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Apa itu IEA Bina Nusantara? 

 Innovation & Enterprise Award Bina Nusantara ini adalah program 

penghargaan bagi BINUSIAN yang dapat menciptakan inovasi dan dapat 

mendokumentasikan inovasi tersebut berdasarkan pada pelaksanaan 

kerja diarea masing-masing. Sehingga menciptakan sebuah proses dan 

keadaan yang lebih baik. 
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Definisi 

“Terus meningkatkan proses atau keadaan menjadi lebih baik dengan mendorong pemikiran-

pemikiran yang tidak biasa untuk memecahkan masalah atau menciptakan pengetahuan baru, 

misalnya: melalui penggunaan teknologi atau penelitian yang tertentu yang mendukung” 

 

 

 

“Memahami bahwa BINUS berada dalam industri jasa dan BINUS telah mendefinisikan tingkat 

kualitas & layanan bagi para stakeholder melalui kemampuan yang kuat dari praktek manajemen 

mutu yang baik serta berpikir ke depan dalam mengembangkan bisnis baru untuk menciptakan nilai 

lebih” 

Inovasi 

Enterprise 
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Latar Belakang 

 Salah satu budaya kualitas Bina Nusantara adalah perbaikan secara 

berkesinambungan dalam apapun yang dilakukan, yang diterjemahkan ke 

dalam pendekatan yaitu adalah selalu membuat hal-hal yang lebih baik dan 

melakukan hal yang benar sebagaimana dibuktikan oleh sertifikasi ISO Bina 

Nusantara. Kualitas yang tinggi dan inovasi yang tiada henti adalah sebagai 

salah satu kompetensi inti dari Bina Nusantara - Continuous Improvement. 

Budaya ini sebenarnya mempersiapkan Bina Nusantara menjadi sebuah 

organisasi dengan pola pembelajaran yang merupakan landasan yang kokoh 

bagi Bina Nusantara untuk selalu merespon tantangan dan peluang. 
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Tujuan 

 Pihak Manajemen setuju bahwa Bina Nusantara harus memberikan 

apresiasi bagi BINUSIAN yang menunjukkan kualitas dan inovasi yang 

membawa nilai-nilai baik bagi Bina Nusantara. Untuk menumbuhkan 

budaya inovasi di setiap bisnis unit dan divisi BINUS . Untuk 

mengumpulkan dan menerapkan ide-ide inovatif yang 

menyelaraskan dengan strategi organisasi 
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Innovation & Enterprise Award 

Kualitas Efisiensi Eefektifitas Estetika 
Keuntunggan 
Perusahaan 

Bisnis Baru 

No KATEGORI AWARD UNTUK 

1 Innovation 
Division, Business Unit, Binus Group, ect 

2 Enterprise 

Seluruh Karyawan (termasuk karyawan outsourcing) 
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Tipe Projek 

 Terdapat dua jenis projek yang dapat diperlombakan pada Event ini antara 

lain : 

(1) Projek yang belum pernah diimplementasikan 

(2) Projek yang sudah pernah diimplementasikan, namun maximum mulainya 

adalah dari Januari 2012 

 

 

 Nb : Projek harus dapat diukur keberhasilannya & menggunakan data terkini 

(dari tahun 2012) 
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Contoh 

• Membuat soal ujian dengan menggunakan sistem online untuk 

mahasiswa serta membuat sistem penilaiannya secara otomatis, 

sehingga dapat menghemat kertas, dan menghemat biaya, dan 

menghemat waktu. 

• Membuat Profesional service dalam bidang training corporate untuk 

perusahaan lain. 

• Membuat sebuah program yang dapat menghemat listrik di area 

Kampus Binus Anggrek 
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Timeline 

April Apr - Nov Nov 

Training                  : 6 Mei 

Pembuatan Proposal                : 6 – 20 Mei 

 

Seleksi I (15 Terbaik)  : 1 – 10 Juni  

Implementasi   : Juni - Sept 

  

Seleksi II (3 Terbaik)  : 16 – 26 Okt 

Seleksi Final                              : 31 Okt 
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Website 

Website Innovation Enterprise Award 2013 

Registrasi 
Online & 
update 

Informasi 

http://www.binus.edu/iea/
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Hadiah 

• Pemenang I = Rp 15.000.000 

• Pemenang II = Rp 12.500.000 

• Pemenang III  = Rp 10.000.000 

• Total Hadiah = Rp 37.500.000 
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