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Jakarta, 22 Maret 2013 – Perubahan jaman dan kemajuan teknologi seperti internet memang 

dapat memudahkan manusia dalam aktifitasnya sehari-hari. Internet sudah bukan merupakan 

hal yang asing bagi anak-anak jaman sekarang. Disadari atau tidak, internet dapat berdampak 

luar biasa bagi perkembangan seorang anak. Dengan terkoneksi internet, semua hal baik dan 

berguna bagi anak maupun hal yang berbahaya bagi perkembangan anak bisa di akses 

dengan bebas.  

 

Untuk meminimalisir dampak negatif internet bagi perkembangan anak, dibutuhkan kontrol 

yang ketat dari masing-masing orang tua. Sebagai bagian dari usaha untuk menjalin hubungan 

baik dengan orangtua maka pada hari ini (22/3) BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 

mengadakan acara Parent Seminar yang bertema Internet Safety “ Know What Your Kids Are 

Doing?” yang berlangsung di Marketing Lobby, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug mulai 

pukul 09.00 s/d 11.00 Wib. 

 

Parent Seminar ini diperuntukkan bagi orangtua murid yang anak-anaknya masih berada di 

tingkat SD kelas 3 hingga kelas 5. Seminar Internet Safety “Know What Your Kids Are Doing?” ini 

akan dibawakan oleh DR. Lucia Royanto, seorang Psikolog dan dosen Senior Fakultas Psikologi 

Universitas Indonesia yang juga telah sering bekerjasama dengan Departemen Konseling, BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. Beliau banyak berkecimpung di dunia pendidikan dan 

sangat mengerti pergumulan sekolah dalam mengajarkan banyak masalah anak kepada 

orang tua.  

 

Dalam Parent Seminar Internet Safety “Know What Your Kids Are Doing?”, orangtua tidak hanya 

diedukasi mengenai manfaat yang diperoleh dari internet namun orangtua juga diinformasikan 

mengenai bahaya internet bagi anak-anak. Yang paling menariknya, para orangtua akan 

diinformasikan mengenai fakta-fakta yang berkenaan dengan internet seperti seksual predator 

atau ancaman bahaya media sosial yang yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

seorang anak.  

 

Acara Parent Seminar yang bertema Internet Safety “Know What Your Kids Are Doing?” dapat 

terlaksana berkat dukungan penuh dari pihak sekolah dan dari Parents Support Group (PSG), 

BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. Semoga melalui acara ini para orangtua bersama 

pihak sekolah mampu menentukan sikap dalam menghadapi tantangan dunia internet saat ini 

demi menjaga keamanan dan kesehatan anak dalam menggunakan fasilitas internet yang 

tersedia di rumah dan di sekolah, tutur Yosehan (Head Counseling – BINUS INTERNATIONAL 

SCHOOL Simprug). 
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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.  
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