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Jakarta, 2 Februari 2022 – BINUS UNIVERSITY menjalin kerjasama 
dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan manajemen serta pengelolaan 
sistem teknologi informasi dengan Universitas Gadjah Mada.

Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan MOU 
sebagai bagian dari agenda Kunjungan Pimpinan Universitas Gadjah 
Mada ke Kampus BINUS @Alam Sutera pada (2/2). MOU ditandatangani 
oleh Rektor BINUS UNIVERSITY dan Rektor Universitas Gadjah Mada dan 
disaksikan oleh jajaran pimpinan kedua perguruan tinggi.

Rektor BINUS UNIVERSITY, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. 
mengatakan “Suatu kebanggaan bagi BINUS UNIVERSITY atas kolaborasi 
yang dijalin dengan Universitas Gadjah Mada. Kolaborasi antar Perguruan 

Tinggi Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya BINUS UNIVERSITY 
untuk terus membina dan memberdayakan masyarakat”, tutur Prof. 
Harjanto.

Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova 
Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. yang mengungkapkan harapannya, 
“Era disrupsi saat ini menuntut untuk berkolaborasi dengan berbagai 
institusi. Kami melihat BINUS UNIVERSITY yang unggul dalam teknologi 
Informatika dan bagaimana manajemennya untuk kita dapat saling belajar 
dan berkolaborasi bersinergi memberikan Pendidikan terbaik bagi generasi 
mendatang”, ungkapnya.

Kolaborasi mencakup sejumlah program dan kegiatan dalam lingkup 
penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, di antaranya di bidang Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu peluang program 
kerja sama lainnya terutama dalam hal manajemen dan pengelolaan sistem 
teknologi informasi.
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Jakarta, 16 Januari 2022 – Peringatan 50 Tahun Hubungan Indonesia-
Korea Selatan di tahun 2023 tidak hanya berfokus pada antar Kementerian/
Lembaga (GtoG) atau pelaku usaha (BtoB) tetapi juga antara Perguruan Tinggi 
kedua negara (UtoU). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BINUS 
UNIVERSITY dengan Seoul Institute of the Arts menjadi bukti kemitraan dan 
kerjasama yang lebih erat antara perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia 
dan Korea Selatan” tandas Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik 
Korea, Gandi Sulistiyanto.

Lebih lanjut Dubes Gandi Sulistiyanto menyampaikan bahwa KBRI Seoul 
turut berperan aktif dalam memfasilitasi dari pertemuan awal di tahun 2022 
hingga rampungnya Nota Kesepahaman antara kedua lembaga pendidikan. 
Disampaikan bahwa langkah BINUS UNIVERSITY yang terus berkomitmen 
membangun generasi muda Indonesia melalui berbagai program kerja sama di 
bidang ekonomi kreatif dan seni yang diadakan dengan perguruan tinggi serta 
industri di Korea Selatan merupakan hal yang perlu dicontoh perguruan tinggi 
lainnya di Indonesia.

Penandatanganan MOU BINUS UNIVERSITY dengan SIA ini merupakan 
kesepakatan bilateral antar Universitas Indonesia dengan Korea Selatan yang 
pertama di tahun 2023 menandai 50 Tahun Hubungan Bilateral RI-Korsel. 
Ekonomi kreatif, seni dan budaya merupakan salah satu fokus kerjasama 
Indonesia-Korsel yang ditangani oleh KBRI Seoul.

BINUS UNIVERSITY melakukan kunjungan ke Korea Selatan sebagai 
bentuk komitmen program internasionalisasi dan memperkuat hubungan 
bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kunjungan dilakukan 
selama 3 hari, yaitu 16 hingga 18 Januari 2023.

Salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah Pendandatanganan 
Memorandum of Understanding (MOU) dengan Seoul Institute of Arts 
yang berlokasi di Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan yang dilakukan 
pada (16/01). Kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi program 
internasionalisasi BINUS UNIVERSITY.

Stephen Santoso selaku President of BINUS Higher Education 
mengatakan “Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan 
merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan pendidikan dan 
internasionalisasi bagi kedua negara, khususnya bagi BINUS University. 
Program internasionalisasi merupakan salah satu elemen penting bagi 
mahasiswa dalam menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0 yang akan 
membentuk pola pikir dan kepemimpinan serta beradaptasi dalam skala 
global. Ini merupakan komitmen yang terus BINUS UNIVERSITY lakukan,” 
ucapnya.

Pernyataan Stephen tersebut diamini oleh Diah Wihardini selaku BINUS 
Global Director, “Kerja sama penandatanganan MOU dengan Seoul Institute 
of the Arts dapat memperluas kesempatan dan membangun pemahaman 
dalam bidang seni yang membangun inklusivitas dan konektivitas global 
serta mendukung misi BINUS UNIVERSITY dalam fostering dan empowering 
the community,” tegasnya.



Selain penandatanganan MOU dengan Seoul Institute of Arts, pada 
(17/01) dilakukan juga Studi Banding ke Tech University of Korea (TU) dan 
industry visit ke beberapa perusahaan di Korea Selatan, seperti INNOBIZ 
Management dan Essen Tech Co., Ltd.

Meyliana selaku Vice Rector Global Employability & Entrepreneurship 
mengatakan, “Kunjungan ini bertujuan untuk membangun jaringan yang 
akan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing mahasiswa dalam bidang 
bisnis, riset, hingga komersialisasi teknologi yang akan memperkuat sisi 
employability dan entrepreneurship-nya,” tuturnya.

Agenda kunjungan ditutup dengan pertemuan BINUS UNIVERSITY 
dengan KBRI untuk Korea Selatan. Dukungan selalu diberikan KBRI untuk 
Korea Selatan dalam memfasilitasi kegiatan internasionalisasi yang dilakukan 
oleh BINUS UNIVERSITY.

BINUS UNIVERSITY mempersiapkan beragam program dan kegiatan 
untuk membekali mahasiswa dengan international experience. Program 
yang disediakan seperti student exchange, internship abroad, joint/double 
degree, hingga internasional seminar/workshop. Korea Selatan merupakan 
salah satu destinasi pilihan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa yang telah 
diikuti lebih dari 1.000 partisipan sejak 2010.

Setara dengan BINUS UNIVERSITY, Seoul Institute of The Arts adalah 
sebuah lembaga pendidikan yang dihargai oleh masyarakat Korea Selatan. 
Kampusnya terletak di Ansan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Lembaga 
pendidikan satu ini fokus di bidang seni dan ekonomi kreatif. Institusi yang 
didirikan pada tahun 1962 memainkan peran penting dalam memajukan 
Hallyu (Korean Wave) melalui pendidikan bidang film, music dan tari. 
Sebagian besar alumni SIA merupakan pelaku industri entertainment Korsel 
saat ini.

 Sabtu, 11 Februari 2023, Kami dari IKA BINUS Divisi Sosial 
berkesempatan untuk menyelenggarakan acara Bakti Sosial di Panti 
Jompo dan Asuhan Beth Shalom, Serpong, Tangerang Selatan. Dibantu 
dengan para Alumni BINUS lintas angkatan dan bekerjasama dengan SMP 
Strada Santa Maria 2 Tangerang, kami mengadakan dua acara sekaligus, 
yaitu Pemeriksaan General Check Up (Asam Urat, Kolesterol, Gula Darah) 
untuk para lansia dengan dibantu oleh relawan dokter dan perawat, juga 
mengadakan acara hiburan dari anak-anak SMP Strada Santa Maria 2 
Tangerang dengan menyuguhkan beberapa hiburan dan interaksi dengan 
anak panti asuhan dan lansia seperti games, menyanyi, membaca puisi, 
tari-tarian. Selain itu, IKA BINUS Divisi Sosial juga memberikan Donasi 
pembelian bahan bangunan untuk membantu beberapa renovasi gedung 
yang mengalami kerusakan sebesar Rp 11,000,000,- (sebelas juta rupiah), 
donasi didapatkan dari bantuan teman-teman alumni dan penggalangan 
dana yang di lakukan oleh IKA BINUS Divisi Sosial.
 Cuaca hujan semenjak paginya tidak menyurutkan semangat kami 
untuk menyelenggarakan serta menyukseskan acara sosial ini, briefing dan 
doa sebelum acara dimulai serta beberapa pengaturan serta 
rencana cadangan kami persiapkan dengan sangat 

matang dan saling dipahami satu 
dengan lainnya. Pada sesi 

pemeriksaan General 
Check Up untuk para 

lansia dilakukan oleh 
Dr. Erica Surjadjaja, 

BAKTI SOSIAL
PANTI BETH SHALOM
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dibantu oleh Perawat Cecilia Neorita dan 
Christy Venada untuk pemeriksaan tekanan 
darah dengan mengunakan tensimeter, pada 
kesempatan ini juga diberikan Vitamin untuk 
para Lansia dan anak-anak panti asuhan 
sebagai tambahan untuk immune booster dan 
menjaga kesehatan. Para lansia terlihat sangat 
antusias dan senang dengan diadakannya 
pemeriksaan kesehatan gratis ini, terlihat dari 
kesiapan para lansia menunggu diruang aula 
yang digunakan untuk tempat pemeriksaan 
sebelum acara dimulai. Dari pemeriksaan ini 
pula para lansia menjadi lebih memperhatikan 
kondisi kesehatan untuk lebih menjaga pola 
hidup sehat dan pantangan makanan. Terdapat 
dua orang lansia yang hanya bisa berbaring di 
tempat tidur, namun pemeriksaan kesehatan 
tetap dilakukan dengan mendatangi langsung 
ke kamar lansia tersebut.
 Selain itu, pada acara hiburan yang 
diadakan diarea Beth Manna (cafe/angkringan), 
para Lansia dan anak panti asuhan yang 
mayoritas anak remaja dan ada juga seorang bayi 
berumur 2 tahun terlihat sangat bersemangat 
sekali dengan ikut serta menyanyi dan 
bertepuk tangan dengan riang gembira, bisa 
dilihat juga ada Oma Martha yang mengajukan 
diri untuk membacakan sebuah puisi, ada 

juga Oma Sumi yang mengajukan diri untuk 
menyanyikan lagu worship dengan sangat 
pintar sekali dalam bahasa inggris dan sangat 
pintar dalam membacakan doa, semua yang 
hadir dan pihak panitia serta penyelenggara 
sangat senang dengan sambil ikut bernyanyi 
dan bertepuk tangan. Dalam acara yang 
interaktif ini juga, Oma Sumi menyampaikan 
pengalaman pribadinya yang mengajarkan 
kepada kita semua akan bahaya narkoba dan 
dampaknya buat kesehatan dan mental, juga 
ada salah satu anak asuh bernama Delina dari 
suku Dayak pedalaman Kalimantan Barat yang 
bercerita tentang keluarga dan bagaimana 
pengalaman hidupnya selama 8 tahun 
tinggal di Panti Beth Shalom dengan begitu 
banyaknya ucapan puji syukur dikarenakan 
hingga saat ini diberikan kesempatan untuk 
berkuliah dan sebentar lagi akan wisuda. Yang 
begitu menggembirakan dan membanggakan 
Bu Ayen, yang biasa disapa “Ci Ayen” sebagai 
pengurus Panti Beth Shalom sekaligus 
pembimbing adalah para anak asuh di panti 
Asuhan Beth Shalom ini juga telah meluluskan 
6 anak asuh sehingga mendapatkan gelar 
Sarjana dan semuanya adalah dari Suku Dayak, 
dan masih ada 4 anak asuh yang masih sedang 
berkuliah, bahkan salah satu diantaranya ada 
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yang mendapatkan beasiswa 
S2 di Rusia bernama Christoper 
Iskin. Walaupun para anak asuh 
ini sudah berkuliah namun 
tidak membuat mereka menjadi 
lupa diri, dibuktikan dengan 
masih setianya mereka untuk 
membantu dan memberikan 
pelayanan untuk Panti Beth 
Shalom. Salah satunya anak yang 
bernama Mingku, setelah lulus 
kuliah dan sebagai ketua dari 
anak asuh di Panti Beth Shalom, 
Mingku membaktikan diri untuk 
membantu segala keperluan 
Panti hingga mengurus serta 

mengkoordinasikan segala keperluan acara 
yang diadakan oleh pihak luar. Terlihat mereka 
saling bantu membantu dan proaktif dalam 
berkontribusi demi keberlangsungan Panti Para 
Anak asuh yang sudah wisuda dna meyandang 
gelar sarjana.
 Selesai acara, IKA BINUS Divisi Sosial juga 
memberikan goody bag, menu nasi box untuk 
makan siang, dan hadiah untuk semua  peserta. 
Pada  akhirnya, kami sangat bersyukur kepada 
Tuhan walau selama acara diselingi oleh hujan 
lebat tidak menyurutkan semangat, kegembiraan 
dan antusiasme dari setiap kami. Dan tentunya 
kami juga sangat berterima kasih dengan 
beberapa sponsorship produk dari beberapa 
perusahaan yang ikut serta berkontribusi seperti 

W i n g s Group, Indomilk dan Frisian Flag yang semakin 

dapat menambah kemeriahan 
acara Bakti Sosial ini. Selain itu 
acara ini juga didukung oleh 
IKALISTRA (Ikatan Alumni 
Strada) dan SMP Strada Santa 
Maria 2 Tangerang yang 
berkontribusi dan melengkapi 
jalannya seluruh acara Bakti 
Sosial ini. Terakhir untuk 
peliputan juga didukung oleh 
BINUS TV.
 Sebagai informasi di area 
dan lahan Panti Beth Shalom 
seluas total 4,5 hektar ini dimana 
1,5 hekter adalah area panti dan 
3 hektar lainnya merupakan 
area perkebunan, peternakan 
dan café (Beth Manna) yang 
diurus oleh 17 orang karyawan, 
juga memiliki beberapa hewan 
peliharaan dan menjual beberapa 
hasil panen dari perkebunan dan 
peternakan sendiri seperti ayam 
kampung, telor ayam kampung, caisim, pagoda, singkong, dan sawo madu. 
Para pengunjung bisa membeli hasil panen langsung atau pesanan sebelumnya.

2023 / EDISI II
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Studi sains menunjukkan bahwa Imajinasi dan Memori menggunakan jaringan 
otak yang sama. Oleh sebab itu sesuatu yang kita fokuskan dan imajinasikan bisa 
dianggap sebagai memori dan realita oleh otak kita.

Jadi tidak peduli sesuatu itu benar atau tidak, keduanya bisa benar saat kita benar-
benar fokus dan mengimajinasikannya! Ini sesuatu yang bisa menyenangkan kalau 
kita fokuskan ke hal-hal yang membahagiakan dan juga berlaku sebaliknya jika 
kita fokuskan padahal yang mengerikan!

Jatuh cinta adalah sebuah contoh mengenai kekuatan fokus. Pernah jatuh cinta? 
kalau ya, tentu Anda juga merasa bahwa semua hal yang Anda ketahui mengenai 
orang tersebut adalah baik. Bahkan apabila Anda tahu ada hal yang kurang atau 
tidak baik pun Anda akan abaikan dan anggap tidak pernah ada.

Lebih jauh lagi, mungkin Anda akan mengabaikan siapapun yang mencoba 
mengatakan kepada Anda betapa tidak baiknya orang tersebut. Anda mungkin 
terheran bahwa ada orang yang mengatakan itu, Anda bahkan akan melawan 
teman, ribut dengan anggota keluarga, tinggalkan pekerjaan dan lain-lain demi 
untuk mewujudkan secara fisik cinta Anda ini.

Kalau Anda pernah mengalaminya, Anda akan menyadari betapa hebat kekuatan 
FOKUS ini. Pernahkah Anda bayangkan betapa luar biasanya jika fokus seperti ini 
diterapkan dalam mencapai Cita-cita atau Pencapaian pekerjaan? Saat apapun 
yang menghalangi tidak lagi dianggap sebagai halangan, yang ada dipikiran Anda 
hanyalah mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi apa yang akan Anda FOKUS kan?

“FOKUS menentukan apa yang akan kita lihat, dengar dan rasakan. FOKUS yang 
mengarahkan dan membentuk Realitas kita”. - Hingdranata Nikolay.

KEKUATAN
FOKUS

TRIANA DEWI
Personal Financial Advisor
WA: 0815 14671428
Linkedin: Triana Dewi
Email: triana.dewi@gmail.com
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BAGAIMANA PERJALANAN KULIAH 
PANCA DI BINUS UNIVERSITY DAN 
BAGAIMANA BINUS MEMBEKALI 
PANCA MASUK KE DALAM DUNIA 
USAHA/KERJA.

BAGAIMANA PENGALAMAN BERORGANISASI 
SELAMA BERKULIAH DI BINUS UNIVERSITY

PENGALAMAN MENERIMA ALUMNI 
RECOGNITION AWARD PADA 
PROSESI WISUDA 65 JULI 2022 
YANG LALU, DAN BAGAIMANA ANDA 
MENYIKAPI PENGHARGAAN INI UNTUK 
KEDEPANNYA. 

 Perjalanan Panca semasa berkuliah di BINUS 
University cukup menarik, sebelumnya ketika Panca 
memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan S2. 
Panca mempertimbangkan jurusan apa yang menarik 
dan juga memiliki potensi yang bagus dimasa depan. 
Saat itu Panca melihat bahwa BINUS Business School 
adalah salah satu sekolah bisnis terbaik yang ada di 
Indonesia, dan berdasarkan hal itu Panca memilih untuk 
menimbah dan melanjutkan pedidikan S2 di BINUS 
Univeristy. Ketika sudah menyelesaikan pendidikan 
di BINUS University, Panca sangat merasakan banyak 
manfaat dan dampak terutama untuk karir Panca.

Panca saat ini menjadi ketua BINUS Business School Alumni Association 
(BBSAA) untuk menjalin kembali hubungan sesama alumni dan 
serta membuat aktifitas alumni berdampak bagi masyarakat luas 
untuk bangsa dan negara. Selain di BINUS, Panca juga aktif pada 
organisasi lain diluar BINUS salah satunya sebagai Chief Community di 
TEPANAS (Teman Parekraf Nasional), komunitas peduli Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (parekraf) Indonesia yang mendukung program 
kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Dipimpin oleh 
Dr.H.Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A.,M.B.A Selaku Menteri 
Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI. Dan di BINUS Panca dan 
rekan-rekan sedang mengodok bagaimana yang berkaitan 
bagaimana menjalin kembali hubungan sesama alumni 
dan bagimana alumni bisa memberikan dampak bagi 
masyarakat, dan tentunya memberikan dampak lebih luas 
lagi untuk bangsa dan negara. Selain TEPANAS Panca 
juga berkiprah dibeberapa sebagai unsur pimpinan 
pada assosiasi pariwisata di GIPI, ASITA, MASATA 
dan ASPERAPI . 

Panca mengucapkan banyak terimakasih kepada 
BINUS University atas penghargaan yang diberikan 
saat wisuda 65. Alumni Recognition Award ini 
menjadi sebuah kebanggaan bagi Panca dan 
kebanggaan ini Panca persembahkan kepada 
semua alumni, bahwa BINUS sebagai lembaga 
pendidikan terbesar di Indonesa juga ikut 
membaktikan diri untuk kegiatan-kegiatan yang 
baik dan bermanfaat sesuai dengan visi dari 
BINUS yaitu Fostering & Empowering.
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BACKGROUND USAHA/PEKERJAAN SAAT INI
 Panca memulai awal karir yaitu di perhotelan pada umur 21 
tahun di salah satu service apartment di negara Singapura dan juga 
bekerja dibeberapa hotel bintang 5 salah satunya di hotel Aryaduta. 
Dan dalam 9 tahun pada saat umur hampir 30 tahun, Panca mencapai 
akhir atau puncak karir menjadi salah satu profesional atau mencapai 
posisi direksi disebuah hotel bintang 5 di jakarta. Kemudian Panca 
ingin mencari tantangan baru ingin menjadi wiraswasta, Usaha yang 
ingin dibuat oleh Panca pada saat itu adalah sebuah usaha yang 
berbasis online dan akhirnya Panca membuat sebuah usaha yang 
bernama Bulanmadu.com kemudian beberapa tahun kemudian 
membuat RajaMICE. RajaMICE  ini adalah bisnis pembuatan acara 
(event creator) dan juga dalam perjalanannya, Panca juga membuat 
usaha-usaha lain seperti media travel, majalah liburan dan sempat 
bekerja sama dengan perusahaan dari Singapura yaitu sebuah lisensi 
majalah yang bernama Escape tetapi dalam perjalanannya kurang 
berhasil.
 Saat ini Panca sangat bersyukur sampai saat ini RajaMICE 
dan beberapa bisnis unit lainnya yang dibuat oleh panca semakin 
berkembang, juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, 
bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi untuk membuat kegiatan 
yang berkaitan dengan pariwisata untuk mendungkung kegiatan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

BOLEH DICERITAKAN TENTANG KEBUN 
BINATANG SOLO SAFARI YANG TELAH 
SOFT OPENING PADA TANGGAL 27 
JANUARI 2023 LALU. SERTA HARAPAN DAN 
TUJUAN DARI KEBUN BINATANG INI BAGI 

BAGAIMANA PANDANGAN ANDA 
TERKAIT PARIWISATA INDONESIA?

APA TANTANGAN TERBESAR BAGI ANDA 
DIDUNIA PEKERJAAN, DAN BAGAIMANA 
CARA ANDA MENANGANINYA.

 Solo safari adalah kawasan wisata edukasi satwa seluas 
13,9 hektare di Surakarta, Jawa Tengah merupakan program yang 
diinisiasi oleh Walikota Solo yaitu bapak Gibran Rakabuming, 
dimana beliau memiliki beberapa program dan ada 17 program 
yang dimana program ini tujuannya untk membuat kota Solo 
lebih baik, lebih ramah untuk wisatawan dan paling penting agar 
wisatawan bisa menginap di kota Solo. Hai ini yang mendorong 
banyak destinasi-destinasi baru di kota Solo salah satunya Solo 
safari dan paling fenomenal adalah Masjid Sheikh Zayed Solo. 
Jadi ini sebuah inovasi dari bapak Walikota Solo dan Panca 
sangat bangga menjadi salah satu bagian dari pembangunan 
ikon baru di kota Solo.

 Panca berpandangan bahwa pariwisata akan menjadi 
Leading Sector. Karena pariwisata akan melewati minyak, gas, 
pertanian, dan palm oil. Panca telah melihat tanda-tanda itu 
sudah ada dan kita perlu menjaga mementum. Dan pandemi 
Covid-19 adalah kesempatan yang baik baik negara Indonesia 
untuk menyusul negara-negara lain khusunya dari segi pariwisata, 
ibaratnya bahwa pada saat pandemi Covid-19 kita masuk dalam 
Pit stop, kita memiliki kesempatan untuk mengejar negara-
negara tetangga yang inbound tourism nya Singapura 18 juta, 
Malaysia 27 juta, dan Thailand 40 juta, sedangkan Indonesia 
masih tertinggal di angka 14 juta. Berdasarkan angkat dari 
inbound tourism tersebut, ini menjadi kesempatan yang harus 
dimanfaatkan. Serta dalam 1 atau 2 dekade kedepan, Panca 
berpendapat dengan alamnya yang indah seperti Danau Toba, 
Batam, Candi borobudur, Kupang, Labuhan Bajo, dan tentunya 
Bali, ini jauh lebih memiliki daya tarik dari pada negara-negara 
tetangga kita yang hanya memiliki alam dan destinasi buatan. 
Panca punya keyakinan bahwa pariwisata akan menjadi Leading 
Sector pada saatnya nanti.

 Tantangan terbesar yang Panca hadapi sebagai profesional, 
pegawai pemerintah ataupun pengusaha, Panca melihat bahwa 
yang paling penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM).  Tantangan 
ini mendorong Panca untuk selalu memberi motivasi bagi tim dan 
rekan kerja bahwasannya tidak ada SuperMan tetapi yang ada 
namanya Super Team. Untuk membentuk sebuah Super Team akan 
menemui tantangan yang berat, salah satunya adalah latar belakang 
anggota tim yang berbeda-beda. Selain itu SDM tantangan terbesar 
bagi Panca adalah investasi waktu. Bagi Panca investasi waktu ini 
adalah dalam hal membagi waktu kapan waktu yang tepat untuk 
memberikan motivasi untuk rekan kerja dan juga kapan waktu 
untuk  mengembangkan diri sendiri , Besar harapan tim yang super 
dapat bekerja dikecepatan, kemampuan, dan kekuatan yang sama 
dan sinergi.
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PENGALAMAN HIDUP YANG BERKESAN

 Pengalaman yang baik dan berkesan dalam hidup Panca salah 
satunya pada saat Panca dipercayakan menjadi kepala atau pimpinan 
sebuah departement di sebuah hotel untuk menjadi Direktur Sales 
Marketing di sebuah Chain Internasional dan itu pada saat Panca 
sebelum berumur 30 tahun dan pada saat itu juga belum ada orang 
yang memiliki kapasitas atau pencapaian seperti yang diraih oleh 
Panca. Hal ini terus memotivasi Panca untuk meningkatkan karir dan 
menjadi dorongan untuk terus belajar. Panca juga pernah dipercaya  
menjadi Vice President (VP) di salah satu perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pariwisata yaitu PT Hotel 
Indonesia Natour dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia, untuk memimpin 
sebuah Strategic Partnership Divi sion. Ini menjadi kesempatan untuk 
bisa berkolaborasi dengan BUMN lain dan juga kesempatan bagi 
Panca untuk melihat aset-aset dari BUMN yang perlu di revitalisasi 
dan menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi Panca untuk belajar 
pentingnya berkolaborasi.
 Sedangkan pengalaman pahit yang pernah dialami adalah 
pengalaman  saat Panca belum berhasil mencapainya impian untuk 
menjadi pimpinan dari salah satu perusahaan incaran Panca karena 
ada 1 atau 2 hal. Bagi Panca pengalaman ini menjadi motivasi untuk 
mengevaluasi diri  terkait hal-hal yang dirasa perlu untuk menjadi 
perhatikan dan ditingkatkan. Panca memiliki prinsip bahwa apapun 
yang latar belakangnya kita, kita harus melengkapi diri kita dengan 
pendidikan. Bahwasanya dalam hidup kita tidak boleh berhenti 
belajar, sehingga ini juga yang memotivasi Panca yang saat ini sedang 
mengambil S3 Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
(PTIK).

APA HARAPAN/TUJUAN KEDEPANNYA BAIK 
DALAM KARIR DAN KEHIDUPAN PRIBADI.

HOBI DAN MINAT

BAGAIMANA CARA MEMBAGI 
WAKTU DALAM “BERKARIR, 
KELUARGA, DAN PEKERJAAN”

 Ada 2 hal yang ingin dicapai oleh Panca yaitu yang pertama 
Panca menginginkan adanya sebuah warisan didalam hidup, tentunya 
baik warisan yang diberikan untuk komunitas ataupun untuk daerah 
dimana kita berada. Kemudian tentunya untuk pribadi Panca sedang 
melihat kemungkinan untuk mencapai beberapa karir yang kaitannya 
untuk mendukung sebuah industri industri pariwisata yang sudah 
kita ketahui bersama sangat memberikan kontribusi bagi bangsa dan 
negara.

 Panca memiliki hobi dan senang untuk melakukan 
olahraga lari dan traveling. Saat ini sport tourism 
menjadi sesuatu hal yang ingin dikembangkan oleh 
pemerintah, ucap Panca. Jadi Panca  dikala bekerja 
dan Panca juga sekaligus menikmati hobi. Di sela 
rutinitas dalam bekerja, Panca selalu menyempatkan 
diri untuk berolaharaga

 Ini menjadi tantangan sendiri bagi Panca, 
dikarenakan pada saat ini ditengah mengambil kuliah 
S3-nya, Pancajuga memimpin dan menjalankan 
perusahaan, serta menjadi konsultan serta advisor di 
beberapa perusahaan. Bagi Panca yang terpenting di 
atas segalanya itu adalah keluarga. Panca cukup merasa 
dilema,dikarenakan Panca harus sering meninggalkan 
keluarga untuk melakukan perjalanan dinas ke luar 
kota. Tetapi pada saat ini tentunya pembagian waktu 
menjadi tantangan dan juga menjadi kesempatan 
bagi Panca, bagaimana bisa bekerja dan tidak lupa 
membagi waktu dengan keluarga
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PESAN-PESAN UNTUK BINUSIAN

1 Kalimat atau Harapan
untuk BINUS University

KENAPA ANDA MEREKOMENDASIKAN 
KULIAH DI BINUS

 Panca mengatakan “Saya bangga menjadi bagian dari 
keluaga besar lulusan BINUS University yang sudah tersebar 
di seluruh Indonesia, dan saya juga megajak kita semua 
bersama-sama untuk menyatukan visi dan juga memberikan 
kontribusi bagi bangsa dan negara kita khususnya di industri 
yang saya geluti yaitu pariwisata. Kita bisa mulai dari traveling 
atau mengunjungi destinasi wisata dinegara kita sendiri.”
 Panca juga berharap teman-teman BINUS tetap solid 
dan menjaga kesatuan dan semoga kita juga bisa bertemu 
dan harapan kedepannya bersama IKA BINUS, Panca siap 
berkontribusi dan berkolaborasi, sehingga kita semua 
bisa menjadi kebanggaan BINUS serta bisa memberikan 
kontribusi dan kemajuan bagi kampus, bangsa dan negara 
Indonesia.

“Selalu bisa 
menjaga standar 
dan kualitas 
yang dimiliki 
BINUS University 
saat ini dan 
tentunya Panca 
berharap ada 
program-program 
baru yang ada 
hubungannya 
untuk mendorong 
dan membangun 
membangun 
sektor industri 
kreatif.”

 Panca sangat merekomendasikan untuk berkuliah di 
BINUS University, karna memang sangat bagus terbukti 
dengan BINUS selalu meraih penghargaan. Panca meilihat 
dari peringkat-peringkat universitas yang ada dan BINUS 
University selalu menjadi unggulan dan selalu menjadi 
universitas swasta terbaik di Indonesia, Program dari 
BINUS University juga sangat menarik, dimana ada 
program seimbang antara belajar dan magang. Program 
ini dinamakan Program Enrichment (Program pengkayaan 
kepada Mahasiswa di BINUS University, agar Mahasiswa 
memperoleh pengalaman secara terstruktur serta dapat 

menerapkan, membandingkan pengetahuan dan 
keterampilan yang diperoleh semasa kuliah 

dengan kenyataan selama mengikuti 
kegiatan bersama perusahaan/mitra/

komunitas. Enrichment program 
diakui dengan bobot 40 SKS (20 

SKS per semester). Ini menjadi 
sebuah trobosan yang sangat 
baik sekali bagi Panca dan 
Panca sangat mendorong 
untuk kuliah di BINUS.
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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


PT. OMNI INTIVISION (MOJI)

1. ACCOUNT MANAGER

2. FINANCE OFFICER

3. PRODUCTION ASSITANT

4. ACCOUNT EXECUTIVE

5. HOST/PRESENTER

6. MOTION DESIGNER

Apply:

bit.ly/MOJIcareer

CV. PACKINDO FARMA UTAMA

1. PURCHASING

Email:

rossy_acct@packindofarma.com

RS 1

1. DATA MANAGEMENT ANALYST

2. ACCOUNT MANAGEMENT

Email:

astrini.yudityapurnomo@ai.astra.

co.id

PT. BANK MULTIARTA SENTOSA

1. MARKETING OFFICER 

DEVELOPMENT PROGRAM

Apply:

bit.ly/BMAS-MODP
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More Information visit: https://binus.ac.id/alumni/
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MERCHANT BINUSIAN CARD

- Diskon 15% all
  treatments with show
  your binusian ID card

Berlaku sampai
06 Maret 2023.

- Discount 10% untuk
  regular item Ala Carte.
- Berlaku di Texas Chicken
  BINUS Anggrek.
- Hanya berlaku untuk
  transaksi dine-in dan
  take away saja.

Berlaku sampai
31 Juli 2023

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

Berlaku sampai
23 Maret 2023

- Special Offer for 
BINUSIAN, hemat hingga 
500.000 untuk Produk 
Apple Pilihan

Berlaku untuk semua 
BINUSIAN

Berlaku sampai
30 Juni 2023

- Discount 15%, untuk
  BINUSIAN berlaku
  untuk semua produk.
- Gunakan promo :
  FABINUS15
- Berlaku untuk
  pemesanan di website
  www.floweradvisor
  co.id atau aplikasi
  FlowerAdvisor.

Berlaku sampai
31 Januari 2024

- Berlaku di Cabang
  BINUS Syahdan.
- Diskon 50% + Gratis 1
   Minuman untuk 1 ID Card

Berlaku sampai
30 November 2023

- Diskon 10% Pemeriksaan
  lab dan radiologi.
- Diskon 5% Farmasi dan
  fisioterapi.
- Diskon 10% Kamar
  perawatan VIP A,SVIP,
  dan president suite.

Berlaku sampai
31 Oktober 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 10%.
- Berlaku di outlet dekat
  BINUS Anggrek.
- Tidak dapat
  digabungkan dengan
  promo lainnya.

Berlaku sampai
31 Juli 2023

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

Berlaku sampai
1 Desember 2023

PROMO & BEASISWA KHUSUS ALUMNI

JOB VACANCY FROM 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)

More Information visit: https://www.binus.edu/binusiancommunity/

https://binus.ac.id/alumni/
https://youtu.be/gLHmnuqfCN4
https://www.binus.edu/binusiancommunity/merchant-promo/
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 III

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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BINUS News:

Perkuat Kolaborasi antar Perguruan 

Tinggi Indonesia, BINUS Jalin Kerjasama 

Dengan Universitas Gadjah Mada

https://binus.ac.id/2023/02/perkuat-

kolaborasi-antar-perguruan-tinggi-indonesia-

binus-jalin-kerjasama-dengan-universitas-

gadjah-mada/

KBRI Seoul Dukung Komitmen BINUS 

UNIVERSITY Jalin Kemitraan Dengan 

Mitra Korsel dan Perkuat Program 

Internasionalisasi

https://binus.ac.id/2023/01/kbri-seoul-

dukung-komitmen-binus-university-jalin-

kemitraan-dengan-mitra-korsel-dan-perkuat-

program-internasionalisasi/

Artikel: 

Kekuatan Fokus

https://gracia-triana.blogspot.

com/2023/02/kekuatan-fokus.html

Foto/Gambar:

Freepick

https://www.freepik.com/ 

IKA BINUS: 

Bakti Sosial Panti BETH SHALOM

IKA BINUS

Foto/Gambar:

IKA BINUS

Cover Image:

STUA

https://stua.tumblr.com/

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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