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Tentang UB
Universitas Bakrie (UB) adalah institusi pendidikan swasta yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan
Bakrie (YPB). YPB adalah sebuah yayasan yang memfokuskan diri untuk menumbuh kembangkan
pendidikan, penelitian dan pelatihan yang lebih baik di Indonesia. Didirikan tahun 2009 melalui Surat
Keputusan No. 102/D/0/2009, Universitas Bakrie mengemban misi untuk menyelenggarakan
pendidikan tinggi yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang di akui baik secara nasional maupun
internasional.
Universitas Bakrie menjalankan metode “Experiential Learning”, yaitu sebuah metode pembelajaran
bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan merasakan pengalaman terjun langsung di dunia
korporasi dan bisnis melalui “Real Cases & Real Practices in Real Business Environment”. Para
mahasiswa mendapatkan pengajaran langsung dari para Chief Executive Officer (CEO) perusahaan
Kelompok Usaha Bakrie (KUB) serta para pelaku industri handal. Metode Experiential Learning yang
diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas Bakrie berupa:
?
Pembelajaran melalui simulasi bisnis di kelas.
?
Pembelajaran melalui praktikum di laboratorium, studio penyiaran dan inkubator bisnis.
?
Pembelajaran melalui kunjungan langsung ke perusahaan (field visit program).
Pembelajaran melalui bedah kasus.
?
Pembelajaran melalui keterlibatan langsung dalam proyek-proyek praktis maupun akademis.
?
Pembelajaran dari dosen tamu yang merupakan CEO Kelompok Usaha Bakrie (KUB) dan ?
perusahaan terkemuka di Indonesia.
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Manajemen
Menjadi program studi S1 Manajemen terkemuka di Indonesia dan dikenal secara global, dalam
menghasilkan karya maupun lulusan yang memberikan dampak dan perubahan positif signifikan
pada dunia bisnis dan masyarakat luas.
Keunggulan Program Studi Manajemen
¡
Indonesia Best School of Management
Prodi Manajemen Univ.Bakrie dinobatkan sebagai satu dari Indonesia Best Schools of
Management pada tahun 2013 dan 2015¹ , berdasarkan survei atas kepuasan mahasiswa,
orangtua dan pengguna lulusan.
¡
Komunitas Yang Unggul
Prodi Manajemen mempertahankan seleksi yang baik atas calon mahasiswa, demi menciptakan
komunitas unggul. Komunitas yang memiliki aspirasi mencapai prestasi akademik dan non
akademik dalam tingkat nasional maupun internasional. Menjadi bagian dari komunitas ini akan
mencuatkan potensi terbaik mahasiswa.
¡
Dosen Yang Berkualitas
Dosen prodi Manajemen berkualifikasi dan berkompetensi tinggi. Mereka lulusan perguruan
tinggi ternama dalam dan luar negeri lebih 60% berjenjang S3 menguasai konsep dan praktek
mutakhir di bidangnya. Untuk sesi kuliah tamu, manajemen puncak dari perusahaan bereputasi
diundang menjadi pengajar.
¡
Kurikulum Yang Fokus untuk Employability²
Kurikulum dirancang agar lulusan memiliki tingkat employability yang tinggi, baik sebagai
profesional (intrapreneur) maupun entrepreneur dan mampu berdaptasi dengan lingkungan
pekerjaan. Pengetahuan dan praktik bisnis digital, inovasi, social entrepreneurship atau
kepemimpinan positif, adalah diantara matakuliah yang melengkapi matakuliah fungsi-fungsi
manajemen (human resources, operation, marketing, dan finance). Mulai tahun ajaran
2017/2018 prodi Manajemen menggunakan pendekatan Design Thinking untuk membina
kreativitas mahasiswa, yang diterapkan secara terintegrasi pada matakuliah inti. Metode belajar
mengajar menekankan pada pengembangan soft skills, yang memfasilitasi keaktifan, diskusi,
studi kasus, simulasi, dengan pembelajaran e-learning. Mahasiswa juga diberikan program
company visit, magang kerja dan kelompok pengembangan minat.
¡
Jejaring Alumni Yang Luas dan Berkualitas
Jejaring alumni program studi Manajemen berasal dari mahasiswa unggulan yang memperoleh
beasiswa dari Yayasan Pendidikan Bakrie. Mereka tersebar pada ratusan organisasi bisnis besar
dan mapan. Sebagian alumni lagi melanjutkan studi pada perguruan tinggi terkemuka dalam
dan luar negeri.
¡
Kemitraan dengan industri
Prodi manajemen bermitra dengan institusi nasional dan multinasional dari berbagai industri,
baik swasta maupun BUMN. Ini membuat lebih dari 90% lulusan prodi manajemen terserap
bekerja di berbagai bidang dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan.
Peluang Karir
Entrepreneur, Konsultan & Trainer Manajemen dan Bisnis, Sales Manager, Marketing manager,
Finance Manager, Operation Manager, Supply-chain Manager, Business development manager.

¹Survey Majalah Mix Marketing Communication di tahun 2013 dan 2015
²Employability adalah rangkaian skills, kompetensi, dan sikap yang memungkinkan lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan dan
sukses dalam pekerjaan yang dipilihnya.

Akuntansi
Salah satu ciri era globalisasi adalah terciptanya perdagangan dan investasi antar negara yang
cenderung tidak mengenal batas wilayah negara. Kondisi ini memicu persaingan bisnis yang
semakin tajam, baik dalam tataran nasional, regional maupun global. Semakin banyaknya unit
usaha yang berkembang di era persaingan global yang tajam ini menciptakan peluang kerja dan
usaha yang besar pula bagi para akuntan yang kompeten dan berstandar internasional.
Kemajuan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh keberhasilan para wirausahawannya.
Semakin banyak wirausahawan yang sukses di suatu negara semakin besar pula porsi
pembangunan yang dikontribusikannya. Untuk bisa bertahan, bahkan tampil sebagai pemenang
dalam persaingan usaha, selain dituntut untuk selalu inovatif (innovative) dan profesional
(professional), para wirausahawan juga harus mampu memanfaatkan teknologi tepat guna. Di
samping itu, kemakmuran ekonomi suatu negarapun akan mencapai keadilan ekonomi apabila
banyak wirausahawan yang sukses namun tetap peduli (care) terhadap lingkungannya.
Keunggulan Program Studi Akuntansi
?
Memiliki dosen yang berkualitas, baik sebagai akademisi maupun praktisi.
?
Kurikulum yang adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan sosial, ilmu pengetahuan dan
teknologi.
?
Proses belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan student centered learning, serta
fokus pada pengembangan baik hard skill maupun soft skill.
?
Proses belajar mengajar didukung penuh oleh dunia usaha, baik dari Kelompok Usaha Bakrie
(KUB) maupun di luar KUB serta institusi lain, khususnya dalam pelaksanaan guest lecturing,
field visit Program, internship, serta penyusunan tugas akhir.
?
Jejaring yang kuat dari para alumni yang telah bekerja pada perusahaan swasta nasional,
multinasional, BUMN, lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen.
?
Jejaring yang kuat dari para alumni yang studi lanjut dengan beasiswa pada perguruan tinggi
ternama, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
?
Lulusan yang cepat terserap di dunia kerja (masa tunggu kerja 84 % lulusan selama 0 bulan)
Kompetensi Lulusan
1. Menguasai bidang akuntansi keuangan (financial accounting), baik secara konseptual maupun
praktikal.
2. Menguasai bidang akuntansi manajemen (managerial accounting), baik secara konseptual
maupun praktikal,
3. Menguasai bidang perpajakan (taxation), baik secara konseptual maupun praktikal, setara
dengan Brevet A dan Brevet B.
4. Menguasai bidang pengauditan (auditing), baik secara konseptual maupun praktikal.
Peluang Kerja dan Usaha Lulusan
Peluang Kerja
Auditor Internal, Auditor Eksternal, Akuntan Manajemen, Spesialis Pajak, Akuntan Sektor Publik,
Akuntan Pendidik.
Peluang Usaha
Kantor Akuntan Publik, Konsultan Manajemen dan Pajak

Ilmu Komunikasi
Industri komunikasi berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi
komunikasi. Keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang sangat cepat melalui berbagai
media, khususnya media digital dewasa ini, membuka peluang kerja yang sangat beragam di
industri komunikasi. Perusahaan nasional dan multinasional, konsultan kehumasan, konsultan
komunikasi pemasaran, media massa, institusi pemerintah dan lembaga-lembaga non profit
sangat memerlukan tenaga ahli komunikasi yang mampu mengantisipasi kompleksitas dunia
komunikasi. Menjawab tantangan tersebut, program studi Ilmu Komunikasi membuka tiga
peminatan yang sejalan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu komunikasi. Ketiga
peminatan tersebut adalah:
Corporate Communication: Kemampuan mengelola komunikasi korporat secara terpadu, mulai dari
pengelolaan hubungan dengan stakeholder secara stratejik dan taktis dengan memanfaatkan
berbagai kanal media baik media konvensional sepertu televisi, radio dan media cetak maupun
media digital dan social media. Kemampuan mengelola merek perusahan (corporate branding)
hingga mampu menciptakan dan meningkatkan citra perusahaan.
Peluang Kerja Lulusan/Peluang Kewirausahaan Lulusan:
Corporate Communication Manager, Digital Content Specialist, Corporate social responsibility (CSR)
Manager, Investor Relations Manager, Media Relations Specialist.
Marketing Communication: Kemampuan mengelola merek produk, personal, lembaga sosial hingga
partai politik melakukan kegiatan komunikasi pemasaran terpadu secara stratejik dan taktikal
dengan memanfaatkan berbagai kanal media baik media konvensional sepertu televisi, radio dan
media cetak maupun media digital dan social media. Kemampuan mengembangkan merek melalui
strategi komunikasi yang kreatif, penggalian consumer insights, pembuatan iklan cetak, online dan
elektronik, serta penguasaan metode riset-riset komunikasi pemasaran terkini.
Peluang Kerja Lulusan/Peluang Kewirausahaan Lulusan:
Marketing Communication Manager, Brand Communication Specialist, Account Manager, Online
Marketer, Creative Director, Art Director, Event Organizer & Brand Activation.
Mass Media Communication: Kemampuan mencari, mengolah dan menyajikan isu yang ada di
masyarakat dalam bentuk tayangan berita, tayangan program hiburan, tayangan program sosial
maupun tayangan program politik melalui di berbagai media baik media konvensional seperti
televisi, radio dan media cetak maupun media digital dan social media.
Peluang Kerja Lulusan/Peluang Kewirausahaan Lulusan:
Jurnalis media Cetak/Online, Redaktur Cetak/Online/Elektronik, Presenter Berita, TV/Radio,
Produser Acara TV, Journalism Photographer, Radio Programmer.
Keunggulan
?
Ter-Akreditasi A.
?
Memiliki kurikulum yang disesuaikan kebutuhan industri secara bersinergi antara teori dan
praktek.
?
Memiliki laboratorium komunikasi yang lengkap terdiri studio tv, radio, lab. multimedia dan lab.
fotografi.
?
Memiliki dosen-dosen dengan jam terbang tinggi baik sebagai akademisi maupun praktisi.
?
Memiliki networking yang luas dengan dunia industri.
?
Memiliki club mahasiswa, seperti: meclub (mass media com) adbrand club (marcom) dan
proclub (corpcom) sebagai wadah kreativitas mahasiswa di bidang komunikasi.
?
Memiliki mahasiswa dengan segudang prestasi.

Hubungan Internasional & Public Policy
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Perkembangan globalisasi yang sangat pesat menjadikan dunia ini seakan tanpa batas. Arus
deras globalisasi, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan saat ini: politik, perdagangan,
industri, musik, film, budaya, dan bahkan lifestyle (gaya hidup). Hal tersebut terjadi di sekitar kita
dan telah menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Menariknya, semua itu lahir dari proses yang
komplek antara aktor negara, bisnis, dan masyarakat. Program Hubungan Internasional
Universitas Bakrie membekali mahasiswa kemampuan memahami dinamika global secara
sistematis. Mulai dari karakter dan sistem yang membentuk tata hubungan antar negara di dunia,
eksistensi dan peran aktor non-negara (seperti para traders dalam pasar finansial dan komoditi
global, trans-national corporations, international non-governmental organizations, organized transnational crime, private military company, dsb) yang saat ini membentuk pola baru dalam hubungan
trans-nasional secara asimetris.
Keunggulan Hubungan Internasional Universitas Bakrie
?
Kurikulum terkini dan aplikatif
?
Kerjasama yang kuat dengan Kedutaan negara sahabat
?
Kerjasama internasional dan nasional
?
One semester study abroad program
?
Diplomatic Zone
PUBLIC POLICY (KEBIJAKAN PUBLIK)
Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita saat ini.
Baik itu di level internasional, nasional (negara), masyarakat, bahkan individu. Masalah
pemanasan global, krisis energi, krisis ekonomi, tata transportasi yang buruk, kemiskinan, semua
itu sebagian saja contoh dari fenomena di sekitar kita, yang memiliki hubungan erat dengan
kebijakan publik. Semua hal tersebut, tidak dapat terhindarkan pasti memiliki keterkaitan dengan
kebijakan publik. Program Kebijakan Publik menyiapkan lulusan yang siap menjadi pemimpin
masa depan, memiliki sikap kepemimpinan dan siap terlibat dalam merespon isu-isu kebijakan
yang menjadi tantangan di tingkat lokal maupun global. Melalui program ini pula, mahasiswa
diharapkan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa kebijakan, menilai performa
implementasi kebijakan, evaluasi efektivitas kebijakan dan memahami batasan politik yang
dihadapi oleh pembuat kebijakan.
Keunggulan Public Policy Universitas Bakrie
?
Terdepan dalam penyelenggaraan Public Policy untuk jenjang S1
?
Kurikulum terkini dan aplikatif
?
Kerjasama yang kuat dengan Kedutaan negara sahabat
?
Kerjasama internasional dan nasional
?
One semester study abroad program
Peluang Profesi
Analis kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Analis Kebijakan di
World Bank, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations, Analis Kebijakan Badan
Legislasi Parlemen, Analis Kebijakan Anggaran di Parlemen dan Kementerian.

Informatika
Informatika berkaitan dengan pemrosesan informasi dan rekayasa sistemnya. Trend teknologi
informasi saat ini berkembang ke arah komunikasi multimedia, cloud computing, big data, dan
mobile, menggunakan teknologi berbasis protokol Internet yang secure. Lulusan Informatika
Universitas Bakrie diarahkan untuk menguasai teknologi terkini dalam pemrosesan informasi
berbasis jaringan komputer dan komunikasi data, serta dididik untuk mampu merancang,
menggunakan, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
pengolahan informasi dalam berbagai bentuk dengan menggunakan aplikasi yang tepat guna
serta memaksimalkan penggunaan teknologi jaringan berbasis protokol Internet sebagai
akselerator bisnis pada organisasi atau perusahaan. Sarjana S1 Informatika Univeritas Bakrie
diarahkan untuk memiliki jiwa, semangat dan budaya technopreneurship yang kuat melalui
program-program pengembangan soft skills yang variatif.
Keunggulan Program Studi Informatika
£
Menghasilkan sarjana Informatika yang memiliki jiwa dan semangat serta budaya
kewirausahaan yang kuat, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
£
Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi untuk memberikan solusi maupun mengembangkan kewirausahaan berbasis system
komputer.
£
Mencetak professional unggul yang memiliki etika profesi yang baik dan kemauan untuk terus
belajar dan mengembangkan diri.
£
Menghasilkan sarjana Informatika yang ahli di bidang Jaringan Komputer.
£
Membentuk sarjana-sarjana Informatika yang memiliki kompetensi berstandar internasional
melalui sertifikasi-sertifikasi.
£
Mengembangkan program-program penelitian yang berkontribusi dalam pengembangan
teknologi informasi, secara ilmiah maupun terapan, di tingkat nasional maupun internasional.
Kompetensi Lulusan
Program Studi Informatika Universitas Bakrie mempersiapkan agar lulusannya agar memiliki
kompetensi dasar dalam bidang informatika dengan wawasan kewirausahaan, profesionalisme,
dan interpersonal skill yang unggul. Secara khusus, Program studi Informatika membekali
lulusannya dengan keahlian dalam bidang jaringan komputer dengan berbagai layanan yang dapat
berjalan di atasnya baik itu layanan berbasis pita lebar, mobile, dan multimedia. Lulusan
Informatika Universitas Bakrie akan memiliki expertise yang tercakup dalam, namun tidak terbatas
pada, berbagai bidang keilmuan dan terapan yang terkait dengan jaringan komputer sebagai
berikut:
Scalling Network, Distributed Network, Connecting Network, Internet of Things, Network Modelling and
Simulation, Network Security, Cloud Computing, Mobile Computing, Networked Database, Multimedia
Networking, Web Developer.

Sistem Informasi
Program Studi Sistem Informasi (SIF) Universitas Bakrie bertekad untuk menghasilkan sarjana S1
yang menguasai keilmuan dan aplikasi berbasis Sistem Informasi. Hal ini didukung oleh kurikulum
yang selalu diselaraskan dengan perkembangan Information Communication Technology (ICT) dan
tenaga pengajar profesional di bidang Sistem Informasi. Disamping itu, mahasiswa diarahkan
untuk mampu memberikan solusi terhadap integrasi sistem dan aplikasi, serta menggali dan
mendistribusikannya dalam konteks enterprise ataupun web. Teknik pengajaran dan proses belajar
mengajar yang spesifik disesuaikan dengan Trimatra Universitas Bakrie (Innovative, Professional,
Caring) dalam lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif.
Keunggulan Program Studi Sistem Informasi
£
Menghasilkan sarjana Sistem Informasi yang memiliki jiwa dan semangat serta budaya
kewirausahaan kuat, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
£
Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi untuk memberikan solusi maupun mengembangkan kewirausahaan berbasis sistem
komputer.
£
Mencetak profesional unggul yang memiliki etika profesi yang baik dan kemauan untuk terus
belajar dan mengembangkan diri.
£
Menghasilkan sarjana Sistem Informasi yang ahli di bidang Enterprise Information Systems dan
Enterprise Database Systems.
£
Membentuk sarjana-sarjana Sistem Informasi yang memiliki kompetensi berstandar
internasional melalui sertifikasi-sertifikasi.
£
Mengembangkan program-program penelitian yang berkontribusi dalam pengembangan
teknologi informasi, secara ilmiah maupun terapan, di tingkat nasional maupun internasional.
Kompetensi Lulusan
Kompetensi Lulusan Sarjana S1 Sistem Informasi Universitas Bakrie adalah:
1. Ahli manajemen sistem informasi bisnis (Business Information System): Wirausahawan yang
berbakat dengan memanfaatkan peluang usaha dengan mengkreasikan bisnis (e-business)
menggunakan pemograman objek guna menyongsong era ekonomi digital Indonesia.
2. Ahli manajemen pengetahuan (Knowledge Management): mampu memahami sistem dan
teknologi yang dapat meningkatkan aset intelektual organisasi sebagai solusi bisnis dalam
kompetisi ekonomi global.
3. Ahli Teknik Rekayasa Aplikasi (Software Engineering): mampu merencanakan, merancang,
memodelkan, membangun, memodifikasi, menguji dan memelihara sistem informasi dalam
perusahaan dan organisasi.
4. Ahli Jaringan (Networking): mampu merancang, memodelkan, membangun, memodifikasi,
menguji dan memelihara kebutuhan jaringan yang terintegrasi dalam sistem enterprise
perusahaan dan organisasi.
5. Ahli Enterprise Information System: mampu merancang arsitektur aplikasi (Enterprise Architecture Application), memodelkan, membangun, memodifikasi, menguji dan memelihara
sistem informasi pada skala enterprise (Enterprise Resources Planning), mengaudit (audit IS),
melakukan tata kelola dengan baik (IS Governance) serta mengamankan sistem informasi (IS
Security).
6. Ahli Enterprise Database System: mampu melakukan pemograman database berorietansi objek,
merancang (data warehouse), memodelkan (database modeling), dan menggali database (data
mining), mengintegrasikan (distributed database) untuk kebutuhan perusahaan dan organisasi
sesuai skalabilitas.

Teknik Industri
Ilmu Pengetahuan Teknik memiliki peranan yang besar untuk membangun kemampuan bangsa
dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, baik secara hardware, infoware, orgaware,
technoware dan humanware.
Bidang keilmuan program studi Teknik Industri di Universitas Bakrie ditunjang oleh lima pilar
utama, yaitu: sistem manufaktur, perancangan sistem kerja dan ergonomi, statistik dan
permodelan, manajemen rantai pasok, serta manajemen kualitas, maka bidang keilmuan ini
menghasilkan suatu keahlian yang unik yaitu berupa kemampuan menganalis dan memecahkan
masalah teknik secara sistematis dan terintegrasi dengan tujuan tercapainya optimalisasi,
efektivitas, produktivitas maupun efisiensi.
Dengan keunikan keahlian tersebut, teknik industri dapat diaplikasikan secara luas pada berbagai
jenis industri dan menjadi sangat dibutuhkan dalam situasi persaingan usaha yang semakin
kompetitif.
Kompetensi Lulusan
Kompetensi dasar lulusan Prodi. Teknik Industri adalah mampu “belajar bagaimana cara untuk
belajar” (learning how to learn), setiap saat setiap waktu, mau dan mampu belajar hal-hal yang baru,
berpikiran terbuka, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.
Kompetensi utama lulusan Prodi Teknik Industri, adalah dengan bekal pendekatan methodologydriven yaitu seperangkat metode analisis mampu memecahkan berbagai permasalahan industri,
serta meningkatkan daya saing industri dan menciptakan peluang usaha (entrepreneur) berbasis
pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknik Industri.
Secara umum kompetensi yang dimiliki lulusan Prodi. Teknik Industri sebagai berikut:
?
Mampu menganalisis permasalahan melalui penguasaan system thinking dan system
modeling.
?
Mampu menganalisis pengendalian sistem manufaktur, manajemen kualitas, rantai pasok,
kajian tekno-ekonomi dan keuangan perusahaan, serta kesehatan dan keselamatan kerja, yang
dapat diaplikasikan di sektor industri manufaktur ataupun jasa.
?
Mampu bekerja di berbagai sektor industri (manufaktur/Jasa), seperti: automotif, pangan,
tekstil, kimia, logam, penerbangan, pariwisata, ritel, rumah sakit, konsultan, dan lain sebagainya.
?
Memiliki potensi sebagai peneliti di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta yang
tercermin dalam struktur kurikulum berimbang antara terapan dan aspek teoritis, serta muatan
studi kasus yang ada di industri (manufaktur/jasa).
Karir/Profesi Lulusan
Prospek karir/profesi lulusan Teknik Industri sangat luas, diantaranya sebagai berikut: Industri
Manufaktur, Industri Keuangan dan Perbankan, Industri Jasa Pelayanan Kesehatan, Konsultan
Bisnis dan Manajemen, Industri Jasa Transportasi, Industri Parawisata dan Perhotelan, Konsultan
Perancangan Produk, Konsultan Perancangan Sistem Kerja, Industri Logistik dan Rantai Pasok,
maupun di bidang Penelitian dan Pengembangan Industri pada sektor swasta maupun
pemerintah.

Teknik Sipil
Dengan didukung kurikulum yang lebih fokus dan staf pengajar yang professional, lulusan Tenik
Sipil Universitas Bakrie diarahkan untuk mampu bekerja sama dalam suatu tim dalam melakukan
perancangan sarana dan prasarana Teknik Sipil sesuai dengan standar (code) yang berlaku
dengan teknologi berbasis ramah lingkungan pada bidang manajemen konstruksi, teknik
transportasi dan rekayasa struktur. Sarjana S1 Teknik Sipil Universitas Bakrie diarahkan untuk
memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai “Sustainable Development” yang kuat untuk
menghadapi tantangan global. Hal ini dicapai dengan mengadopsi sistem pengajaran yang aktif
menggunakan dua bahasa (bilingual), Indonesia dan Inggris, serta program-program
pengembangan technical skills dan soft skills yang variatif dan berkonsep “Environmental Friendly”.
Kompetensi Program Studi Teknik Sipil
1. Perancang/Pelaksana Bangunan Teknik Sipil
• Mampu merancang proyek bangunan teknik sipil (Gedung, Jembatan, Jalan raya, Bendungan,
Saluran, dll)
• Mampu melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek bangunan teknik sipil.
2. Ahli Struktur/Konstruksi dan Jembatan
• Mampu merancang, menganalisis, menghitung bangunan gedung bertingkat dan bangunan
gedung lainnya serta jembatan.
• Mampu melaksanakan pembangunan dan pengawasan proyek gedung bertingkat dan bangunan
gedung lainnya serta jembatan.
• Mampu melakukan pengujian bahan-bahan konstruksi beton, baja dan kayu.
3. Ahli Rekayasa Jalan Raya dan Transportasi
• Mampu menganalisis kebutuhan, merancang dan mengelola proyek konstruksi perkerasan jalan
raya.
• Mampu merencanakan, merancang dan mengelola sistem transportasi.
• Mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan analisa survey terkait perencanaan
transportasi.
4. Ahli Manajemen Konstruksi
• Mampu merancang, menganalisis dan menghitung pekerjaan konstruksi dengan mengutamakan
unsur-unsur ekonomi serta memperhatikan kemampuan teknologi.
• Mampu melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian proyek konstruksi bangunan
teknik sipil.
Keunggulan Program Studi Teknik Sipil
?
Kerjasama dengan Perusahaan Kelompok Usaha Bakrie yang bergerak di bidang Infrastruktur.
?
Kemudahan Magang dan berkesempatan kerja di Kelompok Usaha Bakrie.
?
Ter-Akreditasi "B”
?
Belajar bersama Praktisi Konstruksi
?
Belajar Pengurusan Proyek Konstruksi secara Experience The Real Things
?
Kerjasama dengan Aarhus University Denmark
?
Dosen yang Berkualitas dan Berpengalaman
Peluang Karir
Sebagai konsultan engineering atau sebagai kontraktor yang bertanggung jawab melaksanakan
proyek pembangunan kontruksi. Peluang lainnya adalah bekerja sebagai Profesional engineering
dalam bidang pengaturan dan kebijakan di instansi pemerintahan, seperti di Departemen dan
Dinas Pekerjaan Umum, Bapenas, Bappeda, Pemda, berbagai perusahaan di lingkungan industri
Migas, pertambangan, pengelolaan, pengajar/peneliti di perguruan tinggi/lembaga pendidikan
atau di pusat-pusat penelitian.

Teknologi Pangan
Bidang studi Teknologi Pangan (TP) merupakan bidang studi yang menerapkan dasar-dasar ilmu
kimia, fisika, mikrobiologi, biokimia dan rekayasa untuk mempelajari sifat-sifat bahan pangan dan
perubahannya. Aplikasi atau penerapannya digunakan dalam sistem pemilihan, pengawetan,
pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan bahan pangan yang berkualitas.
Aspek mutu pangan tidak hanya mencakup nilai gizi dan keamanan, tetapi juga meliputi
penampilan, rasa, flavor, dan harga. Bidang studi TP terus berkembang seiring dengan
perkembangan Industri Pangan nasional maupun global.
Program Studi Teknologi Pangan Universitas Bakrie membuka program pendidikan tingkat sarjana
(S1) untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan tersebut. Kurikulum TP,
diperkaya dengan pengetahuan manajemen dan bisnis, dan magang dilakukan dua kali pada
perusahaan besar atau industri kecil-menengah.
Keunggulan Program Studi Teknologi Pangan
£
Mendidik Mahasiswa untuk memiliki jiwa technopreneur yang terampil dalam berkomunikasi,
berorganisasi, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja industri pangan.
£
Mampu mengaplikasikan ilmu dan ketrampilan yang dimiliki untuk memberikan kontribusi pada
masyarakat.
£
Terbuka, tanggap, dan proaktif terhadap perkembangan iptek serta masalah-masalah yang
dihadapi masyarakat, khususnya di bidang pangan.
Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan
Kerjasama Prodi TP-UB dengan berbagai pemangku kepentingan (swasta dan pemerintah) baik di
dalam maupun luar negeri. Kerjasama-kerjasama yang telah dijalin antara lain dengan Kelompok
Usaha Bakrie, PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Dagsap Endura Eatore, Fakultas Teknologi Pertanian,
Universitas Andalas, Masyarakat Standardisasi Indonesia, Faculty of Agricultural Technology and
Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand. Dua tahun terakhir
(sejak tahun 2015) Prodi TP-UB mengirimkan mahasiswanya ke Tohoku University, Jepang dalam
kegiatan Sakura Exchange Program in Science.
Kompetensi Lulusan
Kompetensi utama yang menjadi arah dan tujuan proses pendidikan di Prodi TP-UB adalah
sebagai berikut:
1. Mempunyai kemampuan melakukan proses penyiapan, penyediaan dan pengolahan,
transportasi bahan pangan dengan kaidah nilai tambah berdasarkan keunggulan lokal.
2. Mampu secara sistematis memecahkan masalah dalam industri pangan.
3. Mempunyai gagasan inovatif yang dapat diterapkan untuk penyelesaian masalah industri
pangan dan/atau masalah nasional di bidang pangan.
4. Terampil berkomunikasi secara global.
Peluang Kerja
Lulusan Prodi ITP-UB dapat bekerja sebagai R&D (pengembangan produk), QC/QA,
produksi/pengolahan, sensori evaluator, flavorist, dan supervisor gudang penyimpanan pada
industri pangan, industri HOREKA (hotel, retail, dan katering), konsultan pangan, IKM, peneliti, dan
pemerintah.

Teknik Lingkungan
Program Studi Teknik Lingkungan (TLK) Universitas Bakrie menawarkan program pendidikan
tingkat sarjana. Kurikulum Prodi TLK dirancang agar para lulusan nantinya mampu berkontribusi
secara nyata dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan di perkotaan dan industri. Namun
demikian, kurikulum juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan teknologi lingkungan berbasis
masyarakat yang sering dipakai dalam program tanggung jawab sosial suatu perusahaan maupun
dalam kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat pedesaan. Mari bergabung bersama rekan-rekan
anda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, untuk bersama-sama kita menempa diri kita
menjadi manusia Indonesia yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat
disekitar kita.
Kompetensi Program Studi Teknik Lingkungan
?
Pencegahan dan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara
?
Sistem pengelolaan limbah B3
?
Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
?
Sistem penyediaan dan desain instalasi pengolahan air bersih
?
Sistem penyaluran dan desain instalasi air buangan
?
Sistem drainase dan tata lingkungan perkotaan
?
Analisis dampak lingkungan dari tinjauan teknis, ekonomis, dan peraturan
?
Manajemen bencana, sanitasi, teknologi berbasis masyarakat dalam mengatasi permasalahan
lingkungan global
Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan
Jurusan Teknik Ligkungan ITB khususnya di bidang pengembangan kurikulum; Jurusan Teknik
Lingkungan Univeristas Trisakti khususnya di bidang pengembangan Laboratorium; Aarhus
University – Denmark khususnya dalam pengembangan kurikulum berkaitan dengan konsep
efisiensi energi.
Kompetensi Lulusan
Dengan proses pendidikan teori dan praktek, lulusan Program Studi Teknik Lingkungan
diharapkan:
?
mampu menerapkan metoda-metoda rekayasa (engineering) pada pengelolaan lingkungan
untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
?
mampu mengidentifikasi, memformulasi, membangun, mengoperasikan serta memelihara
fasilitas pengelolaan lingkungan, sistem draninase dan sanitasi secara teknis dan praktikal;
?
mampu mengidentifikasi dan merancang sistem kesehatan dan keselamatan kerja;
?
mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan memecahkan masalah dalam sistem pengelolaan
lingkungan (AMDAL, SML, Produksi Bersih, Sumber Daya Air);
?
mampu mengambil keputusan serta menentukan dampak dan resiko proses kerja atau produksi
terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan pekerja/masyarakat berdasarkan kajian
akademis;
?
mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen bencana dan memahami situasi tanggap
darurat serta kebutuhan infrastruktur pasca bencana;
?
mampu menggunakan modern tools engineering untuk kebutuhan praktis dan reliable secara
ekonomi.
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Jalur Pendaftaran
?
Ujian Saringan Masuk mandiri atau USM adalah tes tertulis yang diselenggarakan oleh
Universitas Bakrie dengan beberapa gelombang. lokasi tes dilaksanakan langsung di
Universitas Bakrie Kampus Kuningan Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Kav. C22. Dengan pendaftaran dilakukan melalui http://usm.bakrie.ac.id
Program Jalur Rapor Universitas Bakrie merupakan program penerimaan mahasiswa baru
?
melalui evaluasi nilai rapor. Peserta yang memenuhi syarat nilai yang ditentukan mendapatkan
Beasiswa Universitas Bakrie.
P-SPMBN (Perhimpuan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara) sebagai organ
?
penyelenggara seleksi dan penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri dan
swasta di Indonesia, Pendaftaran melalui https://penerimaan.spmb.or.id Cyber Test UMB-PTS
diselenggarakan untuk melakukan seleksi calon mahasiswa di 10 (Sepuluh) Perguruan Tinggi
yang tersebar di 7 (tujuh) kota besar di Indonesia.
Program PMDK Universitas Bakrie merupakan program penerimaan mahasiswa baru dengan
?
pemberian beasiswa penuh (Beasiswa Unggulan) kepada calon mahasiswa lulusan SMA/ SMK/
MA di seluruh wilayah di Indonesia (khususnya Indonesia timur). Beasiswa Unggulan dipilih
melalui jalur penelusuran minat dan prestasi siswa selama di SMA/SMK/MA yang didasarkan
kepada nilai dan prestasi yang didapatkan selama sekolah.

Beasiswa S1 Reguler
Universitas Bakrie mempunyai tiga skema beasiswa diantaranya adalah:

UNGGULAN
GEMILANG
CEMERLANG

BEASISWA

UNGGULAN
BEASISWA

Bebas biaya Sumbangan
Prasarana Pendidikan (SPP),
Biaya Penyelenggaraan
Pendidikan (BPP), dan biaya
Satuan Kredit Semester
(SKS).

GEMILANG
BEASISWA

Bebas biaya Sumbangan
Prasarana Pendidikan (SPP)
dan potongan biaya BPP.

CEMERLANG
Bebas biaya Sumbangan
Prasarana Pendidikan (SPP).

Beasiswa Unggulan
Penerima Beasiswa Unggulan dibebaskan biaya Sumbangan Prasarana Pendidikan (SPP), Biaya
Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), dan biaya Satuan Kredit Semester (SKS). Penerima beasiswa ini
hanya dikenakan biaya uang pangkal dan registrasi per-semester.
Beasiswa Gemilang
Penerima Beasiswa Gemilang dibebaskan biaya Sumbangan Prasarana Pendidikan (SPP), dan
potongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Penerima Beasiswa ini dikenakan biaya uang
pangkal, biaya kuliah Satuan Kredit Semester (SKS) dan biaya registrasi per-semester.
Beasiswa Cemerlang
Penerima Beasiswa Cemerlang dibebaskan biaya Sumbangan Prasarana Pendidikan (SPP). Penerima
Beasiswa ini dikenakan Biaya uang pangkal, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), biaya Satuan
Kredit Semester (SKS), dan biaya registrasi per-semester.

Kelas Karyawan (S1)
Program Kelas Karyawan Universitas Bakrie bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang dinamis, khususnya bagi karyawan/professional lulusan D3 atau S1 pindahan yang ingin
mengembangkan karir dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana Starta Satu (S1).
Dengan ditunjang staff pengajar yang professional baik praktik maupun akademik dan didukung
dengan fasilitas yang memadai menjadikan Program Kelas Karyawan FEIS & FTIK UB.
Keunggulan Program Kelas Karyawan
?
Lingkungan akademik yang nyaman dan didukung oleh dosen dan staff berpengalaman di
bidang nya
?
Setiap Perkuliahan diatur secara terstruktur dan terjadwal dengan pemilihan tenaga pengajar
terbaik dan berpengalaman di bidangnya
?
Proses belajar didukung dengan fasilitas terbaik seperti Ruang Kuliah ber-AC, laboratorium,
Studi, Perpustakaan, dan lain-lain
?
Sharing langsung dari para praktisi dan CEO kelompok usaha Bakrie dalam bentuk Guest
Lecture
?
Lokasi Strategis di segitiga emas Kuningan dekat dengan Entertainment Center, Shopping Mall
Area dan Juga Sport Center
?
Pendidikan dapat diselesaikan dengan hanya menempuh 3 (tiga) semester (bagi lulusan D3
atau S1 pindahan)
?
Bebas Uang Gedung / Uang Pangkal
?
Program Studi Terakreditasi BAN PT
Program Studi yang dibuka untuk Program kelas Karyawan adalah sebagai berikut:
?

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)
¡
Manajemen
¡
Akuntansi
¡
Ilmu Komunikasi

Fakultas Teknik Ilmu Komputer (FTIK)
¡
Teknik Industri
¡
Teknik Sipil
¡
Informatika
¡
Sistem Informasi

Persyaratan
Lulusan Diploma 3 (D3)
FEIS & FTIK

Dari pergururan tinggi lain D3 & S1

Fotocopy Ijazah Diploma 3 (D3)

Fotocopy Ijazah SMA/SMK

Fotocopy Transkrip Akademik

Fotocopy Transkrip Akademik
dari Perguruan Tinggi Asal

Fotocopy KTP

Fotocopy KTP

Pasfoto 3X4: 3 Lbr

Pasfoto 3X4: 3 Lbr

Pindahan

To Share Management
Experiences & Knowledge

Magister Manajemen (S2)
Universitas Bakrie menyelenggarakan Program Magister Manajemen (MM) yang memiliki
fokus terhadap Entrepreneurship & strategic Decision Mindset Program for Leaders sehingga
diharapkan Program MM UB mampu mencetak para pelaku bisnis dan Top Management yang
handal, inovatif, dan berwawasan global. Program MM UB di dukung oleh Kelompok Usaha
Bakrie dengan lebih dari 250 unit usaha telah membuktikan eksistensinya sejak tahun 1942.
Keunggulan Program Studi Magister Manajemen
?
Ter-akreditasi BAN-PT dengan Nilai “A” (Sangat Baik)
?
Lokasi Strategis di kawasan Central Business District (CBD) Kuningan dekat dengan
Entertainment Center, Shopping Mall Area dan juga Sport Center
?
Dosen memiliki kualifikasi lulusan S3 baik dari dalam dan luar negeri, serta memiliki
pengalaman sebagai akademisi maupun praktisi
?
Metode pembelajaran “Experential Learning” yaitu metode pembelajaran dimana
mahasiswa akan merasakan pengalaman terjun langsung di dunia korporasi dan bisnis
melalui “Real Cases and Real Practices in Real Business Environment”
?
Proses belajar didukung dengan fasilitas lengkap dan modern
?
Sharing langsung dari para praktisi dan CEO kelompok Usaha Bakrie (KUB) dalam bentuk
CEO Talk’s
?
Biaya kuliah yang kompetitif
Kompetensi Lulusan
1. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang efektif dan relevan bagi
pengembangan dan pengelolaan organisasi/usaha dan lingkungan.
2. Mampu mengindentifikasi peluang dan perkembangan lingkungan serta menganalisis
persaingan yang dihadapi organisasi/usaha.
3. Mampu mewujudkan peluang untuk tujuan pengembangan organsisasi/usaha.
4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan serta tanggap terhadap isu-isu
kontemporer di bidang manajemen.
5. Mampu menulis dan mempublikasikan hasil penelitian di bidangnya yang bermanfaat bagi
masyarakat.
6. Mampu bekerja sama dalam sebuah tim, bersikap bijak terhadap perbedaan pendapat yang
timbul serta tidak memaksakan kehendak dalam menyelesaikan persoalan dalam tugas dan
pekerjaan di bidangnya.
Konsentrasi
Manajemen Operasi, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Corporate Social
Responsibility, Entrepreneurship & Innovation
Peluang Karir
Top management (CEO, CFO, CMO), Konsultan, Business Leader/ Entrepreneurship
Struktur Kurikulum

THESIS/ GROUP PROJECT (4 Credits)
ELECTIVE COURSES

(3th Semester/ 12 Credits)

FUNCTIONAL COURSE (2nd Semester/ 12 Credits)
FOUNDATION COURSE (1st Semester/ 12 Credits)
TOTAL 40 CREDITS

SKEMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM KELAS KARYAWAN (S1) & MAGISTER MANAJEMEN (S2)
Program Kelas Karyawan S1
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Program Magister Manajemen S2

PENDAFTARAN ONLINE

PENDAFTARAN ONLINE

atau melalui email:
kelaskaryawan@bakrie.ac.id
dengan melampirkan:
n
Transkrip Nilai D3/S1 Pindahan
n
Data Pribadi (Nama dan no. HP)
n
Jurusan/Prodi yang dituju

atau melalui email:
mm@bakrie.ac.id
dengan melampirkan:
n
Transkrip Nilai S1/ D4
n
Data Pribadi (Nama dan no. HP)

Hasil konversi akan disampaikan
melalui email dengan keterangan
sebagai berikut:

Hasil Seleksi akan disampaikan
melalui email dengan keterangan
sebagai berikut:

n
Jumlah SKS yang diterima
n
Jumlah SKS yang harus di tempuh
n
Diterima/tidak diterima

n
Verifikasi Dokumen, Ijazah dan
Transkrip Nilai S1/ D4
n
Diterima/ Tidak diterima
n
Jadwal Wawancara dengan
Ketua Program Studi

Transfer melalui Rekening
n
Bank Permata:
a/n. Universitas Bakrie
070.162.7415
n
Bank Central Asia (BCA)
a/n. Yayasan Pendidikan Bakrie
5055.026464
n
Bank Mandiri Syariah
a/n Yayasan Pendidikan Bakrie
065.001.515.7

Transfer melalui Rekening
n
Bank Permata:
a/n. Universitas Bakrie
070.162.7415
n
Bank Central Asia (BCA)
a/n. Yayasan Pendidikan Bakrie
5055.026464
n
Bank Mandiri Syariah
a/n Yayasan Pendidikan Bakrie
065.001.515.7

Menghadiri wawancara dengan
membawa dokumen:
n
Formulir Pendaftaran
n
Photo Copy Transkrip Nilai Terakhir
(dilegalisir)
n
Photo Copy Ijazah D3 (dilegalisir)/
Surat Keterangan Lulus (SKL) Asli
n
Surat Keterangan Aktif/Pindah Kuliah
(Khusus Pindahan)
n
Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
n
Fotokopi KTP
n
Bukti pembayaran formulir Pendaftaran

Menghadiri wawancara dengan
membawa dokumen:
n
Formulir Pendaftaran
n
Photo Copy Transkrip Nilai S1/ D4
(dilegalisir)
n
Photo Copy Ijazah S1/ D4 (dilegalisir)/
Surat Keterangan Lulus (SKL) Asli
n
Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
n
Fotokopi KTP
n
Curriculume Vitae
n
Bukti pembayaran formulir Pendaftaran

Melakukan pembayaran
biaya kuliah/pembayaran tahap I :
Registrasi, BOP dan Matrikulasi

Melakukan pembayaran
biaya kuliah/daftar ulang

Kegiatan Mahasiswa (UKMA-UB)
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMA) adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai sarana
pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang olahraga, seni budaya, penalaran dan
kegiatan keagamaan. UKMA akan berhubungan secara koordinatif dengan BEM (Badan Eksekutif
Mahasiswa) dalam pelaksanaan kegiatan eksternal.
UKMA Olahraga
Basket
Bulu Tangkis
Merpati Putih
Sepak Bola
Panjat Tebing/
KMPA Wicaktala

UKMA Seni Budaya
Paduan Suara
Tari Tradisional
UKMA Penalaran
Jurnalistik & Sastra
English Community

UKMA Kerohanian
Unit Kerohanian Islam
Unit Kerohanian Kristen

Alumni
Masa Tunggu 0 Bulan dan Sudah Bekerja*

2,55% Masa Tunggu 1 Bulan
0,64% Masa Tunggu 2 Bulan
3,18% Masa Tunggu 3 Bulan
1,91% Melanjutkan Pendidikan

84,08 %

7,64% Lain-lain

Masa tunggu 0 Bulan
& Sudah Bekerja

Lulusan Universitas Bakrie terserap dalam waktu 0 bulan di berbagai perusahaan bonafid di Indonesia
dan Perusahaan Kelompok Usaha Bakrie.

Dosen
Dosen pengajar Universitas Bakrie lulusan dari berbagai universitas dalam dan luar negeri dan terdiri
dari dosen tetap dan para praktisi dari kelompok Usaha Bakrie. Dosen tetap berkualifikasi Profesor,
Doktor, dan Master sedangkan para praktisi yang berasal dari para profesional yang mempunyai
pengalaman dan kemampuan teknis di bidangnya.
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Testimoni
Putu Poppy Aimy Widyasari
Manajemen 2008
Beasiswa LPDP Australian National University
Kuliah di Universitas Bakrie merupakan life changing experience bagi saya. Saya
merasakan lingkungan belajar yang sangat kondusif didukung dengan dosendosen berkualitas yang merupakan praktisi dan ahli di bidangnya. Semua hal
tersebut membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri dan potensi diri saya,
sehingga saya menjadi lulusan terbaik Manajemen 2008. Berbekal ilmu, hard
skills dan soft skills yang saya dapatkan selama kuliah di Universitas Bakrie, saya
mendapatkan kesempatan untuk berkarir di salah satu perusahaan ternama di
Indonesia sebelum melanjutkan studi S2 saya di Australian National University
dengan beasiswa LPDP, dan mendapatkan predikat lulusan terbaik untuk Master
of International and Development Economics pada bulan Juli 2016.
Andakara Prastawa Dhyaksa
Manajemen 2010
M88 Aspac Jakarta -Anggota Timnas Basket Putra Indonesia
Selama berkuliah di Universitas Bakrie, saya merasakan Universitas Bakrie sangat
mendukung profesi sebagai seorang atlet, dengan selalu menjaga komunikasi
dan hubungan baik dengan pihak kampus, selalu terbuka dan memiliki tekad yang
kuat untuk dapat mengejar ketinggalan dalam hal mata kuliah dan tugas-tugas
yang diberikan oleh dosen.
Universitas Bakrie sangat mendukung mahasiswa yang akan berkompetisi di
tingkat nasional maupun internasional, baik dari bidang akademik maupun non
akademik.
Prasyoghi Baskoro
Teknik Industri 2011
Planning and Budgeting Staff at Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Disiplin ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang saya peroleh di Teknik Industri
Universitas Bakrie telah banyak memberikan manfaat dan kontribusi dalam dunia
kerja nyata dimanapun, di tempat dahulu saya bekerja maupun di tempat
sekarang saya bekerja.
Universitas Bakrie didukung oleh tenaga pengajar ahli dan praktisi yang
berpengalaman, sehingga selalu memberikan gambaran dan problematika nyata
yang terus mengikuti dengan perkembangan jaman, hal ini membuat kita selalu
siap untuk menghadapi dunia kerja nyata dalam era global saat ini. Terima kasih
Universitas Bakrie yang telah membangun knowledge dan integritas saya.
Anggun Putri Pratiwi
Akuntansi 2012
Supply Chain Staff PT. Philips Indonesia Commercials
Ketika kamu percaya pengalaman merupakan guru terbaik, kamu akan percaya
bahwa Universitas Bakrie merupakan tempat yang tepat untukmu. Pilihan saya
untuk menerima tawaran Pak ARB untuk melanjutkan studi S1 di Universitas
Bakrie melalui program beasiswa UB merupakan pilihan yang tepat untuk
menimba ilmu pengetahuan dan menambah peningkatan kualitas diri.
Ilmu pengetahuan dan wawasan yang saya dapatkan selama belajar di program
studi Akuntansi Universitas Bakrie sangat bernilai tinggi bagi masa depan dan
karir saya saat ini. Thank you Universitas Bakrie, I've learned a lot and have a great
time.
Fadhiil Mu'ammar Rohanura
Teknik Sipil 2012
Quantity Surveyor PT. Jayapura Pasifik Permai
Melalui metode pembelajaran experiential learning dan staf pengajar yang
profesional, lulusan Teknik Sipil Universitas Bakrie diarahkan untuk mampu
bekerja sama dalam suatu tim dalam melakukan perancangan sarana dan
prasarana Teknik Sipil dengan teknologi berbasis ramah lingkungan meliputi
fokus bidang manajemen konstruksi, manajemen properti, teknik transportasi dan
rekayasa struktur.
Sarjana S1 Teknik Sipil Universitas Bakrie diarahkan untuk memiliki keterampilan
dan pengetahuan mengenai “Sustainable Development” yang kuat untuk
menghadapi tantangan global.

Universitas Bakrie didukung oleh Kelompok Usaha Bakrie
dan menerapkan Metode Experential Learning

Kampus yang mengetengahkan nilai-nilai
Lokal secara konsisten

Mahasiswa diasah untuk dapat fasih berbahasa Inggris
melalui pembinaan dari UB Language

Dalam usia muda Universitas Bakrie sudah
dikenal lulusannya dalam dunia Bisnis dan Industri

Program Manajemen UB mendapatkan Award dari Majalah
SWA sebagai The Best School of Management di Indonesia

Universitas swasta Unggulan Kopertis wilayah III
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Proses belajar didukung dengan Fasilitas terbaik
yang Nyaman dan Bersih

Lokasi Strategis di Segitiga emas Kuningan dekat dengan
Entertainment Center, Shopping Area dan juga Sport Centre
(GMSB Soemantri Brodjonegoro)
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Kampus Kuningan Universitas Bakrie terletak secara strategis di CBN
Jakarta, dekat dengan wilayah “Segitiga Emas” Kampus ini juga berada
dekat dengan Rute angkutan umum termasuk Trans Jakarta
(Jalur Ragunan- Kuningan) dan mudah di akses dengan Mobil dan Motor
Anda juga dapat berjalan kaki dari Kampus kuningan ke Mall Epicentrum
Walk, Plaza Festival dan Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro
(GMSB)
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