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“Today JakARTa Tomorrow The World”  

Grade 12 IB Visual Art Exhibition  

 BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 

  
Jakarta, 27 Maret 2013 – BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug kembali menggelar 

Diploma Programme (DP) IB Visual Arts Exhibition dengan tema,”Today JakARTa 

Tomorrow The World” sebagai puncak pencapaian 21 orang siswa-i Grade 12 jurusan 

Visual Arts IB (International Baccalaureate), setelah 2 tahun belajar dan membangun 

kreatifitas.  

 

Arts Exhibition ”Today JakARTa Tomorrow The World” ini dibuka pada 25 Maret, pukul 

17.00 WIB dan terbuka untuk umum pada 29 Maret sampai dengan 4 April 2013, pukul 

10.00 hingga 17.00 Wib yang bertempat di El Canna Art Gallery , Jl Pakubuwono VI 

no.35 Kebayoran Baru. 

 

Pameran kali ini menampilkan hasil karya terbaik dari 21 siswa-i BINUS INTERNATIONAL 

SCHOOL Simprug mulai dari lukisan, kumpulan karya-karya 3-D sampai karya dalam 

format video digital. Kita dapat melihat bagaimana bakat-bakat luar biasa ini tertuang 

dalam hasil karya mereka yang mana hasilnya dapat disejajarkan dengan hasil karya 

siswa-i sekolah-sekolah internasional di dunia. 

 

Dengan mengangkat tema ”Today JakARTa Tomorrow The World”, siswa-i Diploma 

Programme (DP) IB Visual Arts  BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug dengan bangga 

memamerkan hasil karya mereka di Jakarta dan berharap dalam  beberapa tahun 

kemudian dapat memamerkan hasil karya mereka di beberapa kota besar di dunia.  

 

Bagi sekolah yang menggunakan kurikulum IB (International Baccalaureate), Art 

Exhibition ini merupakan salah satu syarat kelulusan siswa-i Grade 12 di akhir program 

Visual Art. Selain itu, pameran ini merupakan sarana untuk menunjukkan kepada 

masyarakat hasil karya mereka sehingga mereka juga bisa merasakan secara 

langsung bagaimana karya mereka dihargai oleh orang lain.  

 

Siswa-i dibimbing untuk menghasilkan karya seni yang sesuai dengan bakat dan 

kreatifitas masing-masing. Lalu, penilaian diambil bukan hanya dari pecapaian mereka 

dari sisi akademis saja tapi juga bagaimana mereka menuangkan apa yang telah 

mereka pelajari dalam kehidupan nyata, seperti terlihat dalam karya-karyanya. 

 

“Aspek yang paling menarik dari program ini adalah untuk pertama kalinya di BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Simprug, ada 21 siswa-i yang berpartisipasi dalam pameran 

seperti ini. Jumlah siswa yang mengambil jurusan Visual Art ini terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya, bidang yang berhubungan 

dengan seni akan semakin banyak diminati,” ungkap Philemon G. Luna, Curriculum 

Head Visual Arts and Drama BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. 

 

Semoga hasil dari “Today JakARTa Tomorrow The World” tahun ini dapat 

membangkitkan semangat siswa-i lainnya untuk bisa terus menggali bakat terbaik 

mereka dan berkarya demi menciptakan hasil karya seni yang terbaik pula. 
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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. 

 

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: 

Theresia Hastuti 

Marketing Communication 

BINA NUSANTARA 

Ph : 021 - 5345830 ext. 2150 

Fax : 021 - 5301668   

Cell : 0813 – 16541300 

Email : thastuti@binus.edu  

Website: www.binus-school.net 
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