kalender lunar diwakili oleh salah satu 12 hewan, yakni anjing, 
babi/babi hutan, tikus, lembu, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, 
monyet, dan ayam jago. Adapun berdasarkan penanggalan China, pada 
tahun 2023 ini, tahun baru Imlek jatuh pada hari Minggu, 22 Januari 2023, 
mengawali tahun Kelinci dan elemen tahun ini adalah Air.
 Tahun Baru Imlek diperingati dengan berbagai acara diantaranya 
acara keluarga dan budaya, termasuk makan malam bersama keluarga, 
pertukaran kartu ucapan, dan memberikan angpao kepada anak-anak 
muda. Juga melaksanakan penghormatan terhadap leluhur yang telah 
mendahului. Berbagai ritual dan tradisi lain pun dilaksanakan. Acara juga 
diiringi dengan pertunjukan seni tradisional, pertunjukan kembang api, 
dan parade perayaan yang spektakuler.
 Salah satu tradisi yang paling populer dalam Tahun Baru Imlek 
adalah pertukaran hadiah, terutama uang dalam bentuk kertas yang 
dikemas dalam amplop merah. Amplop merah ini dianggap sebagai 

simbol keberuntungan dan kesejahteraan atau hongbao dalam 
bahasa China, adalah hadiah uang yang diberikan dalam 

beberapa acara atau festival penting terutama saat 
Tahun Baru China atau Imlek. Angpao biasanya 

disiapkan oleh orang tua dan kakek-nenek 
untuk anak-anak selama perayaan 

Tahun Baru Imlek.

 Secara bahasa, angpao berasal dari dua suku kata, yakni ang yang 
berarti merah dan pao yang berarti amplop. Jika diartikan secara harfiah, 
angpao adalah amplop merah. Mengutip laman thestar.com, amplop 
tersebut biasanya berisi sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat 
terdekat. Warna merah pada angpao melambangkan keberkahan, kebaikan, 
serta kesejahteraan bagi orang yang menerimanya.
Di beberapa daerah di Indonesia, ada juga perayaan Imlek di Indonesia 
yang cukup dikenal, antara lain:
 - Gelar Kirab dan Festival Kuliner di Semarang,
 - Kuliner Khas China dan Wishing Tree Jakarta,
 - Kelenteng Bernuansa Merah di Ciamis,
 - 2000 Lampion di Palembang,
 - Sembahyang di Klenteng Po Hwa Kong Lombok.
 Selain itu, dalam Tahun Baru Imlek, orang juga sering merenovasi 
rumah dan memakai pakaian baru untuk menyambut tahun baru. Banyak 
orang juga pergi berbelanja untuk membeli barang-barang yang dianggap 
sebagai simbol keberuntungan.
 Tahun Baru Imlek juga diperingati oleh komunitas Tionghoa di seluruh 
dunia, termasuk di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Perayaan 
ini menjadi semakin populer di kalangan orang non-Chinese yang ingin 
mengenal lebih jauh tentang budaya Tionghoa. Secara keseluruhan, Tahun 
Baru Imlek adalah perayaan yang menyatukan keluarga dan komunitas, 
serta menyampaikan pesan tentang keberuntungan, kesejahteraan, dan 
persatuan. Perayaan ini menjadi semakin penting dalam memperkuat rasa 
persatuan dan toleransi antara berbagai kelompok etnis dan budaya.
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 Minggu, 8 Januari 2023, bersama-sama dengan kawan Alumni dari 
Lintas Angkatan dan Lintas Jurusan serta dari UKM KMBD berkesempatan 
mengadakan Kegiatan Bakti Sosial Imlek 2023 di Han Tan Bio, Tangerang.
Sebuah kegiatan yang bertujuan membantu saudara-saudara kita yang 
memerlukan untuk dapat merayakan Hari Imlek 2023 dengan sukacita.
Sebuah kegiatan antar alumni Binus dimana beberapa dari kami sebelumnya 
belum saling kenal (karena berbeda kelas, angkatan dan jurusan), namun 
melalui kegiatan ini bukan saja dapat mengenal satu sama lain, namun juga 
membawa sebuah keakraban diantara kami, sehingga terjalin persaudaraan 
sebagai sesama alumni Binus.
 Kegiatan Baksos Imlek 2023 Alumni Binus dimaknai sebagai 
menyambut Hari Persaudaraan (Jie Shi Siang An) oleh Pengurus Han Tan 

Bio yang biasanya diisi dengan Kegiatan Sosial dalam rangkaian perayaan 
Hari Raya Imlek.
 Dari target awal 100 paket sembako yang akan dibagikan, namun 
berkat dukungan dari para alumni, dapat diberikan 120 paket sembako, 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan bukan saja dari warga Belimbing, 
namun juga warga Kampung Melayu, Tangerang.
 Perhatian dari Pengurus Han Tan Bio dan umat kepada kami ditujukan 
dengan menyajikan makan siang bersama, walau sederhana, namun 
penuh kehangatan diantara kami dan yang pasti makanan yang disajikan 
sungguh nikmat. Disediakan makanan yang kebanyakan kami belum 
pernah mencobanya, seperti lalap daun mangkok dan daun mengkudu, 
juga disajikan sambal tauco khas penduduk setempat. 
 Sungguh sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan, karena 
dengan turut andil didalam kegiatan bakti sosial sebenarnya kita sedang 
mengembangkan diri kita sendiri serta dapat membangun kebersamaan 
dan persaudaraan dengan kawan-kawan se-almamater.
 Mari kita dukung dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang 
akan datang yang akan rutin dilakukan kedepannya. Nantikan informasi 
yang akan tersedia di media sosial IKA Binus, yaitu saluran instagram
@ikabinus

HARI 
PERSAUDARAAN
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Bagaimana perjalanan kuliah di 
BINUS University dan bagaimana 
BINUS membekali Jonny masuk 

ke dunia usaha/kerja.

Bagaimana pengalaman 
berorganisasi selama berkuliah di 

BINUS.

Pengalaman hidup yang 
berkesan, pengalaman manis atau 

pahit.

 Ketika menempuh pendidikan di BINUS 
University Jonny mengambil jurusan Komputer 
Akuntansi. Dimana saat ini Jonny mengatakan 
bahwa ilmu Komputer Akuntansi yang dipelajari 
saat berkuliah dulu bisa digunakan dan 
tidak digunakan (tergantung situasi) tetapi 
ilmu Akuntasi, membuat Jonny bisa laporan 
keuangan. Sebelum bekerja dan mendirikan 
pada perusahaan PT Selaras Jaya Sakti, Jonny 
sempat bekerja di beberapa perusahaan 
multinasional dan dari sana Jonny mendapatkan 
ide untuk membuat perusahaan baru dimana 
pada umumnya perusahaan multinasional hanya 
melakukan pasokan terhadap pesanan-pesanan 
besar saja, dan dari sana tersebut Jonny 
membuat dan mendirikan perusahaan PT Selaras 
Jaya Sakti hingga saat ini.
 Pada awalnya Jonny memiliki pemikiran 
untuk tidak ingin bekerja terlalu lama, Jonny 
ingin menjadi seorang entreprenuer. Pada awal 
bekerja,  Jonny bekerja sebagai marketing dimana 
harus membuka relasi dengan orang banyak, 
rekan-rekan, proyek, dan lain-lain. Ide dalam 
sebuah membuat perusahaan telah ada dari 
tahun 2012 atau 2013, tetapi akan dibuat seperti 
apa, dan bagaimana Jonny belum tau. Karena 
bagi Jonny saat itu sudah banyak perusahaan 
sejenis yang bergerak pada bidang tersebut baik 
retail ataupun distribusi.  Seiring berjalannya 
waktu, pada tahun 2015 Jonny mulai mencari 
partner/rekan bisnis untuk menjadi investor. Dan 
tahun yang sama pada 2015 mulai melakukan 
trial dengan menggunakan perusahaan orang 
lain, detelah 6 bulan berlalu Jonny membuka 
perusahaan sendiri dengan nama PT Selaras 
Jaya Sakti dan secara resmi pada Januari 2016.

 Pada saat berkuliah, Jonny mengatakan 
bahwa dirinya mengikuti beberapa kegiatan 
mahasiswa tetapi tidak aktif, diantaranya adalah 
KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik), dan Ping 
Pong (Tenis Meja).

 Bagi Jonny jika merasakan pengalaman 
pahit dalam hidup sendiri, Jonny tidak akan ambil 
pusing dan biasa saja tetapi jika pengalaman 
yang pahit tersebut terjadi dan menyangkut 
keluarga, maka Jonny akan merasa sangat 
sedih. Salah satu pengalaman pahit bagi Jonny 
adalah ketika anak pertama Jonny masih kelas 
1 atau 2 SD, sekitar umur 8 atau 9 tahun. Saat 
itu ingin membeli roti dengan harga Rp 15.000 
di salah satu restoran fastfood dan pada saat 
itu Jonny tidak memilki uang untuk membayar 
roti tersebut, hal ini membuat Jonny sangat 
sedih. Jadi pada saat itu Jonny meminta tolong 
kepada adiknya untuk bisa membelikan roti 
tersebut. Sedangkan pengalaman Manis ada 
sangat banyak bagi Jonny, adalah salah satu 
yang paling menyenangkan yaitu ketika Jonny 
bisa membuktikan sesuatu yang dikatakan tidak 
bisa oleh orang lain, maka dari itu harus kita rela 
begadang, berkorban, jalani dengan iman dan 
percaya bahwa akan berhasil dan jangan lupa 
untuk berserah kepada Tuhan karena Tuhan akan 
memberi yang terbaik untuk umatnya.
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https://www.youtube.com/watch?v=gv-U8D5apNk
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Background usaha/pekerjaan 
saat ini.

 Sejak lulus dari menempuh pendidikan di 
BINUS University, Jonny memiliki impian untuk 
dapat bekerja diperusahaan multinasional 
kerena bagi Jonny, bekerja di prusahaan 
multinasional terlihat sangat keren dan bisa 
mendapatkan gaji yang besar. Ketika itu, Jonny 
bekerja dialah satu perusahaat cat yang saat 
ini menjadi salah satu perusahaan cat yang 
besar saat ini. Saat bekerja di perusahaan 
cat tersebut, Jonny melihat sebuah ide dan 
meyakini bahwa ini bisa peluang besar untuk 
membuat sebuah perusahaan baru, tetapi 
Jonny belum berani dan belum memiliki 
modal untuk merealisasikan ide Tersebut. 
Seiring berjalannya waktu, Jonny mulai 
merealisasikan ide dan peluang tersebut, 
yang saat itu dilakukan secara distribusi 
hanya unutk marine paint dimana pelanggan-
pelanggan yang sudah dikenal lama oleh 
Jonny, Jonny mencoba untuk menghubungi 
kembali dan mereka masih terbuka dengan 
respon yang bagus.  Akhirnya setelah berjalan 
sebagai distribusi pada saat itu sebagai marine 
paint. Marine paint itu tidak terlalu besar jika 
dibandingkan dengan decorative paint. Pada 
tahun 2016, Jonny mulai melakukan distribusi 
ke BUMN, perusahaan swasta hingga berjalan 
selama 3 tahun, dan Jonny mendapat respon 
yang sangat bagus. Jonny bisa memenuhi 
keiinginan kontraktor, BUMN, ataupun 
perusahaan swasta. Proyek pertama Jonny 
pada saat itu adalah melakukan pengecatan 
pabrik dengan menggunkan cat tembok di 
daerah Bogor dan berjalan dengan lancar 
tanpa kendala. Proyek-proyek lainnya juga 
ada didaerah Cilacap, Cilegon dan beberapa 
proyek kebanyakan berada di pulau jawa barat 
dan tengah, jawa timur cukup jarang dan di 

luar jawa biasanya Jonny melakukan pasokan material. 
Pawa awalnya Jonny hanya melakukan distribusi 
tetapi mulai berkembang dengan mengerjakan 
proyek-proyek hingga decorative paint. Saat ini Jonny 
memiliki sebuah proyek di tanggerang pada pabrik aki 
dan bersamaan dengan pabrik pupuk, dalam proses 
pengecatan dan perusahaan tersebut cukup puas akan 
hasil, kualitas yang diberikan oleh Jonny sehingga 
mereka memberikan proyek-proyek lainnya.
 Hingga saat ini pada saat ini pada tahun 2023, 
Jonny sangat bersyukur kepada Tuhan. Ketika saat 
pandemi Covid 19, perusahaan-perusahaan lain 
melakukan pengurangan karyawan, memotong gaji 
ataupun menjual aset, perusahaan Jonny malah 
melakukan hal sebaliknya. Tahun 2020, ketika Jonny 
sedang menjalani sebuah proyek BUMN di Cilacap, 
Jonny melakukan pengecatan seluas 2,5 Hektar, 
disana Jonny banyak membutuhkan karyawan. Pada 
saat itu juga yang menjadi tantangan adalah adanya 
pembatasan dikarenakan pandemi Covid-19, Jonny 
harus masuk ke kota Cilacap pada tengah malam. Pada 
akhirnya proyek ini berjalan dengan bagus dan sesuai 
dengan ekspetasi. Jonny merasa sangat diberkati pada 
saat pandemi Covid 19 dan saat ini perusahaan ini terus 
berkembang.

Apa tantangan terbesar anda di 
usaha/pekerjaan saat ini, dan 
bagaimana cara anda menanganinya.

Apa goals kedepannya baik dalam 
karir dan kehidupan pribadi.

Hobi

 Bagi Jonny saat pertama kali berdiri tantangan 
terbesar adalah bagaimana mengelola perusahaan 
dengan SDM dan dana yang terbatas. Sedangkan 
untuk saat ini, karena perusahaan sudah semakin 
berkembang maka tantangan terbesarnya adalah 
komunikasi antara individu dalam perusahaan. 

 Untuk goal dalam usaha, Jonny memiliki impian 
yaitu secara value dan omzet lebih baik dari tahun 
lalu dan menginginkan bahwa perusahan ini tetap 
terus bertahan dan menjadi berkat bagi banyak 
orang di Indonesia. Karena bagi Jonny “orang bisa 
dibilang sukses adalah pada saat mereka sudah bisa 
menyukseskan orang lain”. Untuk goal  kehidupan 
pribadi, Jonny ingin melakukan lari maraton pada 
tahun ini. Dan untuk keluarga, Jonny ingin anaknya 
untuk bisa melanjutkan pendidikan S2 diluar negeri.

 Jonny memiliki hobi yaitu olahraga, dan juga hobi 
untuk makan. Jadi Jonny memiliki prinsip jika sudah 
berolahraga dengan banyak maka Jonny juga akan bisa 
makan banyak.
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Marine paint
 Marine paint biasanya dikenal juga dengan 
sebutan cat kapal dan dapat didefinisikan sebagai 
coating/pelapis untuk permukaan kapal.

Decorative Paint
 Cat dekoratif merupakan cat pelapis yang 
memberikan konsep arsitektural merupakan jenis cat 
emulsi yang diaplikasikan pada bangunan dan struktur 
konkret yang memberikan perlindungan dan warna 
estetika serta dekorasi pada perlindungan properti 
baik interior (bagian dalam Ruangan) maupun exterior 
(bagian luar ruangan) dengan warna warni yang cantik 
dan menarik.
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Bagaimana cara membagi waktu dalam 
“Berkarir & Berorganisasi” atau “Berkarir & 
Keluarga”

1 Kalimat atau Harapan
untuk BINUS University

Kenapa anda merekomendasikan kuliah di 
BINUS. 

 Kalau dalam pekerjaan Jonny bisa melakukan delegasi 
pekerjaan, dan harus bisa memanfaatkan teknologi seperti 
Google calender sehingga tidak ada pekerjaan yang 
terlewatkan. Sehingga setiap kegiatan bisa terjadwalkan. 
Untuk keluarga, setiap malam Jonny bersama keluarga bisa 
berdoa bersama, makan bersama, berkumpul sehabis makan, 
ataupun olahraga bersama.

“MENJADI
UNIVERSITY
NOMOR 1
DI ASIA
PASIFIC”

 Pada tahun 1995, saat itu BINUS University jika 
dibandingkan dengan kampus-kampus swasta lainnya, 
BINUS University belum dikenal dan belum masuk hitungan. 
Tetapi saat ini bisa dilihat bahwa BINUS University dapat 
disandingkan dengan Kampus-kampus negeri bahkan saat 
ini BINUS University berada pada urutan ke-10 berdasarkan 
QS WUR 2023: Top Global Universities (https://www.
topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2023). dan Jonny bangga menjadi lulusan 

BINUS, karena BINUS terus berkembang mengikuti 
perubahan dan perkembangan zaman.  Jadi  saya  

sangat merekomendasikan agar rekan-rekan dapat 
berkuliah di BINUS University karena telah terbukti 

banyak lulusan-lulusan yang berhasil. Untuk 
BINUS University, Jonny mengucapkan 

banyak terima kasih untuk  jejering relasi, 
atas dirangkulnya alumni dan selalu bisa 

berinteraksi dan menjadi keluarga besar 
untuk saling membantu, mengisi dan 

saling mendukung. Hingga saat ini 
BINUS University memang sudah 
menjadi yang terbaik dan harus 
selalu menjadi yang terbaik.

Simak video lengkapnya
hanya di Youtube BINUS Alumni 

atau klik tautan berikut: 

https://youtu.be/BN_djvSAhDo

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
https://youtu.be/BN_djvSAhDo
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NEXT ALUMNI EVENTNEXT ALUMNI EVENT

More Information visit

https://binus.ac.id/alumni/

Professional Update
Pengelolaan Inventory

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2023
Waktu  : 10:00 - 12:00 WIB
Lokasi Online : Via Zoom Meeting

Daftar disini :   bit.ly/BOLxARO2023-03

B-IKA BACK TO CAMPUS

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023
Waktu  : 08:00 - 11:00 WIB
Lokasi Onsite : R.808 BINUS University - Kampus Anggrek

Daftar disini :   bit.ly/B-IKAEvent

IKA Binus X Algoritma Data Science School:
“How to Start Your First Data Science Project”

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Februari 2023
Waktu  : 19:00 - 21:00 WIB
Lokasi Online : Via Zoom Meeting

Daftar disini :   bit.ly/IKAXALGORITMA

B-IKA Business Visit dan Bedah Bisnis - Tatar Sunda

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Februari 2023
Waktu  : 15.00 WIB
Lokasi Onsite : Jl. Raya Legok - Karawaci No.68,
      Bojong Nangka, Kec. Klp. Dua,
     Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Daftar disini :   bit.ly/B-IKAvisit4

https://binus.ac.id/alumni/
https://youtube.com/playlist?list=PLgDwKnt0iAYJSc2_PIc4RqRwh_SgMgVZ3
https://bit.ly/B-IKAvisit4
http://bit.ly/BOLxARO2023-03
https://bit.ly/B-IKAvisit4
http://bit.ly/B-IKAEvent
https://bit.ly/B-IKAvisit4
http://bit.ly/IKAXALGORITMA
https://bit.ly/B-IKAvisit4
http://bit.ly/B-IKAvisit4


JOB VACANCYJOB VACANCY
FROM ALUMNIFROM ALUMNI

PT. OMNI INTIVISION (MOJI)

1. ACCOUNT MANAGER

2. FINANCE OFFICER

3. PRODUCTION ASSITANT

3. ACCOUNT EXECUTIVE

Apply:

bit.ly/MOJIcareer

MINDTERA

1. SOFTWARE ENGINEER - 

BACKEND (GO/GOLANG)

Apply:

https://bit.ly/TS-Mindtera

CV. PACKINDO FARMA UTAMA

1. PURCHASING

Email:

rossy_acct@packindofarma.com

RS 1

1. MARKETPLACE 

ADMINISTRATOR

Email:

steoricka909@gmail.com

WINTERA

1. FULL STACK DEVELOPER

2. GRAPHIC DESIGNER

Email:

recruitment@wintera.co.id

PT. BANK MULTIARTA SENTOSA

1. MARKETING OFFICER 

DEVELOPMENT PROGRAM

Apply:

bit.ly/BMAS-MODP

2023 / EDISI II
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More Information visit

https://binus.ac.id/alumni/

PROMO & BEASISWA KHUSUS ALUMNI

Potongan 10%

enrollment fee

berlaku untuk keluarga inti

Alumni dan active student.

BINUSIAN
COMMUNITY
SCHOLARSHIPS

FAMILY IS
OUR PRIORITY
Dapatkan potongan

biaya sumbangan 25%

untuk keluarga inti

mahasiswa aktif & alumni.

BINUSIAN
COMMUNITY
SCHOLARSHIPS
Apresiasi untuk Keluarga BINUSIAN

berupa potongan 100% Biaya

Sumbangan (DP3) berdasarkan hasil

TPKS periode perkuliahan 2023/2024

khusus untuk perkuliahan di BINUS ONLINE.

BINUSIAN
COMMUNITY
SCHOLARSHIPS
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 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 for 
BINUSIAN, hemat hingga 
500.000 untuk Produk 
Apple Pilihan

Berlaku untuk semua 
BINUSIAN

Berlaku sampai
28 Februari 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

https://binus.ac.id/alumni/
https://bit.ly/TS-Mindtera
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!!!

2023 / EDISI II

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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https://bit.ly/Binusiancard
https://bit.ly/Binusiancard
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BINUS News:

Ini Bocoran Karier 2023 Paling Banyak 

Dicari

https://binus.ac.id/2023/01/bocoran-

karier-2023-paling-banyak-dicari/

Ini Dia 5 Peluang Karier Keren di 

Bidang Metaverse, Karier Masa Depan!

https://binus.ac.id/2023/01/peluang-

karier-keren-di-bidang-metaverse/

Foto/Gambar:

BINUS University

https://binus.ac.id/

Artikel: 

Renungan Menjelang Tahun Baru Imlek

https://gracia-triana.blogspot.

com/2023/01/renungan-menjelang-tahun-

baru-imlek.html

Foto/Gambar:

Triana’s meditated words

https://gracia-triana.blogspot.

com/2023/01/renungan-menjelang-tahun-

baru-imlek.html

Freepik

https://www.freepik.com/

Tahun Baru Imlek

ARO (Alumni Relation Office)

Freepik

https://www.freepik.com/

IKA BINUS: 

Hari Persaudaraan

IKA BINUS

Foto/Gambar:

IKA BINUS

Cover Image:

Freepik

https://www.freepik.com/

https://gracia-triana.blogspot.com/2022/12/mental-sang-juara.html
https://gracia-triana.blogspot.com/2022/12/mental-sang-juara.html
https://gracia-triana.blogspot.com/2022/12/mental-sang-juara.html


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)

https://www.instagram.com/binusalumni/?hl=en
https://twitter.com/BINUSAlumni
https://business.facebook.com/binusalumni/?eid=ARAtxnGnmzTK8l-ln5Ncsjtw1q6ZtuBqlDF76tS4SlOaYj_4FgI9N1CdG1Q18JUtUM5-krxl5OuW6lKk&hc_ref=ARRGEQLVuo0uyZ5jn_50zBlEDXDKEDB9dTma1Zl_63Fo0HuiPemkqAGC3g5Q4zfihzw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDwaCFYb7dHkdPylBlLbtPPkQizosiiRmERMc3BUt1bG9zJSSgDh64IW1EF5bBAZ9Ghk-Tc9kEisGgf8QbaSCt5-HQRH710UAfxWYUAt_SV_YRnbh4r60HVzYJ7LrsUeN9KbrN3i6E8EFaqA59WFfobVDLMh8Cb-hPpmiaH_1qMJIXlf9mgCZRDI08XENG0DTobNkZA6dE-yogU2Jc_-AInA-FPC1kAkGjBovL5RVvUCOnvz9FRxaes8nZyUurR8GbiHrQ2bcEK-mePVs4eR4X7oqZUM6GrQkEupKjfeYD5L6A1FZFs8w
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=binusalumni
https://binus.ac.id/alumni/
https://www.youtube.com/@BINUSAlumni
https://www.linkedin.com/in/binusalumni/
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