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VISI DAN MISI 
 
Vision 
 
“A World-class university  
 … In continuous pursuit of innovation and enterprise” 
 
Mission 
 
The mission of BINUS University is to contribute to the global community through the provision of 
world-class education by: 

 Recognizing and rewarding the most creative and value-adding talents 
 Providing a world-class teaching, learning, and research experience that fosters excellence in 

scholarship, innovation, and entrepreneurship 
 Creating outstanding leaders for global community 
 Conducting professional services with an emphasis on application of knowledge to the society 
 Improving the quality of life of Indonesians and the international community 

 

 
Visi 
 
“Menjadi Universitas Kelas Dunia Dengan Senantiasa Mengutamakan Inovasi dan Kegigihan Berusaha 
Secara Berkelanjutan”  
 
Misi 
 
Misi Universitas Bina Nusantara adalah berkontribusi pada masyarakat global dengan 
menyelenggarakan pendidikan kelas dunia dengan cara sebagai berikut: 

 Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada talenta-talenta yang paling kreatif dan 
memberikan nilai tambah 

 Menyediakan pengalaman pengajaran, pembelajaran, dan penelitian bertaraf dunia yang 
menekankan pada keunggulan dalam penemuan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kewirausahaan 

 Menghasilkan pemimpin-pemimpin komunitas global yang unggul 
 Menyelenggarakan layanan profesional melalui penekanan berbasis penerapan ilmu 

pengetahuan di masyarakat 
 Meningkatkan kualitas hidup bagi bangsa Indonesia dan komunitas internasional 
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KODE ETIK MAHASISWA 
 
Mahasiswa wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik sebagai berikut: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berperilaku yang sesuai dengan keluhuran nilai 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Menjunjung tinggi serta menjaga nama baik Universitas Bina Nusantara. 
3. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai, budaya mutu dan etos kerja yang dianut di 

lingkungan Universitas Bina Nusantara. 
4. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Bina 

Nusantara. 
5. Saling menghormati, bersikap adil, objektif dan tidak diskriminatif terhadap sesama warga 

Universitas. 
6. Mendukung dan tidak menghalang-halangi sesama warga Universitas demi terselenggaranya 

seluruh kegiatan Universitas, baik akademik maupun non-akademik. 
7. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus 

dan Universitas. 
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WAKTU OPERASIONAL & PERKULIAHAN 
 
Waktu Operasional – Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program (Lokasi Lantai 8) 

Senin – Jumat    : 09:00 – 21:30 WIB 
Sabtu (jika ada kuliah pengganti) : 09:00 – 15:00 WIB 
 

No Unit Layanan Email 
1 Student Services bgp.ss1@binus.edu 
2 Help Desk bgp.helpdesk@binus.edu 

 
 

Telepon   : 021-5345830 ext. 1803 
 
Waktu Perkuliahan  

Senin – Jumat    : 18:30 – 21:30 WIB 
Sabtu (jika ada kuliah pengganti) : 09:00 – 12:00 WIB atau 13:00 – 16:00 WIB  

     
   
PROGRAM PASCASARJANA  
 
1. Director of Graduate Program : Prof. Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, M.Sc. 
2. Ketua Program Master of Computer Science : Dr. Sani Muhamad Isa, S.Si., M.Kom. 
3. Ketua Program Master of Information 

System Management 
: Dr. Viany Utami Tjhin, S.Kom, MM, 

M.Com(IS) 
4. Ketua Program Master of Industrial 

Engineering 
: Dr. Eng. Fergyanto E. Gunawan, S.T., M.T 

5 Ketua Program Master of Accounting : Rindang Widuri, S.Kom., M.M., Ph.D. 
6 Ketua Program Master of Strategic 

Marketing  Communication 
: Dr. Muhammad Aras, M.Si 

7. Sekretaris Program Master of Computer 
Science 

: Diana, S.Kom., MTI 

8. Sekretaris Program Master of Information 
System Management 

: Drs. Nilo Legowo, M.Kom 

9. Sekretaris Program Master of Strategic 
Marketing  Communication 

: Dr. Zinggara Hidayat, M.Si 
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REGISTRASI PERKULIAHAN 
 
JADWAL KULIAH 

 Ditentukan secara paket 
 1 (satu) semester terdiri dari 2 (dua) periode 
 Jadwal kuliah semester 2, dst. diumumkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan 

semester berikutnya dimulai melalui  https://binusmaya.binus.ac.id menu Learning, pilih 
Class Schedule. Untuk semester 1 diumumkan saat briefing mahasiswa baru 

 Tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh mahasiswa 
 
PENGAMBILAN MATA KULIAH DI LUAR PENJADWALAN PAKET (MENGULANG ATAU 
MENAMBAH MATA KULIAH) 

 Dilakukan oleh mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah (tidak/belum memenuhi syarat 
lulus) atau ingin menambah mata kuliah diluar distribusi jurusannya (Cherry Pick) 

 Pendaftaran dilakukan pada periode registrasi perkuliahan, yaitu 1 (satu) bulan sebelum 
perkuliahan semester berikutnya dimulai 

 Mengisi Formulir Pengambilan Mata Kuliah melalui Layanan Mahasiswa Binus Graduate 
Program 

 Mata kuliah yang akan diulang atau diambil, dibuka pada semester yang bersangkutan 
 Tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah paket lainnya 
 Kapasitas kelas masih tersedia untuk dapat dijadwalkan 
 Jika mengulang atau menambah mata kuliah di luar semester yang sudah ditentukan, maka 

wajib membayar biaya kuliah per semester  
 Mahasiswa yang melakukan pergantian jalur penulisan / topik Tesis setelah penyerahan naskah 

proposal untuk disidangkan, maka dianggap gagal dan harus mengulang dari Pra Tesis. Jika 
hal ini dilakukan di luar semester paket yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya kuliah per 
semester 

 Nilai mata kuliah yang diambil di luar distribusi mata kuliah per jurusan (Cherry Pick) tidak 
dimasukkan dalam Transkrip Nilai Akhir dan hanya menerima sertifikat 

 
MASA STUDI 

 Masa studi tepat waktu sesuai dengan distribusi adalah 18 bulan yang terdiri dari 3 (tiga) 
semester 

 Maksimum masa studi adalah 4 tahun (8 semester) 
 Mahasiswa yang melebihi batas maksimum masa studi, dianggap MENGUNDURKAN 

DIRI dan tidak diijinkan mengikuti perkuliahan lagi, kecuali dengan persetujuan dari 
Ketua Program Studi yang bersangkutan 

 
PERPANJANGAN SEMESTER 

 Dikenakan bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi tepat waktu (masih harus 
mengulang mata kuliah atau melanjutkan penyusunan Tesis) 

 Biaya perpanjangan semester dikenakan sesuai dengan biaya kuliah per semester 
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CUTI KULIAH 
 Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditentukan, mahasiswa tersebut dinyatakan CUTI atau DICUTIKAN (Cuti Tidak Resmi) 
 Cuti resmi atau cuti tidak resmi akan mengurangi masa studi 
 Mahasiswa yang ingin mengajukan Cuti Kuliah secara resmi diwajibkan mengisi 

Formulir Cuti Kuliah dengan jelas dan lengkap serta melampirkan bukti pembayaran 
biaya kuliah sesuai tagihan biaya kuliah per semester 

 Diajukan 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai. Cuti Kuliah tidak 
diijinkan ketika perkuliahan atau semester sudah dimulai atau berjalan 

 Dalam keadaan yang sangat mendesak (force majeure), jika Cuti Kuliah terpaksa diajukan pada 
saat perkuliahan atau semester sudah berjalan dan/atau mahasiswa telah mengikuti perkuliahan 
di kelas, maka pembayaran biaya kuliah yang telah dibayarkan dinyatakan “HANGUS” (tidak 
dapat dikembalikan) 

 Maksimal Cuti Kuliah baik resmi maupun tidak resmi adalah selama 2 (dua) semester 
berturut–turut. Cuti Kuliah lebih dari 2 (dua) semester dianggap MENGUNDURKAN 
DIRI, kecuali terdapat permohonan resmi (Surat Permohonan) dari mahasiswa 
mengenai perpanjangan Cuti Kuliah dengan persetujuan dari Ketua Program Studi 

 
AKTIF KEMBALI 

 Diajukan oleh mahasiswa yang cuti dan tidak melebihi masa cuti dari 2 (dua) semester 
 Dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai, 

dengan mengisi Formulir Aktif Kembali yang dapat diminta melalui Layanan Mahasiswa Binus 
Graduate Program 

 Akan dikenakan biaya kuliah per semester, jika pada saat meninggalkan perkuliahan belum 
melunasi biaya kuliah 

 Cuti tidak resmi akan mengurangi masa studi 
 
PENGUNDURAN DIRI  

 Mahasiswa yang akan mengundurkan diri wajib mengisi Formulir Pengunduran Diri melalui 
Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program dan tidak ada pengembalian dana apapun 
untuk biaya yang sudah dibayarkan 
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KEUANGAN 
 
BIAYA KULIAH PER SEMESTER 
 
 

PROGRAM 
PASCASARJANA 

BINUSIAN NON-BINUSIAN 

MTI/MMSI Reguler  Rp 17.700.000,-/semester  Rp 21.000.000,- /semester  

MTI/MMSI Online  Rp 16.500.000,- /semester  Rp 19.000.000,- /semester  

MIE Reguler  Rp 12.000.000,- /semester  Rp 13.800.000,- /semester  

MAKSI/MARKOM Rp 13.500.000,- /semester  Rp 15.500.000,- /semester  

  

TABEL BIAYA KULIAH DAN LAIN-LAIN 
 
No Jenis Pembayaran Jumlah (Rp) Keterangan 
1 Biaya Kuliah (Binusian dan Non Binusian) Biaya Kuliah Paket sesuai 

Angkatan dan Jurusan 
per semester 

2 Biaya Pindah Jalur Kuliah (Reguler ke Online 
dan/atau Onlie ke Reguler) 

500,000 
  

3 Biaya Ujian Sidang Ulang Proposal (2 Penguji) 200,000   
4 Biaya Ujian Sidang Ulang Tesis (3 Penguji) 500,000   
5 Biaya Ujian Susulan 200,000 per mata kuliah 
6 Biaya Cetak Ulang Binusian Card Flazz 25,000 per kartu 

 
Keterangan: 

 Tabel Biaya Lain-lain berlaku mulai angkatan 14.2 dan tetap berlaku sampai ada perubahan 
 Biaya paket perpindahan dari online ke reguler atau sebaliknya, mengikuti biaya paket reguler 
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SISTEM PEMBAYARAN 
 Pembayaran Biaya Kuliah dilakukan dengan mentransfer ke nomor rekening virtual account 

mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai jadwal pembayaran (nomor rekening virtual account 
mahasiswa untuk pembayaran akan dibagikan kepada masing-masing mahasiswa bersamaan 
dengan surat pemberitahuan pembayaran) 

 Biaya Kuliah Paket sesuai dengan Daftar Biaya Kuliah per Program Studi dan per Angkatan 
 Pembayaran mengulang mata kuliah, ujian susulan, cuti, dan perpanjangan semester 

(mengulang atau menambah mata kuliah / tesis) dilakukan dengan mentransfer ke virtual 
account mahasiswa 

 Informasi perkiraan jadwal pembayaran dan jadwal perkuliahan untuk periode berikutnya sbb: 
 

Periode Semester Perkiraan Jadwal 
Pembayaran 

Perkiraan Awal 
Perkuliahan 

Ganjil 2019/2020 1 Awal Sept 2019 Sept 2019 – Feb 2020 
Genap 2019/2020 2 Awal Maret 2019 Mar – Agt 2020 
Ganjil 2020/2021 3 Awal Sept 2020 Sept 2020 – Feb 2021 

Ket: 
- Jika ada perubahan, akan diumumkan ke mahasiswa 
- Baris yang diberi warna abu-abu menerangkan perkiraan jadwal pembayaran jika melakukan 

perpanjangan masa studi (apabila lebih dari 3 (tiga) semester) 
 
 
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan 
apa pun.  
 

Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka tidak 
akan dijadwalkan dan tidak terdaftar pada semester yang bersangkutan 

(status perkuliahan : DICUTIKAN)  



 

Panduan Mahasiswa 
Semester Ganjil 2019/2020 

 

 

   Page 10 of 48
  

PERKULIAHAN 
 
TATA TERTIB PERKULIAHAN 

1. Mahasiswa wajib hadir pada jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan 
datang terlambat. 

2. Penandaan kehadiran mahasiswa dilakukan dengan melakukan tapping pada card reader di 
ruangan dengan menggunakan kartu mahasiswa (Binusian Card Flazz) dan dosen melakukan 
verifikasi melalui web absensi. Dosen memiliki wewenang penuh untuk memeriksa setiap 
kehadiran mahasiswa di kelas. 

3. Beberapa kondisi khusus dalam penandaan kehadiran mahasiswa adalah sebagai berikut:  
- Jika card reader  tidak berfungsi, maka penandaan kehadiran dilakukan dengan cara dosen 

memanggil nama mahasiswa dan kehadiran akan langsung didatakan pada Binusmaya 
- Jika web absensi tidak berfungsi, maka penandaan kehadiran dilakukan dengan cara 

mahasiswa menandatangani lembar kehadiran absensi manual 
4. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan DILARANG menitipkan absensi kepada 

mahasiswa lain. Apabila hal ini terjadi, maka mahasiswa yang menitipkan absensi dan yang 
melakukan absensi DINYATAKAN TIDAK HADIR dalam 5 kali pertemuan (untuk mata 
kuliah 2 atau 3 SKS) atau 9 kali pertemuan (untuk mata kuliah 4 SKS) sehingga 
TIDAK LAYAK MENGIKUTI Ujian Akhir. 

5. Jika mahasiswa terlambat lebih dari 30 menit atau tidak/lalai melakukan penandaan kehadiran, 
maka mahasiswa dianggap tidak hadir pada perkuliahan tersebut. 

6. Mahasiswa wajib dan bertanggung jawab memastikan dirinya sudah dinyatakan hadir sebelum 
proses verifikasi kehadiran selesai dilaksanakan. 

7. Tidak ada perubahan status kehadiran mahasiswa setelah proses verifikasi kehadiran selesai 
dilaksanakan. 

8. Apabila dosen terlambat lebih dari 30 menit, mahasiswa berhak mengajukan perubahan jadwal 
kuliah berdasarkan keputusan antara mahasiswa dan dosen. 

9. Mahasiswa dilarang membawa makanan atau minuman di dalam kelas. 
10. Disarankan masing-masing kelas memiliki 1 (satu) orang Koordinator/Ketua Kelas untuk 

memudahkan hubungan atau penyaluran informasi antara pihak mahasiswa di kelas yang 
bersangkutan dengan Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program. 

11. Disarankan setiap kelas memiliki 1 (satu) sarana mailing list  atau Whatsapp Group untuk 
memudahkan penyampaian informasi dalam waktu cepat dan singkat. 

12. Koordinator Kelas dan mailing list atau Whatsapp Group akan sangat membantu keberlanjutan 
informasi yang disampaikan/dikeluarkan dari Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program. 

 
KEHADIRAN PERKULIAHAN 

 Kehadiran mahasiswa menjadi syarat kelayakan mengikuti Ujian Akhir untuk semua mata kuliah 
yang memiliki penilaian Ujian Akhir dengan ketentuan mahasiswa WAJIB hadir 70% dari total 
pertemuan matakuliah tersebut 

o Mata kuliah 3 SKS: Wajib hadir 8 dari 12 sesi perkuliahan (hanya berlaku 
sebelum periode tahun akademik 2017/2018) 

o Mulai tahun akademik 2017/2018, toleransi ketidakhadiran untuk 
matakuliah 2 SKS adalah 2 (dua) sesuai pertemuan dan untuk matakuliah 4 
SKS adalah 4 (empat) sesi pertemuan untuk setiap matakuliah. 
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 Jika ketidakhadiran mahasiswa melebihi batas toleransi yang ditetapkan, maka mahasiswa tidak 

diperkenankan mengikuti Ujian Akhir 
 Ketentuan kehadiran ini berlaku untuk tiap mata kuliah dan SUDAH TERMASUK izin karena 

sakit, lembur, tugas kantor untuk ke luar kota/negeri, keperluan keluarga dan/atau sebab-sebab 
lainnya yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat hadir pada waktu perkuliahan 

 
NAMA KELAS 
Ketentuan nama kelas adalah sebagai berikut: 

Digit 1  : Kode Jenis Kuliah (L = Lecture)  
Digit 2 : Kode Kelas (M = Manajemen Sistem Informasi, T = Teknik Informatika)  
Digit 3 : Nama Kelas (A, B, C, D, dst) 
Digit 4 : Kode Semester 

 
Contoh nama kelas LTA1 = kelas A pada semester 1 untuk Teknik Informatika 
 
JADWAL DAN MATERI 

 Jadwal kuliah dapat dilihat melalui http://ol.binus.ac.id (Online) dan 
https://binusmaya.binus.ac.id/ (Reguler) menu Learning lalu pilih Class Schedule  

 Materi kuliah dari dosen dapat di-download melalui http://ol.binus.ac.id (Online) dan  
https://binusmaya.binus.ac.id/ menu Courses lalu pilih matakuliah yang diinginkan, klik 
pada tab Resources, dan pilih pertemuan atau session yang diinginkan 

 Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program TIDAK menyediakan materi kuliah dalam bentuk 
hardcopy, kecuali untuk Case Study atas permintaan dosen 
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UJIAN 
 
TATA TERTIB UJIAN 
 

1. Peserta ujian adalah mahasiswa Binus University yang terdaftar pada Tahun Akademik dan 
Semester yang sedang berjalan serta tercantum di Daftar Hadir Ujian. 

2. Peserta ujian WAJIB melihat jadwal, ruang, dan nomor kursi ujian melalui 
http://ol.binus.ac.id (Online) dan https://binusmaya.binus.ac.id/ (Reguler) menu 

Exam >> Exam Schedule. 
3. Peserta ujian WAJIB membawa BINUSIAN Card Flazz sebagai tanda pengenal syarat ujian. 

Bagi peserta ujian yang tidak membawa BINUSIAN Card Flazz maka diperbolehkan 
menggunakan tanda pengenal lain seperti KTP dan SIM. 

4. Peserta ujian WAJIB hadir 30 menit sebelum ujian berlangsung dan memasuki ruang ujian yang 
sudah ditentukan. 

5. Bagi peserta ujian yang DATANG TERLAMBAT berlaku ketentuan sebagai berikut: 
- Dapat diizinkan mengikuti ujian jika keterlambatan kurang dari 30 menit 
- Tidak diberikan penambahan waktu untuk menyelesaikan ujian 

6. Peserta ujian WAJIB duduk di kursi ujian sesuai dengan nomor kursi yang sudah ditentukan 
dalam jadwal ujian. 

7. Peserta ujian tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang ujian. 
8. Pengawas BERHAK mengatur ulang tempat duduk peserta ujian pada saat ujian berlangsung jika 

diperlukan. 
9. Peserta ujian DILARANG meninggalkan ruang ujian sebelum 30 menit pertama sejak ujian 

dimulai dengan alasan apapun. 
10. Ketentuan waktu ujian untuk ujian yang hanya mengumpulkan paper/proyek adalah 30 menit 

dari jadwal ujian, lewat dari 30 menit, paper/proyek tidak dapat diterima. 
11. Peserta ujian WAJIB menandatangani Daftar Hadir yang disediakan oleh pengawas ujian. 
12. Peserta ujian hanya boleh mengeluarkan alat tulis dan wajib menonaktifkan handphone atau 

alat komunikasi lainnya. Tempat pensil, segala bentuk catatan, buku, dan handphone atau 
alat komunikasi lainnya wajib disimpan ke dalam tas, kecuali untuk ujian yang bersifat Open 
Book peserta ujian diperbolehkan menggunakan Laptop/Notebook/Textbook/E-
Book/Case Study/ bahan ujian lainnya yang diizinkan oleh dosen yang tertulis pada 
instruksi ujian. 

13. Peserta ujian DILARANG menggunakan jaringan internet selama ujian berlangsung kecuali jika 
diperbolehkan pada instruksi ujian. 

14. Pengawas berhak menyimpan semua peralatan atau perlengkapan yang dianggap dapat 
mengganggu dan tidak diperlukan dalam proses ujian, termasuk alat komunikasi seperti 
Handphone, Tablet, Laptop, dan lain-lain. 

15. Peserta ujian wajib membawa perlengkapan ujian masing-masing yang berhubungan dengan 
ujian dan tidak diperbolehkan untuk pinjam meminjam perlengkapan ujian dengan 
siapapun. 

16. Buku ujian dan soal ujian yang telah dikerjakan wajib dikumpulkan secara utuh 
seluruhnya kepada pengawas ujian. Peserta ujian dilarang merobek buku ujian atau soal ujian 
yang sudah diberikan oleh Pengawas Ujian. 
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17. Peserta ujian diharuskan memakai pakaian yang sopan dan rapi (tidak memakai celana model 
pendek, celana model pendek ¾, pakaian atau kaos tanpa lengan) dan diwajibkan memakai 
sepatu atau sepatu sandal. 

18. Peserta ujian DILARANG bertingkah laku kasar, tidak sopan, dan melawan terhadap Pengawas 
Ujian atau Petugas Piket Ujian. 

19. Jika peserta ujian melakukan tindak kecurangan dalam proses ujian (mencontek/memberi 
contekan/bekerja sama/bertindak mencurigakan pada saat ujian berlangsung), maka pengawas 
ujian berhak menuliskan nama peserta ujian yang bersangkutan dalam Berita Acara Ujian dan 
mahasiswa tersebut dapat dikenakan sanksi diberhentikan dari BINUS University (drop out). 

20. Jika peserta ujian melakukan ujian untuk dan atas nama mahasiswa lain, maka pengawas ujian 
berhak menuliskan nama peserta ujian yang bersangkutan dalam Berita Acara Ujian dan 
mahasiswa tersebut dapat dikenakan sanksi diberhentikan dari BINUS University (drop out). 

21. Peserta ujian WAJIB memahami dan mematuhi Tata Tertib Ujian. Pengawas ujian 
BERHAK menegur, menindak, dan mencatat pada Berita Acara Ujian peserta ujian 
yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi Tata Tertib Ujian. 

 
LARANGAN DALAM UJIAN 
 
Selama Ujian berlangsung Peserta Ujian tidak diperkenankan: 

1. Mengumpulkan berkas ujian sebelum 30 menit pertama sejak ujian dimulai 
2. Berkunjung ke Perpustakaan untuk membaca/meminjam buku 
3. Mencontek dan atau membawa contekan ke dalam ruangan ujian 
4. Berbicara dengan sesama peserta ujian 
5. Mengaktifkan alat komunikasi (Handphone, Tablet, dll) 
6. Melihat buku/kertas jawaban peserta ujian lainnya 
7. Memberitahukan jawaban ujian pada Peserta Ujian lainnya 
8. Saling melempar/memberi kertas dalam bentuk apapun 
9. Membawa keluar ruangan/membawa pulang lembar soal/jawaban 
10. Melakukan ujian untuk dan atas nama mahasiswa lain 
11. Saling meminjam alat tulis 
12. Merokok di dalam ruang ujian 
13. Bertingkah laku kasar, tidak sopan, dan melawan terhadap Pengawas Ujian/Petugas Piket Ujian 
14. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan atau sandal 
15. Menggunakan textbook untuk ujian yang bersifat Closed Book 
16. Makan dan minum di dalam ruang ujian 

 
Pengawas berhak menegur, menindak, dan mencatat pada Berita Acara Ujian, mahasiswa 
yang melanggar peraturan ujian atau melakukan kecurangan atau mencurigakan pada saat 
ujian berlangsung. 
UJIAN SUSULAN 
 
Persyaratan 
Mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah yang bersangkutan dan mengikuti secara aktif perkuliahan 
namun TIDAK DAPAT HADIR pada hari ujian berlangsung disebabkan karena beberapa alasan sbb: 

 Mengalami sakit yang serius, sehingga harus menjalani rawat inap atau rawat jalan 

 Ditugaskan oleh Perusahaan untuk tugas luar kota/luar negeri 
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 Ditugaskan oleh Perusahaan untuk melakukan kerja lembur (over-time)  
 Diwajibkan oleh Perusahaan untuk mengikuti Pertemuan/Rapat/Seminar yang berlangsung 

hingga malam hari dan tidak dapat ditinggalkan 
 Mengalami peristiwa kedukaan atau musibah 

 Memiliki keperluan keluarga yang sangat mendesak dan tidak dapat ditinggalkan 
 
Berkas yang harus dilengkapi 

1. Tugas Kantor 
 Surat Tugas dari Atasan atau Perusahaan (asli) 
 Tiket perjalanan dan boarding pass (copy) 
 Visa dan Passport, bagi yang bertugas ke luar negeri (copy)  
 Formulir Pendaftaran Ujian Susulan (asli) 
 BINUSIAN Card Flazz (copy) 

 
2. Rawat Inap di Rumah Sakit 

 Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit (asli) 
 Catatan Diagnosa Dokter (copy) 
 Bukti Pemeriksaan Laboratorium (copy) 
 Bukti Pembayaran Dokter/Biaya Rumah Sakit (copy) 
 Bukti Pembelian obat-obatan + Resep Dokter (copy) 
 Formulir Pendaftaran Ujian Susulan (asli) 
 BINUSIAN Card Flazz (copy) 

 
3. Rawat Jalan (berobat di Klinik/Praktek Dokter Pribadi) 

 Surat Keterangan Istirahat dari Dokter (asli) harus dilengkapi dengan alamat dan nomor 
telepon tempat praktek Dokter/Klinik  

 Resep Dokter (copy) 
 Bukti Pembayaran Pembelian obat-obatan (copy) 
 Formulir Pendaftaran Ujian Susulan (asli) 
 BINUSIAN Card Flazz (copy) 

 
4. Mengalami peristiwa kedukaan atau keperluan keluarga yang sangat mendesak dan 

tidak dapat ditinggalkan 
 Kartu Keluarga (copy) untuk peristiwa kedukaan seperti kematian, atau 

menemani/mengantar salah satu anggota keluarga untuk berobat keluar kota/keluar negeri, 
atau pernikahan salah satu anggota keluarga 

 Surat Keterangan resmi seperti Undangan atau pemberitahuan atas peristiwa atau kegiatan 
yang dilakukan/dialami. 

 Tiket Perjalanan, Boarding Pass, Visa, Passport (copy), jika kegiatan atau peristiwa 
terjadi/diselenggarakan di luar kota/di luar negeri. 

 Formulir Pendaftaran Ujian Susulan (asli) 
 BINUSIAN Card Flazz (copy) 

 
MAHASISWA YANG TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN UJIAN SUSULAN HARUS 
MENGECEK STATUS DITERIMA ATAU DITOLAK DI LAYANAN MAHASISWA BINUS GRADUATE 
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PROGRAM. JIKA PENGAJUAN DITERIMA MAKA SELANJUTNYA MAHASISWA WAJIB 
MELAKUKAN PROSES PEMBAYARAN. 
 
Pendaftaran dan Pembayaran 

 Pendaftaran harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari ujian 
berlangsung di Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program 

 Pendaftaran harus melampirkan berkas–berkas pendukung yang dibutuhkan 
 Jika permohonan disetujui, maka mahasiswa melakukan pembayaran paling lambat 3 (tiga) 

hari dari tanggal disetujui dengan biaya sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per 
mata kuliah 

 Pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke virtual account mahasiswa 
 Informasi atau bukti pembayaran dapat diemail ke bgp.ss1@binus.edu atau diberikan ke 

Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program di Lantai 8 Kampus Anggrek  
 Pendaftaran dan pembayaran yang melebihi waktu yang telah ditentukan tidak akan dilayani 

 
Penyelenggaraan Ujian 

 Ujian susulan akan dilaksanakan 1-2 minggu dari periode Ujian Akhir 
 Tidak ada ujian susulan lain di luar jadwal ujian susulan yang telah ditentukan 
 Nilai maksimal ujian susulan adalah 80 (delapan puluh). 
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NILAI 
 

1. Golongan Grade dan Nilai Akhir yang berlaku bagi Mahasiswa tahun akademik < 2017/2018 
 
 

Grade Weight Score Deskripsi 

A 4.00 90 – 100 Lulus 

A- 3.70 80 – 89 Lulus 
B+ 3.30 70 – 79 Lulus 
B 3.00 65 – 69 Lulus 
B- 2.67 60 – 64 Lulus 
C+ 2.33 55 – 59 Tidak Lulus 

C 2.00 50 – 54 Tidak Lulus 
D 1.00 0 – 49 Tidak Lulus 

 
 

Mulai tahun akademik 2017/2018, diberlakukan ketentuan sistem penilaian baru yang berlaku 
untuk mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018 untuk jenjang S2 di BINUS Graduate Program. 
 
Bentuk sistem penilaian tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Nilai 
Huruf 

Rentang Bobot Deskripsi 

A 90 – 100 4 Sangat Baik (High Disctinction) 

A- 85 – 89 3.67 Baik (Distinction) 
B+ 80 – 84 3.33 Memuaskan (Satisfactory) 
B 75 – 79  3 Cukup (Pass) 

B- 70 – 74  2.5 
Gagal 
(Fail) 

C 65 – 69  2 

D 50 – 64 1 
E 0 – 49 0 
F - 0 Tidak Lengkap (Incomplete) 

 
 

2. Mata Kuliah dengan grade B-, C, D atau E WAJIB diulang dengan mengikuti kuliah secara 
keseluruhan. 

3. Mata Kuliah dengan grade B-, C, D atau E diperhitungkan dalam penghitungan IPS 
(Indeks Prestasi Semester). 

4. Syarat minimal IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) untuk lulus dari Program Pascasarjana UBiNus 
adalah 3.00. 

5. Nilai Maksimal untuk Ujian Susulan adalah 80. 
6. Informasi nilai diumumkan setiap hari Selasa dan Jumat melalui http://ol.binus.ac.id (Online) 

dan https://binusmaya.binus.ac.id (Reguler) menu Score, pilih Periode Berjalan. 
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7. Konfirmasi Nilai 
 Konfirmasi nilai diajukan paling lambat 4 (empat) hari terhitung sejak 

dikeluarkannya pengumuman nilai 
 Mahasiswa dapat mengajukan konfirmasi nilai melalui Binusmaya atau LMS 
 Mengisi Formulir Konfirmasi Nilai dengan lengkap dan benar dengan menuliskan alasan yang 

dapat dipertanggung-jawabkan, serta menyerahkannya ke Layanan Mahasiswa Binus 
Graduate Program untuk diproses lebih lanjut 

 Hasil konfirmasi nilai akan diinformasikan melalui  http://ol.binus.ac.id (Online) dan 
https://binusmaya.binus.ac.id  (Reguler) menu Score 

8. Transkrip  
 Mahasiswa dapat mengajukan pencetakan Transkrip Nilai Kumulatif per semester dan dapat 

diambil di Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program. Transkrip akan tersedia 3 minggu 
setelah perkuliahan semester berikutnya dimulai 

 Nilai yang sudah tercantum pada Transkrip Nilai tidak dapat diprotes, kecuali 
memang ada terjadi kesalahan administrasi. 
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TESIS 
 
UMUM  

 Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi adalah mahasiswa harus menyelesaikan Tesis pada 
akhir masa kuliah 

 Tesis akan ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan kurikulum 
 Penyusunan Tesis yang ditempuh adalah pada semester yang seharusnya (sesuai dengan 

kurikulum / semester dalam Paket), mahasiswa tidak akan dikenakan biaya apapun (sudah 
termasuk dalam Paket) 

 Terdapat 3 jalur penulisan Tesis, yaitu : Research, Internship Project, dan Case Study 
 
PERPANJANGAN TESIS 

 Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa penulisan Pra Tesis dengan judul 
yang sama maksimal 1 (satu) periode dan untuk Tesis maksimal 2 (dua) semester berurutan. 
Cuti kuliah baik resmi maupun tidak resmi dihitung dalam penggunaan Judul Tesis. Jika 
perpanjangan dilakukan di luar semester paket yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya 
perpanjangan sebesar biaya kuliah per semester 

 Jika mahasiswa belum juga menyelesaikan bimbingan Tesis setelah melakukan perpanjangan 
tersebut di atas maka mahasiswa harus mengulang Pra Tesis dan mengganti Judul Tesis. Jika 
hal ini  dilakukan di luar semester paket yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya kuliah per 
semester 

 Mahasiswa yang melakukan pergantian jalur penulisan / topik Tesis setelah penyerahan naskah 
proposal untuk disidangkan maka dianggap gagal dan harus mengulang dari Pra Tesis. Jika hal 
ini dilakukan di luar semester paket yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya kuliah per 
semester 

 
PROSEDUR MENGIKUTI BIMBINGAN PRA TESIS DAN TESIS 

 Wajib mengikuti briefing Pra Tesis dan Tesis yang diselenggarakan pada minggu ke 4 sebelum 
periode paket Pra Tesis untuk bimbingan berikutnya (Dosen Pembimbing yang dapat dipilih akan 
diumumkan pada saat briefing) 

 Menyerahkan formulir pengajuan judul Tesis dan Dosen Pembimbing beserta outline dan 
dikumpulkan ke Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program paling lambat minggu kedua di 
periode paket Pra Tesis. Setiap Dosen Pembimbing akan diupayakan membimbing maksimal 10 
(sepuluh) mahasiswa atau sekitar 5 (lima) mahasiswa untuk setiap prodi dalam satu periode 
sehingga penentuan Dosen Pembimbing dilakukan secara urutan 10 mahasiswa pertama yang 
memilih 
 
Catatan : 
Informasi lebih lengkap mengenai Tesis akan diberikan pada saat briefing Pra Tesis dan Tesis. 
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WISUDA 
 
PERSYARATAN WISUDA  

1. Lulus ujian Tesis. 
2. Lulus semua mata kuliah sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum. 

3. Minimal IPK  3.00 dan Total SKS 42 termasuk Tesis. 
4. Sudah menyerahkan Hard Cover Tesis, Technical Report, dan Soft copy Tesis yang berisi 

penulisan Tesis dan Technical Report, NDA & TOR bagi GFP serta surat testimonial dari 
perusahaan. 

5. Tidak ada tunggakan keuangan dan administrasi lainnya (peminjaman buku di perpustakaan). 
6. Score TOEFL minimal 475 (bagi yang belum memenuhi standard score minimum pada saat 

mendaftar menjadi mahasiswa, harus menyerahkan sertifikat score TOEFL terbaru sebagai syarat 
wisuda) paling lambat akhir Perkuliahan semester 2. 

7. Mengumpulkan Foto 4x6 4 lembar, kertas dof menggunakan jas berwarna hitam + kemeja putih 
berdasi, background Merah. 

8. Mempunyai bukti accepted paper pada journal international atau minimal terakreditasi DIKTI 
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TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS 
 
 

Tata Tertib Kehidupan Kampus disajikan dalam bentuk tabel Pelanggaran dan Sanksi seperti di bawah 
ini. Perbuatan / tindakan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus akan diakumulasikan untuk setiap 
kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas 
Bina Nusantara. 
 

No PELANGGARAN SANKSI 
1. 

  
Merokok dilingkungan Universitas 
Bina Nusantara: 

- Kampus Anggrek: semua area 
- Kampus Syahdan: semua area 
- Kampus Kijang: semua area 

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) 
minggu 

2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) 
semester 

3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 

2. Bermain kartu 1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) 
minggu 

2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) 
semester 

3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 

3. Melakukan perjudian, mengkonsumsi 
minuman keras dan/atau bermabuk-
mabukan 
 

1. Pelanggaran pertama dikenakan        skorsing 1 
(satu) semester 

2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 

4. Mengganggu ketenangan proses 
belajar mengajar 

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara dan/atau diserahkan ke kepolisian 

5. Merusak dengan sengaja maupun 
tidak sengaja barang milik orang lain, 
termasuk barang milik Yayasan Bina 
Nusantara 
 

1. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai 
maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara dan/atau diserahkan ke 
kepolisian 

2. Setiap pelanggaran harus membayar ganti rugi 
sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya 
perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki 

6. Merampas barang milik orang lain, 
termasuk barang milik Yayasan Bina 
Nusantara, atau memeras orang lain 
 

1. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai 
maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara dan/atau diserahkan ke 
kepolisian 

2. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil 
rampasannya atau  membayar ganti rugi sebesar 
nilai beli aktiva 
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No PELANGGARAN SANKSI 
7. Mencuri dalam bentuk apapun 

 
1. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai 

maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara dan/atau diserahkan ke 
kepolisian 

2. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil 
curiannya atau  membayar ganti rugi sebesar nilai 
beli aktiva 

8. Tawuran/perkelahian/pengeroyokan 
 

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara dan/atau diserahkan ke kepolisian 

9. Melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan kesusilaan 

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara 

10. Mengakses materi pornografi 
 

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) 
minggu 

2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) 
semester 

3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 

11. Menggunakan, menyimpan, membeli 
barang-barang psikotropika dan / 
atau zat-zat adiktif lainnya 

Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara 

12. Mengedarkan serta menjual barang-
barang psikotropika dan / atau zat-
zat Adiktif lainnya 

Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara dan diserahkan ke 
kepolisian 

13. Membawa dan / atau menggunakan 
senjata api 

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) 
semester 

2. Pelangaran kedua diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 

14.  Membawa dan / atau menggunakan 
senjata tajam dan sejenisnya atau 
barang berbahaya lainnya dengan 
tujuan untuk membahayakan 
keselamatan orang lain 

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) 
semester 

2. Pelangaran kedua diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 

15. Melakukan hasutan atau 
menyebarkan informasi yang 
merugikan nama baik seseorang / 
lembaga / golongan / ras / suku / 
agama 

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara dan/atau diserahkan ke kepolisian. 

16. Pemalsuan data / dokumen / tanda 
tangan 

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) 
semester 

2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 
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No PELANGGARAN SANKSI 
3. Untuk tugas / laporan berkelompok, maka sanksi 

diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok  

17. Penyalahgunaan identitas 
 

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) 
minggu 

2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) 
semester 

3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 

18. Tidak memakai sepatu dan / atau 
berpakaian tidak sopan. 

Tidak boleh memasuki kampus dan/atau mahasiswa 
harus meninggalkan area kampus 

19. Mengancam, baik tertulis atau tidak 
tertulis kepada mahasiswa, dosen, 
karyawan, atau orang lain. 

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara 

20. Bertingkah laku kasar atau tidak 
sopan kepada mahasiswa, dosen, 
karyawan, atau orang lain. 

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara 

21. Berkomunikasi dengan tidak sopan, 
baik tertulis atau tidak tertulis kepada 
mahasiswa, dosen, karyawan, atau 
orang lain. 

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara 
 

22. Melakukan perbuatan yang 
mengganggu / melanggar ketertiban 
umum.  

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal 
diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara dan/atau diserahkan ke kepolisian 
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PERATURAN UMUM BIDANG AKADEMIK 
 

Peraturan Umum Bidang Akademik disajikan dalam bentuk tabel Pelanggaran dan Sanksi seperti di bawah 
ini. Peraturan yang lebih spesifik akan diatur pada buku pedoman / panduan terpisah.  
Perbuatan / tindakan pelanggaran Peraturan Umum Bidang Akademik akan diakumulasikan untuk setiap 
kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas 
Bina Nusantara. 
 

Tabel Pelanggaran dan Sanksi Ujian berdasarkan Peraturan Umum Bidang Akademik 

No Pelanggaran Sanksi 
1 a) Menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian 

atas namanya 
b) Mengerjakan ujian untuk orang lain 
 
 

Diberhentikan sebagai Mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara 

2 Melakukan tindakan kecurangan dalam ujian sebagai 
berikut: 
a) Melihat buku atau kertas jawaban ujian peserta 

ujian lain 
b) Memberitahukan jawaban ujian kepada peserta 

ujian lain 
c) Saling melempar atau memberi kertas dalam 

bentuk apapun 
d) Menggunakan kalkulator / kamus untuk 

matakuliah yang tidak diijinkan menggunakan 
kalkulator / kamus 

e) Membuka buku untuk matakuliah yang sifat 
ujiannya tutup buku 

f) Menggunakan semua peralatan menulis dengan 
tujuan untuk berbuat curang / mencontek 

g) Melakukan segala bentuk aktivitas yang 
mengarah pada aktivitas mencontek atau 
memberikan contekan 

h) Berbicara dengan sesama peserta ujian, baik 
berupa tanya jawab soal ujian atau yang lainnya 

i) Membawa keluar soal ujian dari ruang ujian baik 
sengaja maupun tidak disengaja 

j) Dan segala bentuk kecurangan lainnya yang 
belum disebutkan di atas. 

Diberhentikan sebagai Mahasiswa 
Universitas Bina Nusantara 
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No Pelanggaran Sanksi 
3. Berlaku kasar atau bersikap tidak sopan dan 

melawan terhadap pengawas 
1. Terhadap perbuatan / tindakan 

sebagaimana yang dimaksud 
dikenakan sanksi digugurkannya 
matakuliah yang bersangkutan dan 
pelanggaran akan diumumkan di 
papan pengumuman akademis 
selama satu semester 

 
2. Jika pelanggaran dilakukan sampai 

dengan 3 (tiga) kali, maka akan 
dilakukan pemanggilan oleh Ketua 
Jurusan dan dapat dikenakan sanksi 
maksimal diberhentikan sebagai 
Mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara 

 
3. Perbuatan / tindakan sebagaimana 

dimaksud di atas akan 
diakumulasikan 
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TATA TERTIB LIBRARY & KNOWLEDGE CENTER 
 

Library and Knowledge Center (LKC) merupakan salah satu center di BINUS UNIVERSITY yang 
mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi perpustakaan (library) dan juga pusat pengetahuan 
(knowledge center). LKC bertujuan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan pengembangan diri pengguna. Sebagai realisasinya, LKC menyediakan koleksi, sistem 
layanan berbasis ICT dan ISO 2000, sarana pembelajaran mandiri, dan bimbingan literasi informasi yang 
dilakukan oleh pustakawan yang telah mendapat sertifikasi kompetensi kerja. 

Secara umum, koleksi LKC terdiri dari koleksi cetak seperti Buku, Skripsi, Tesis, Majalah, Koran, 
dan Jurnal; koleksi elektronik seperti e-book, e-journal, e-articles, e-thesis, dan e-clippings; serta koleksi 
multimedia (CD, DVD) yang bisa diakses melalui Online Public Acces Catalogue (OPAC) 
http://library.binus.ac.id.  

Fungsi  LKC sebagai knowledge center berupa pengembangan koleksi lokal, yaitu karya ilmiah 
BINUSIAN dalam bentuk artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang merupakan 
gambaran kedinamisan pengembangan ilmu dan pengetahuan di lingkungan BINUS UNIVERSITY serta  
dokumentasi hasil kegiatan LKC seperti seminar, workshop, dan lain-lain. 

Seiring dengan perkembangan BINUS UNIVERSITY maka lokasi LKC terdapat di Kampus Anggrek 
(Lantai 1), Kampus Kijang (Lantai 2), Kampus The Joseph Wibowo Center for Advanced Learning (JWC) 
Lantai 4, Kampus Alam Sutera Learning Center (Lantai 1), dan Kampus Mall FX (Lantai 6). Di tahun 2016 
lokasi LKC bertambah di Kampus Binus Bekasi (Lantai 3) dan  Kampus Binus Malang (Lantai 1), serta  
pada 2017 bertambah lagi satu lokasi di Kampus Sekolah Tinggi Teknik Kreatif (STTK) Bandung (Lantai 
4 & 5). 

Untuk masuk ke LKC dan melakukan transaksi mahasiswa harus menggunakan Binusian Card 
Flazz, sedangkan tata tertib yang berlaku dapat diakses di 
http://library.binus.ac.id/Services/Circulation.aspx. 
 
Operasional dan Kontak Person 

1. LKC Anggrek Lantai 1   
o Jam Operasional Umum  

 Senin – Jumat : 08:00 – 19:30  
 Sabtu  : 08:00 – 17:00 

o Jam Operasional saat Libur Mahasiswa S1  
 Senin – Jumat : 08:00 – 17:00 
 Sabtu  : 08:00 – 15:00 

o Layanan Sirkulasi 
 Staf  : Yogiswara Javmika 
 Email  : sirkulasi@binus.edu 
 Telp  : 021 - 53696941 (ext. 1165& 1167) 

o Layanan Referensi (Literasi Informasi) 
 Staf  : Ardian Arda 
 Email  : library@binus.edu/ referens@binus.edu 
 Telp  : 021 - 53696941 (ext. 1165) 
 Whatsapp : 0878-0967-0004 

 
2. LKC Anggrek Lantai 8 (hanya untuk dibaca di tempat dan khusus mahasiswa S2 & S3) 
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o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 09:00 – 21:30  
 Sabtu  : 08:00 – 16:30 (jika ada Kuliah Pengganti) 

o Layanan Sirkulasi 
 Staf  : Fenti & Gofur 
 Email  : sekretariatmtimmsi@binus.edu 
 Telpon  : 021 - 5345830 (ext. 1803 atau 1804) 

o Layanan Referensi (Literasi Informasi) 
 Staf  : Ardian Arda 
 Email  : library@binus.edu/ referens@binus.edu 
 Telp  : 021 - 53696941 (ext. 1165) 
 Whatsapp : 0878-0967-0004 

 
3. LKC Kijang Lantai 2  (Ruang 206) 

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 08:00 – 17:00  
 Sabtu  : 08:00 – 15:00  

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Dede Wahyudiansyah 
 Email  : library.kijang@binus.edu 
 Telpon  : 021 - 5327630 (ext. 2621) 

 
4. LKC Alam Sutera Learning Center Lantai 1  

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 08:00 – 19:00  
 Sabtu  : 08:00 – 17:00  

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Cecep Rahmat 
 Email  : library.alamsutera@binus.edu 
 Telpon  : 021-29779100  (ext. 7034 & 7035) 

 
5. LKC Joseph Wibowo Center Lantai 4  

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 08:00 – 19:00  
 Sabtu  : 08:00 – 17:00  

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Zulfachri Tribuana Said 
 Email  : sirkulasi_jwc@binus.edu 
 Telpon  : 021 – 7202222 (ext.3404) 

 
6. FX Campus Lantai 6  

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 08:00 – 17:00  
 Sabtu  : Tutup 

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Agus Triyanto 
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 Email  : library.fx@binus.edu 
 Telfon  : 021-7202222 (ext.7970) 

 
7. LKC Bekasi Lantai 3 

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 08:00 – 18:00  
 Sabtu  : 08:00 – 15:00  

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Mohammad Darma Adiatmaja  
 Email  : library.bekasi@binus.edu   
 Telpon  : 021-29285598 (ext. 7942) 

 
8. LKC STTK Binus Bandung Lantai 4 & 5 

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 08:00 – 16:00  
 Sabtu  : 09.00 – 12:00 

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Ervan Nurachman  
 Email  : enurachman@binus.edu 
 Telpon  : 022-20568888 (ext.7823) 

 
9. LKC Binus Malang Lantai 1 

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 09:00 – 17:00  
 Sabtu  : 09.00 – 15:00 

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Ika Mawadhah Ramadhani   
 Email  : ika.ramadhani@binus.edu 
 Telpon  : 0341 – 3036969 (ext.7874) 

 
10. LKC Binus Palembang Lantai 1 

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 09:00 – 17:00  
 Sabtu  : 09.00 – 15:00 

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Etikawati   
 Email  : etikawati@binus.edu 
 Telpon  : 0711 – 5626222 (ext.7868) 

 
11. LKC Binus Semarang Lantai 3 

o Jam Operasional 
 Senin – Jumat : 09:00 – 17:00  
 Sabtu  : 09.00 – 15:00 

o Layanan Sirkulasi dan Referensi (Penelusuran Informasi) 
 Staf  : Melania Wiannastiti 
 Email  : mwiannastiti@binus.edu 



 

Panduan Mahasiswa 
Semester Ganjil 2019/2020 

 

 

   Page 28 of 48
  

 Telpon  : 024 – 3569090 (ext.7850) 
 Email  : 081329679090 

 
Website Library 
Koleksi dan layanan LKC dapat diakses melalui  
1. http://library.binus.ac.id 
2. http://m.library.binus.ac.id 

 
Layanan LKC 

Library and Knowledge Center (LKC) BINUS University memiliki delapan  jenis layanan untuk 
memenuhi kebutuan informasi pemustaka secara tepat, cepat dan efisien. Layanan yang disediakan ada 
yang diberikan secara langsung (tatap muka), online, ataupun keduanya. Berikut ini delapan  jenis 
layanan tersebut: 
 

No Nama Layanan Jenis Layanan 

1 Sirkulasi Langsung 
2 Referensi Langsung & Online 
3 Penelusuran Informasi Langsung & Online 
4 Literasi Informasi Langsung 
5 Silang Layan / Intra library loan Langsung & Online 
6 Penyediaan Dokumen Langsung & Online 
7 Mobile Service Online 
8 Layanan Cek Plagiarisme Langsung & Online 

 
Buku 

Koleksi buku disusun berdasarkan Sistem Dewey Decimal Classification (DDC). Buku ditata di rak 
berdasarkan Nomor Panggil (Call Number). 
Contoh : 005  Nomor kelas yang menunjukkan buku komputer yang berada di rak 005 
  Wil  3 huruf pertama nama keluarga ( family name) pengarang 
  i   1 huruf pertama judul buku 
 
Penggolongan buku sebagai berikut:   
 

Kelas Subjek 
000 Metode Riset, Komputer 
100 Etika, Psikologi 
200 Agama 
300 Sosiologi, Antropologi, Politik, Kebudayaan 
400 Bahasa 
500 Matematika 
600 Teknologi, Teknologi Informasi, Elektronik, Manajemen, Bisnis, Akuntansi 
700 Seni, Arsitektur, Desain 
800 Kesusastraan, Novel 
900 Sejarah, Geografi 

 
Koleksi Lain 
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Selain buku, LKC juga memiliki koleksi fisik lain dalam bentuk Multimedia (CD, DVD, CD-ROM, 
Film), Jurnal, Skripsi, Thesis, Prosiding, dll. Serta koleksi non-fisik / elektronik dalam bentuk e-books, e-
journals, e-thesis, e-article, dll. Khusus untuk koleksi non-fisik/elektronik hanya bisa diakses jika sudah 
login terlebih dahulu ke website http://library.binus.ac.id. 
 
E-Journals Databases 

Koleksi database e-Journal dapat diakses melalui website http://library.binus.ac.id dengan 
melakukan login terlebih dahulu. Berkut ini caranya:  
1. Login ke website http://library.binus.ac.id 
2. Pilih menu My Library – My e-Journals Collections 

 

 
 
3. Akan muncul daftar e-journals yang dilanggan oleh LKC beserta Username dan Password 
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Beberapa jurnal ada yang bisa diakses dari dalam dan Luar lingkungan Binus. Ada juga yang hanya bisa 
di akses menggunakan jaringan Binus. Silakan klik Banner e-Journals yang ada di halaman Home website 
http://library.binus.ac.id untuk jurnal yang hanya bisa di akses di lingkungan Binus saja. 
 
Adapun database yang disediakan oleh LKC antara lain:  
o Proquest (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Emerald (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Ebsco Host (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Cengage Learning (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus)  
o Wall Street Journal Asia (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Harvard Business Review (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o The Economist (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Communication Arts (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Science Direct (hanya bisa diakses dari lingkungan kampus) 
o MIT Technology Review (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Wiley (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Design Issues (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Taylor and Francis (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o University of Chicago (bisa diakses dari dalam dan luar lingkungan kampus) 
o Scopus (hanya bisa diakses dari lingkungan kampus) 

 
Informasi lebih lengkap mengenai e-journals dapat dilihat dengan login ke 

http://library.binus.ac.id, pilih menu My Library – My e-Journals Collections; atau pilih menu 
Home dan klik Banner jurnal yang terletak di bagian bawah menu Home seperti yang dapat dilihat 
berikut: 

 



 

Panduan Mahasiswa 
Semester Ganjil 2019/2020 

 

 

   Page 31 of 48
  

 
 

 
Peminjaman 

Sistem Peminjaman buku di LKC ada dua cara: peminjaman melalui petugas dan atau 
menggunakan sistem peminjaman otomatis (auto borrowing), yaitu peminjam bisa meminjam buku 
secara langsung di mesin auto borrowing tanpa minta bantuan petugas. 

Jika ingin melakukan perpanjangan masa peminjaman, pengguna bisa melakukan sendiri melalui 
website http://library.binus.ac.id dengan memilih menu My Library -- Obligation kemudian klik 
pada menu detail dan renew. Perpanjangan melalui website hanya bisa dilakukan sekali. Perpanjangan 
masa peminjaman hanya bisa dilakukan jika buku tidak dalam keadaan dibooking oleh pengguna lain 
Jika kemudian ingin memperpanjang masa peminjaman lagi, pengguna harus datang langsung ke LKC.  

Status peminjaman buku dapat dilihat pada Gambar berikut. 
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Jumlah peminjaman dan masa pinjam bisa dilihat pada Tabel di bawah ini. 
 

Jumlah pinjaman Masa pinjam Perpanjangan 

3 buku teks 
1 minggu (tanggal merah tidak 
dihitung) 

1 minggu, apabila buku  
tidak dibooking atau 
terlambat 

2 buku tandon 3 jam Tidak bisa  

1 buku teks  
1 minggu (intralibrary loan / 
peminjaman antar Kampus) 

1 minggu, apabila buku 
tidak dibooking atau 
terlambat 

1 Multimedia 
1 minggu (tanggal merah tidak 
dihitung) 

1 minggu,  apabila buku 
tidak dibooking atau 
terlambat 

 
Pemberitahuan Peminjaman Buku 

Informasi transaksi di LKC akan dikirim melalui email penguna yang tercatat di database BINUS. 
Dengan demikian, pastikan keabsahan email yang Anda berikan. Selain itu, informasi transaksi  dapat 
juga dilihat di website library (http://library.binus.ac.id) pada menu My Library-Obligation. 
 
Catatan 
 Ketika akan meminjam buku, cek kondisi fisik buku sebelum dipinjam. Jika buku rusak/keriting/basah 

harap segera lapor ke petugas LKC. Buku yang dikembalikan dalam keadaan rusak/keriting/basah, 
peminjam wajib mengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Bagi mahasiswa, cek status transaksi peminjaman. Status keterlambatan pengembalian buku, belum 
membayar denda, dan belum mengganti buku hilang/rusak akan menyebabkan KMK online tidak bisa 
diunduh; atau KMK akan ditahan pada hari ujian jika mendapat tanda LKC-1/LKC-2/LKC-3 di Daftar 
Hadir Ujian. Petugas LKC akan memberikan Surat Bebas Pustaka jika mahasiswa sudah 
menyelesaikan tunggakan dan surat tersebut dapat digunakan untuk mengambil KMK yang ditahan 
di ruang Lecture Services Center (LSC). 

 
Denda 

LKC menerapkan sistem denda non-tunai (Cashless Fine System) untuk  memudahkan pengguna 
dalam melakukan transaksi keuangan. Sistem pembayaran denda non tunai hanya menggunakan Kartu 
Debit BCA dan Flazz Card BCA.  

Berikut informasi Jenis dan jumlah denda di LKC. 
 

Jenis Denda Jumlah Denda Hari  Keterangan 
Buku teks & Multimedia Rp 2.000,00/hari/buku  Hari ke 1-20 Denda Maksimal 

Rp. 300.000/buku Rp 4.000,00/hari/buku Hari ke 21 - dst 
Buku tandon Rp 500,00/jam/buku Hari ke 1-20 Denda Maksimal 

Rp. 400.000/buku Rp. 2.000,00/jam/buku Hari ke 21 - dst 
Buku untuk intralibrary loan Rp 2.000,00/hari/buku  Hari ke 1-20 Denda Maksimal 

Rp. 300.000/buku Rp 4.000,00/hari/buku Hari ke 21 - dst 
Hilang kunci loker Rp. 25.000,00/kunci - - 
Tas Tertinggal Rp. 50.000,00/transaksi - - 
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Peminjaman Antar Kampus (Intra Library Loan) 

LKC  menerapkan layanan Intralibrary Loan agar pengguna dapat meminjam dan mengembalikan 
buku di LKC kampus terdekat. Layanan ini terselenggara guna mendukung semakin banyaknya kampus 
Binus beserta mahasiswa dan dosen yang beragam, termasuk mahasiswa yang mengambil pembelajaran 
jarak jauh ( Online Learning).Untuk melakukan peminjaman, pengguna harus datang langsung ke lokasi 
tempat  buku yang ingin dipinjam, sedangkan pengembalian buku dapat dilakukan di semua lokasi LKC. 

 
Anti-Plagiarism Service 

Anti-Plagiarism Service adalah sebuah layanan yang disediakan oleh LKC untuk membantu 
pengguna melakukan pengecekan terhadap karya tulis mereka baik itu artikel, skripis, thesis, paper, dll. 
LKC akan mengunggah karya tulis mahasiswa ke website Turnitin. Turnitin akan melakukan pengecekan 
ke database dan internet. Setelah proses pengecekan selesai akan muncul persentase tingkat kemiripan 
karya tulis pengguna yang diunggah dengan yang ada di database dan internet. Jika ingin menggunakan 
layanan ini pengguna bisa datang langsung ke LKC terdekat atau mengirimkan file karya tulis yang ingin 
dicek melalui email.  
 
Book Delivery Service 

LKC menyediakan sebuah layanan pengiriman buku kepada pengguna dengan menggunakan 
jasa ojek online. Pengguna terlebih dahulu menghubungi LKC melalui Whatsapp atau LINE untuk minta 
dikirimkan buku ke tempat dimana mereka berada. Setelah LKC melakukan verifikasi, pengguna diminta 
untuk memesan layanan pengiriman melalui ojek online dari LKC tempat buku tersebut berada ke tempat 
dimana pengguna berada. Untuk saat ini layanan tersebut hanya berlaku untuk LKC Anggrek, Kijang, 
Alam Sutera, JWC, FX dan Bekasi.  
 
Kolaborasi 

LKC memiliki tiga corner hasil kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri, yaitu BI Corner, 
AussieBanget Corner, dan Warung Prancis. Berdirinya corner ini menunjukkan bahwa BINUS UNIVERSITY 
telah dipercaya oleh pihak luar sebagai perwakilan  mereka dalam menyebarluaskan  informasi yang 
bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di BINUS UNIVERSITY.  
 
 
Contact Us 
Email  : library@binus.edu 
Phone  : 021 53696941 ext. 1165 
Whatsapp : 0878-0967-0004 
LINE  : @binus.library 
Instagram : @binuslibrary 
Twitter  : @binuslibrary  
Facebook : BinusLibrary Lkc 
 
 
 
Cara Pendaftaran Anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI) 
 
1. Masuk ke website Perpustakaan Nasional RI  http://keanggotaan.perpusnas.go.id/ 
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2. Jika belum menjadi anggota Perpusnas, silakan mendaftar dengan mengklik link “Daftar” 
 

  
 

Gambar  1. Halaman Pendaftaran Keanggotaan 
 

3. Setelah membaca Persyaratan Pendaftaran klik kolom “Saya telah membaca & menyetujui atas 
persyaratan dan kondisi yang berlaku” kemudian klik “Lanjutkan Pendaftaran” 

 
Gambar 2. Persyaratan Pendaftara 

4. Isi semua kolom yang tersedia sesuai dengan No.Identitas yang dimiliki. Jika sudah selesai centang 
kolom yang ada disebelah kalimat “Saya menyatakan data yang diisi benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta setuju untuk mentaati segala peraturan Perpustakaan Nasional RI” 
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Gambar 3. Formulir Pendaftaraan Anggota 
 

5. Setelah semua kolom diisi, nomor anggota Anda akan diberikan (Gambar 4). Nomor anggota ini 
dapat digunakan untuk mengakses e-Resources yang dilanggan oleh Perpusnas. 

Gambar  4. Nomor Anggota 
 

6. Untuk mengakses e-Resources ketikan kode anggota dan password dan klik tombol“Masuk” yang 
ada di halaman http://e-resources.perpusnas.go.id/ (Gambar 5) 
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Gambar 5. Halaman e-Resources 

 
7. Setelah menekan tombol “Masuk” Anda bisa mengakses semua e-journal databases yang dilanggan 

Perpusnas Per tanggal 17 September 2019 (Gambar 6).  

 
Gambar 6. Halaman e-Resources 

 
List e-Journal Databases yang dilanggan Perpusnas 

1. Alexander Street Press = Sejarah, literatur, musik, kesehatan, Bisnis dan Teknik 
2. Alexander Street Video = Streaming video, dokumentasi, sejarah, musik 
3. Balai Pustaka = e-Book Cerita daerah di Indonesia 
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4. Brill Online = basis data yang berisi e-book dan e-journal yang meliputi Sejarah, Asian Studies, 
Classical Studies, Hukum, HAM, Islamic Studies, ilmu sosial, biology dan bahasa.  

5. Cambridge University Press = e-book dengan subjek Sastra, ilmu sosial, sains & Teknik, obat-
obatan, Penagajaran Bahasa Inggris 

6. Cengage Learning = basis data referensi untuk subjek seni, biografi, bisnis, pendidikan, 
lingkungan, ilmu perpustakaan, sejarah, dll 

7. Ebrary = basis data online yang berisi e-book dengan berbagai subjek 
8. Ebsco = e-journal dan e-book bidang bisnis, Pendidikan, Kesehatan, psikologi 
9. IGI Global = Informasi, Bisnis, kesehatan 
10. IGI Publishing = IG Group mencakup koleksi American Library Association, American Society for 

Training & Development, Amsterdam University Press, Business Expert, Columbia University 
Press, Hawai, ISEAS, Liverpool University Press, Nias Press, Princeton University Press, RIBA 
Architecture, dan University Of California Press 

11. Indonesia Heritage Digital Library = Koleksi e-book budaya Indonesia 
12. Lexis Nexis = e-journal hukum 
13. MyiLibrary = e-books & e-Journals tentang ilmu sosial, Ilmu Politik, Sains and Technology 
14. Proquest = e-journals dengan subjek seni & Sastra, agrikultur, bisnis, kewirausahaan, psikologi, 

kesehatan 
15. Sage = koleksi e-journals multi subjek 
16. Taylor & Francis = koleksi e-journals multi subjek  
17. Ulrich Web = Direktori jurnal / koleksi periodical 
18. Emerald = Basis data referensi untuk manajemen, bisnis, informasi, akuntansi, pendidikan, 

sosiologi, tourism, dll.  
19. CNKI = Proyek konstruksi informasi utama nasional di bawah pimpinan Universitas Tsinghua 

yang didukung oleh Kementerian Pendidikan RRT, Kementerian Lingkungan Hidup serta 
Departemen Pers dan Publikasi RRC 

20. Wiley online Library = Wiley Online Library merupakan database berbasis langganan dari 
penerbit John Wiley & Sons. Koleksinya meliputi kumpulan sumber online berbagai bidang subjek 
ilmu pengetahuan diantaranya humaniora, ilmu sosial, kimia, bisnis, seni, agrikultur, dll 
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CARA MENGAKSES E-JOURNAL YANG DILANGGAN LKC 
 

4. Login ke website http://library.binus.ac.id 
5. Pilih menu My Library – My e-Journals Collections 

 

 
 
6. Akan muncul list e-journals yang dilanggan oleh LKC beserta Username dan Password 

 

 
 

Beberapa jurnal ada yang bisa diakses dari dalam dan Luar lingkungan Binus. Ada juga yang hanya 
bisa di akses menggunakan jaringan Binus. Silakan klik Banner e-Journals yang ada di halaman 
Home website http://library.binus.ac.id untuk jurnal yang hanya bisa di akses di lingkungan 
Binus saja. 
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CARA PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
(PERPUSNAS) 
 
8. Masuk ke website Perpustakaan Nasional RI  http://pnri.go.id/ 
9. Jika belum menjadi anggota Perpusnas, silakan mendaftar dengan mengklik link “Anggota” 

 

 
Gambar  2. Halaman Utama Website Perpusnas 

 
10. Akan keluar tampilan seperti di bawah. Kemudian klik menu “Daftar” 

 

 
Gambar  3. Tampilan Halaman Pendaftaran 
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11. Kemudian, akan  keluar Petunjuk Pendaftaran Anggota yang berisi menu Persyaratan, 
Kartu Anggota, Tata Tertib, serta Hak dan Kewajiban. Setelah membaca semua Petunjuk 
Pendaftaran Anggota silakan klik menu “Lanjutkan Pendaftaran” yang tersedia di kanan 
atas layar. 

 

 
Gambar  4. Petunjuk Pendaftaran Anggota 

 
12. Isi semua kolom yang tersedia sesuai dengan KTP yang dimiliki kemudian  klik “Daftar” 
 

 
Gambar  5. Lembar Kolom Isian 

 
13. Setelah semua kolom diisi, nomor anggota Anda akan diberikan (Gambar 5). Nomor anggota ini 

dapat digunakan untuk mengakses e-Resources yang dilanggan oleh Perpusnas. 
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Gambar  6. Lembar Berisi Nomor Anggota 

 
14. Untuk mengakses e-Resources klik menu “e-Resources” yang ada di halaman Utama website 

Perpusnas (Gambar 1) 
15. Masukkan kode anggota yang telah didapat beserta password 
 

 
Gambar  7 Halaman e-Resources 

 
16. Setelah menekan menu Login Anda bisa mengakses semua e-journal databases yang dilanggan 

Perpusnas 
17. Setelah menekan menu Login Anda bisa mengakses semua e-journal databases yang dilanggan 

Perpusnas (Gambar 7) 
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Gambar  8 Halaman e-Resources 

 
List e-Journal Databases yang dilanggan Perpusnas 

1. Alexander Street Press = Sejarah, literatur, musik, kesehatan, Bisnis dan Teknik 
2. Alexander Street Video = Streaming video, dokumentasi, sejarah, musik 
3. Balai Pustaka = e-Book Cerita daerah di Indonesia 
4. Bowker = Badan ISBN resmi untuk Amerika Serikat dan sekitarnya. 
5. Brill Online = basis data yang berisi e-book dan e-journal yang meliputi Sejarah, Asian Studies, 

Classical Studies, Hukum, HAM, Islamic Studies, ilmu sosial, biology dan bahasa.  
6. Cambridge University Press = e-book dengan subjek Sastra, ilmu sosial, sains & Teknik, obat-

obatan, Penagajaran Bahasa Inggris 
7. Cengage Learning = basis data referensi untuk subjek seni, biografi, bisnis, pendidikan, 

lingkungan, ilmu perpustakaan, sejarah, dll 
8. Ebrary = basis data online yang berisi e-book dengan berbagai subjek 
9. Ebsco = e-journal dan e-book bidang bisnis, Pendidikan, Kesehatan, psikologi 
10. IGI Global = Informasi, Bisnis, kesehatan 
11. IGI Publishing = IG Group mencakup koleksi American Library Association, American Society for 

Training & Development, Amsterdam University Press, Business Expert, Columbia University 
Press, Hawai, ISEAS, Liverpool University Press, Nias Press, Princeton University Press, RIBA 
Architecture, dan University Of California Press 

12. Indonesia Heritage Digital Library = Koleksi e-book budaya Indonesia 
13. KITLV = Studi tentang Asia Tenggara & Karibia 
14. Lexis Nexis = e-journal hukum 
15. MyiLibrary = e-books & e-Journals tentang ilmu sosial, Ilmu Politik, Sains and Technology 
16. Nexis Direct  
17. Proquest = e-journals dengan subjek seni & Sastra, agrikultur, bisnis, kewirausahaan, psikologi, 

kesehatan 
18. Sage = koleksi e-journals multi subjek 
19. Taylor & Francis = koleksi e-journals multi subjek  
20. Ulrich Web = Direktori jurnal / koleksi periodical  
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21. Westlaw = e-journal hokum 
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TATA TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS 
SOFTWARE LABORATORY CENTER (SLC) 

 
Peminjaman khusus yang diajukan oleh Mahasiswa atau Dosen 
1. Seluruh mahasiswa dan dosen yang ingin menggunakan fasilitas ruang laboratorium secara khusus, 

misalnya untuk proses pengajaran atau responsi bersama, dapat mengajukan peminjaman ke 
sekretariat SLC (Ruang 700 Kampus Anggrek), dengan sepengetahuan dari pihak Program Studi 
(Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi) selambatnya 1 minggu sebelum peminjaman 
tersebut (untuk keperluan kuliah rutin dari dosen, bisa langsung mengisi surat di sekretariat SLC, 
tanpa mengetahui pihak Program Studi). 

2. Permintaan instalasi aplikasi hanya diijinkan pada pergantian semester reguler pada waktu 
pengubahan instalasi. Informasi tentang ini akan disampaikan ke Ketua Program Studi untuk 
disampaikan ke dosen pengajar dan himpunan mahasiswa. Permintaan di luar kondisi ini akan 
dievaluasi per kasus dan diijinkan selama aplikasinya hanya di-copy tanpa melakukan proses instalasi 
ke dalam sistem yang sudah diatur di setiap komputer.  

3. Pengaju harus memiliki license atas aplikasi yang diajukan untuk diinstal kecuali untuk aplikasi open 
source.  

4. Peminjam ruang wajib membawa fotocopy formulir permohonan penggunaan ruang praktikum yang 
telah disetujui pada hari peminjaman, kemudian peminjam ruang dapat mengambil kunci ruang 
praktikum di sekretariat SLC Lantai 7 (ruang 724) dengan menukarkan BINUSIAN Card Flazz atau 
kartu identitas lainnya dan mengisi buku daftar transaksi penanggung jawab ruang. 

5. Peminjam ruang wajib mengingatkan kepada mahasiswa ataupun para pengguna ruang lainnya 
untuk tidak makan dan minum di dalam ruang praktikum.  

6. Peminjam dan pengguna ruang wajib menjaga kebersihan, kerapian, dan ketenangan ruang 
praktikum. 

7. Peminjam ruang tidak diijinkan meninggalkan ruang praktikum tanpa pengawasan dalam kondisi 
ruang tidak terkunci. 

8. Peminjam ruang wajib memperhatikan lamanya waktu penggunaan ruang sesuai dengan jadwal 
peminjaman yang telah disetujui. 

9. Peminjam ruang wajib menghapus papan tulis dan merapikan kursi di ruangan setelah transaksi 
selesai.  

10. Peminjam ruang wajib mengunci ruang dan mengembalikan kunci ruang setelah transaksi 
peminjaman selesai ke sekretariat SLC. 

11. Peminjam ruang wajib melengkapi buku daftar transaksi penanggungjawab ruang dan dapat 
mengambil kembali BINUSIAN Card Flazz atau kartu identitas lainnya. 

 
Fasilitas/Software Ruang SLC 
Beberapa software yang umum digunakan oleh mahasiswa S2 dapat dilihat pada daftar berikut:  
1. Jaringan Komputer : 601 (Cisco) & 603 (Non Cisco) 
2. Oracle   : 630 & 631 
3. ILWIS   : 721, 723, 725, 727, 729 
 
Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi yang digunakan selama proses peminjaman dapat 
menghubungi Sekretariat SLC (Ruang 700). 
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Tata Tertib ketika memasuki dan selama berada dalam ruang praktikum, mahasiswa 
diwajibkan untuk:  
1. Tenang, tertib, dan sopan. 
2. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang menggunakan ruangan 
3. Tidak membawa makanan, minuman, senjata tajam, dan senjata api ke dalam ruang praktikum 
4. Menitipkan barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan penggunaan komputer pada loker atau 

panggung depan di ruangan.  
5. Mahasiswa diijinkan membawa barang berharga pribadi (SLC tidak bertanggungjawab atas 

kehilangan barang di ruang praktikum). 
6. Mahasiswa diijinkan untuk mengaktifkan alat komunikasi selama tidak mengganggu ketertiban 

praktikum (jika terima telepon, dipersilahkan untuk keluar ruangan terlebih dahulu). 
7. Wajib menjaga kebersihan, kerapian, dan ketenangan ruang praktikum. 
8. Tidak diijinkan menggunakan laptop, terkecuali sudah mendapatkan persetujuan dari pihak SLC 

sebelumnya. 
9. Tidak diijinkan untuk melakukan hal yang tidak terkait proses belajar-mengajar seperti bermain game 

atau menonton film/animasi. 
10. Dilarang membawa/mengambil/memindahkan sebagian atau keseluruhan dari perlengkapan 

praktikum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada petugas ruang. 
11. Petugas berhak untuk mengeluarkan peminjam yang tidak mengikuti tata tertib yang ada, dan atau 

memproses untuk dikenakan sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap ATTKK (Aturan Tata Tertib 
Kehidupan Kampus) dari Universitas Bina Nusantara seperti pengrusakan barang, merokok, dll.  
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PERATURAN PERPARKIRAN 
 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kendaraan kepada seluruh BINUSIAN, perparkiran BINUS 
akan menggunakan sistem yang baru. Berikut adalah informasi dan ketentuan terkait dengan sistem 
yang baru tersebut: 

1. Tarif parkir yang berlaku adalah: 
Mobil       Motor  

 Mahasiswa:     Mahasiswa: 
3 Jam pertama  : Rp 4.000,-  3 Jam pertama  : Rp 2.000,- 
Tiap Jam berikutnya : Rp 3.000,-  Tiap Jam berikutnya : Rp 1.000,- 
Tarif Maksimal   : Rp 13.000,-  Tarif Maksimal   : Rp 4.000,- 

 
Mobil       Motor 
Umum:      Umum: 
Tiap Jam   : Rp 3.000,-  Tiap Jam  : Rp 2.000,- 

 
2. Pada sistem yang baru tidak ada petugas di pintu masuk (manless), teknologi yang diterapkan 

dengan menggunakan palang penghalang (boom gate). 
3. Seluruh BINUSIAN Wajib menggunakan Binusian Card pada saat memasuki area parkir BINUS. 

Tanpa Binusian Card tarif parkir yang berlaku adalah tarif parkir Umum. 
4. Parkir mobil untuk mahasiswa di kampus Anggrek sudah disediakan di gedung parkir yang baru, 

sedangkan di gedung parkir lama diperuntukan hanya bagi karyawan, dosen dan motor 
mahasiswa.  

5. Parkir motor di kampus Syahdan hanya untuk karyawan, dosen, UKM dan HMJ.  
6. Kendaraan (Mobil/Motor) tidak diperkenankan untuk menginap di area Parkir BINUS.  
7. Dilarang meninggalkan Binusian Card dan barang berharga lainnya di dalam kendaraan.  
8. Jam Operasional:  

 Senin – Jumat    : 06:00 – 22:00 Wib 
Sabtu      : 06:00 – 20:00 Wib  
Minggu / Hari libur Nasional  : Tutup  
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 Diharapkan mahasiswa selalu memperhatikan pengumuman yang dikeluarkan 
pada: 
- Papan Pengumuman. 
- Email yang terdaftar di Formulir Konfirmasi Data Mahasiswa. 

 Pemberitahuan melalui telepon hanya akan dilakukan dalam keadaan 
mendesak dan darurat saja 

 Pergantian/perubahan nomor Handphone dan alamat email dilakukan langsung 
oleh mahasiswa melalui http://ol.binus.ac.id (Online) dan 
http://binusmaya.binus.ac.id (Reguler) menu Data Pribadi pilih Ubah 
Data atau mengisi formulir di Layanan Mahasiswa Binus Graduate Program. 

 Binus Graduate Program berhak merubah sebagian atau seluruh isi Panduan  
melalui pengumuman resmi baik pada papan pengumuman maupun melalui 
internet dengan alamat http://ol.binus.ac.id (Online) dan 
http://binusmaya.binus.ac.id (Reguler) menu Rules & Guidelines. 




