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MAGISTER TEKNIK INDUSTRI

ACCELERATE YOUR CAREER 

TO BE INDUSTRIAL MANAGEMENT

LEADER



Magister Teknik Industri dirancang untuk para 
sarjana teknik dan non teknik yang ingin 
memperdalam keahlian di bidang Teknik Industri 
dengan kurikulum yang dimaksudkan agar para 
lulusannya dapat menjadi pemimpin yang 
berkemampuan berpikir strategis dan  
memberikan solusi menyeluruh bagi manajemen 
perusahaan yang dapat diperoleh melalui mata 
kuliah peminatan di bidang Supply Chain 
Engineering dan Industrial Management, serta 
kemampuan pendukung yaitu pengusaan tools 
berbasis ICT sebagai alat bantu penyelesaian 
masalah.

Diharapkan semua akhirnya lulusannya memiliki 
kemampuan memecahkan masalah di bidang 
keahliannya melalui kegiatan penelitian dan 
pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah dan 
mampu mengembangkan kinerja profesional 
yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis 
permasalahan dan kepaduan pemecahan 
masalah.

Lulusan Magister Teknik Industri berpeluang 
meningkatkan karirnya:

MAGISTER
TEKNIK INDUSTRI

PROSPEK KARIR

• Manajerial pada:
     Bidang Produksi/Operasi dan Penjamin Mutu 
     Bidang Supply Chain
     Bidang Industri Manufaktur dan Jasa
     Bidang Engineering
• Consultant
• Dosen



• Kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan di Industri, khususnya di bidang Industrial Management dan 
 Supply Chain utk mencetak Industrial Leader.
• Didukung dengan pengajar yang merupakan kombinasi antara praktisi dan akademisi dan Guest Lecturer yang 
 merupakan orang yang berkecimpung langsung di bidangnya.
• Strategi Pembelajaran terdiri dari case study, field study, blended learning yang akan merancang mahasiswa terlatih 
 dalam melakukan publikasi ilmiah.
• Kualitas pembelajaran S2 Teknik Industri di BINUS GRADUATE PROGRAM juga mengikuti standar Academic
 Excellence BINUS UNIVERSITY dimana mahasiswa memperoleh pendidikan lengkap dan menyeluruh (holistik) dan 
 keterampilan  praktis yang dibutuhkan di tempat mereka bekerja, dan lainnya.
• Dukungan  BINUS UNIVERSITY (branding-Akreditasi A, tenaga pengajar, dan sarana-prasarana).

Additional Benefit:
• Lokasi perkuliahan yang strategis dan mudah dijangkau.
• Dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang modern dan lengkap, serta disiapkan 1 lantai khusus (lantai 8) untuk 
 perkuliahan S2 sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih fokus dan memberikan atmosphere positif bagi 
 mahasiswa.
• Memperluas professional networking.

Mengapa harus
MAGISTER TEKNIK INDUSTRI
di BINUS GRADUATE PROGRAM?



TEMPAT PERKULIAHAN
BINUS UNIVERSITY
Kampus Anggrek 
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27,
Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia

Daftar online: admissions.binus.ac.id

graduate.binus.ac.id

ADMISI
t.  (+62-21) 53 69 69 69
t.  (+62-21) 53 69 69 99
f.  (+62-21) 535 0655
e.  pmbbinusgraduate@binus.edu


