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Pembelajaran Bisnis dari Columbia University 

di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 

 

Columbia University merupakan salah satu universitas prestisius di dunia mengadakan 

pembelajaran bisnis Program Kewirausahaan Global (Global Enterpreneurship Program) untuk 

pertama kalinya di Indonesia pada Juni lalu di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. 

Program berkelas dunia ini dibawakan langsung oleh Professor Daniel McQuade, salah satu 

professor senior di fakultas pasca-sarjana Columbia Business School di New York, Amerika 

Serikat. Materi yang diterima murid Kelas 9-12 selama lima hari intensif merupakan materi 

pelajaran bisnis yang sama pada perkuliahan S2 Columbia Business School. Di akhir pembelajaran, 

murid menerima sertifikat dari Columbia Business School yang tentunya akan memberikan 

keuntungan tersendiri untuk aplikasi pendaftaran kuliah nantinya. 

 

Berkolaborasi dengan Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG), BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Simprug memfasilitasi 19 murid yang dengan bangga megikuti 

program ini. Proses seleksi pendaftaran dilakukan dua minggu sebelumnya melalui registrasi online 

dimana para murid harus menyerahkan essai bisnis untuk direview dan disetujui. Kemudian 

Columbia Business School akan mengirimkan email modul dan persiapan pelajaran pada murid 

terpilih. 

 

“Belajar tidak hanya tentang mengetahui apa yang harus dipelajari, tapi yang terpenting adalah 

mengetahui bagaimana cara mempelajari”, kata Prof McQuade pada pidato pengantarnya di depan 

murid dan orang tua. Dia berharap murid mendapat pemahaman yang lebih baik bukan hanya 

tentang bisnis kewirausahaan, tetapi bagaimana menerapkan apa yang didapatkan di kelas ke dalam 

praktik usaha nyata yang dapat dikontribusikan kembali kepada masyarakat.  

 

Program Kewirausahaan Global mengekspos murid pada teori, praktek kewirausahaan dan inovasi 

bisnis dengan membimbing mereka melalui proses penciptaan usaha baru yang diterapkan dari ide-

ide orisinil murid. Hari pertama pembelajaran berbicara tentang Peluang. Prof McQuade meminta 

setiap murid mengungkapkan ide usaha mereka dan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok 

berdasarkan tema usaha serupa. Setiap kelompok kemudian berdiskusi singkat tentang 

pengembangan Model usaha mereka. Pembelajaran bisnis kemudian berlanjut dengan topik yang 

mendalam tentang kewirausahaan. Hari-hari berikutnya, murid secara berkelanjutan mempelajari 

Strategi, Inovasi, Kepemimpinan dan Eksekusi terhadap wirausaha masing-masing. Sebagai bagian 

dari eksekusi, pada hari terakhir pembelajaran, para murid melakukan Presentasi Final tentang 

bisnis wirausaha yang mereka susun selama lima hari di depan kelas, juri dan orang tua. 
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Sekilas tentang BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 
 
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug merupakan bagian dari BINA NUSANTARA Group, 
lembaga pendidikan yang telah berkiprah dan memberikan sumbangsih kepada dunia 
pendidikan Indonesia selama lebih dari 30 tahun.  
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug menyelenggarakan jenjang pendidikan dari Early 
Years (TK) hingga High School (SMA) menggunakan kurikulum dari International 
Baccalaureate (IB) yang terdiri dari Primary Years Programme untuk anak usia 3 – 10 tahun, 
Middle Years Programme untuk usia 11 – 15 tahun dan Diploma Programme untuk usia 16 – 
17 tahun. BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug juga mendapatkan sertifikasi ISO 
9001:2000 untuk pengakuan kualitas standar manajemen operasional. 
Pada 2007, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL memulai aliansi dengan Hwa Chong Institution, 
Singapore. Kolaborasi yang terbentuk mencakup pelatihan para guru, program-program 
kerjasama, pengembangan kurikulum, dan konsultasi strategik. Semua itu merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari upaya BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug untuk memberikan 
layanan pendidikan terbaik dan berkualitas.  
 
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi : 
Dian Octavia Anggraini 
Marketing Communication BINA NUSANTARA 
Ph : 021 - 5345830 ext. 2150   
HP : 081 555 759 002 
Email : dian@binus.edu  
Website: www.binus-school.net 
 

http://www.binus-school.net/

