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Kembali ke Merah Putih 

 
Simprug, 23 Agustus 2013 – Sebagai sekolah internasional dengan siswa dan guru yang berasal 

dari berbagai Negara, latar belakang dan budaya, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug 

selalu berusaha untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak didiknya.  

 

Sebagai salah satu wujud nyata-nya, maka pada hari ini  (23/8) BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 

Simprug menyelenggarakan acara perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-

68, melalui berbagai kegiatan menarik seperti pertunjukan tari tradisional dan permainan 

tradisional seperti : balap karung, lomba kelereng, lomba makan kerupuk, lomba injak balon, 

lomba tarik tambang dan bola tangan. 

 

Dengan mengangkat tema “Kembali ke Merah Putih” acara 17-an yang diadakan di BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Simprug ini ingin memperkenalkan semangat Merah Putih kepada 

siswa-i sekaligus memberikan pesan untuk berani menunjukkan kebenaran dan kesucian dalam 

segala tindakan. Seperti warna bendera Indonesia dimana merah berarti berani dan putih 

berarti suci yang juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia. 

 

“Acara ini diselenggarakan untuk membangkitkan kesadaran akan rasa nasionalisme para 

BINUSIAN serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mengenali dan menghargai 

bangsa sendiri”, ungkap Hafidz (MYP/DP Subject Teacher bahasa Indonesia, BINUS 

INTERNATIONAL SCHOOL Simprug). 

 

Sebanyak 780 siswa tingkat SMP dan SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug menyambut 

baik acara ini dan berpartisipasi dengan antusias. Mereka sangat senang bisa mengenal dan 

memainkan permainan-permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak-anak 

Indonesia saat memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Sehingga ketika mereka sudah 

dewasa dan tersebar di berbagai daerah dan bahkan negara nantinya, mereka tetap 

terinspirasi untuk kembali ke semangat merah putih ini.  

 

“Belajar dari persatuan yang dibutuhkan dalam perlombaan Tarik Tambang dan permainan 

lainnya, kita akan semakin kuat jika kita bersatu. Semoga dengan berlangsungnya acara 

perayaan HUT RI yang ke 68 ini, semangat Merah Putih juga dapat menginspirasi siswa-i tentang 

semangat persatuan dan usaha keras dalam belajar untuk meraih cita-cita mereka”, tutup 

Hafidz (MYP/DP Subject Teacher bahasa Indonesia, 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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Marketing Communication 

BINA NUSANTARA 

Ph : 021 - 5345830 ext. 2150 

Fax : 021 - 5301668   
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