
 

Press Release 

Untuk Diterbitkan Segera 
 

 

BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug gelar Mini Olympic 2013 

 
 

Jakarta, 26 April 2013 – Stadion Soemantri Brodjonegoro yang terletak di Pasar Festival, Jl HR 

Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, diramaikan oleh siswa-i BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 

Simprug, karena hari ini (26/4) berlangsung acara Mini Olympic 2013 mulai pukul  08.00 s/d 14.00 

Wib. Sebanyak 482 siswa-i BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug dari tingkat TK dan SD 

mengikuti pertandingan olahraga ini.  

 

Acara Mini Olympic 2013 ini mengangkat tema “Be Active, Work Together, Have Fun” dengan 

tujuan agar siswa dapat aktif secara fisik, merasa senang dan mendapatkan kesempatan untuk 

berinteraksi secara positif dengan siswa lain. Acara ini dibuka dengan Parade Atlet yang terdiri 

dari empat tim, yaitu: Tim Marun, Tim Biru, Tim Hijau dan Tim Ungu beserta para guru dan staff 

pendamping. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mars 

BINUSIAN, sambutan dari Peter Matthew Saidi (Principal BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug) 

dan pengucapan janji sportifitas oleh salah seorang perwakilan siswa.  

 

Sebagian besar olahraga atletik seperti lari : lari cepat, lari estafet, kemudian lompat jauh dan 

olah raga melempar diperlombakan dalam acara ini. Selain itu juga ada permainan bola 

seperti mini futsal, basket, bola tangan dan beberapa jenis permainan keseimbangan juga 

melengkapi meriahnya acara ini. Para siswa terlihat sangat antusias karena mendapatkan 

kesempatan untuk menerapkan teori olahraga diluar kelas, berkompetisi dan bekerjasama 
secara aktif dalam sebuah tim untuk memenangkan pertandingan. Para pemenang lomba 

nantinya akan mendapatkan penghargaan berupa piala untuk juara 1,2,3 di masing-masing 

kategori dan trophy untuk kategori juara umum. 

 

Kegiatan Mini Olympic 2013 ini sangat baik untuk perkembangan para siswa karena kegiatan ini 

bukan hanya sekedar pertandingan olahraga saja, namun para siswa juga diajak untuk secara 

aktif menunjukkan sikap positif seperti: kepercayaan diri, kerjasama, saling menghormati, 

toleransi, antusiasme, kemandirian, disiplin dan sportifitas. Kegitan ini juga menanamkan kepada 

siswa-i tentang semangat kemenangan dan sikap positif ketika menerima kekalahan. Karakter 

seperti ini sangat penting dalam mencapai kesuskesan di masa depan. Dengan melihat 

antusiasme para siswa ketika bekerjasama dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap 

pertandingan, bersaing dengan teman-temannya dan merasa senang merupakan bagian 

yang paling menarik dari kegiatan ini.  

 

Ronald V. San Juan (Physical Education Teacher for EY-EL) BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 

Simprug berharap agar Mini Olympic 2013 yang dikoordinir oleh Physical Education 

Departement BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug ini dapat menjadi agenda rutin tahunan 

di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug, sehingga para siswa-i BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 

Simprug dapat terus mengasah kemampuan dalam bidang olahraga dan kerjasama dalam 

tim.  
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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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