
 
Untuk diterbitkan segera

Jakarta, 20 September 2013 – Suasana ruang olahraga BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug diramaikan 
oleh siswa-i SMA dari berbagai sekolah se-Jabodetabek. Hal ini dikarenakan pada hari ini (20/9) diadakan 
acara puncak penutupan BINUS CUP VI.  
 
BINUS CUP merupakan sebuah acara pertandingan olah raga dan seni yang diselenggarakan oleh BINUS 
INTERNATIONAL SCHOOL Simprug secara rutin setiap dua tahun sekali. BINUS CUP VI tahun 2013 ini 
berlangsung selama kurang lebih dua minggu, yaitu dari tanggal 6 sampai 20 September  2013. Sebanyak 42 
SMA yang ada di Jabodetabek ikut memeriahkan acara ini dengan mengikuti berbagai cabang olah raga dan 
seni yang diperlombakan, seperti : basket, futsal, golf, badminton, tenis meja, tari modern dan tari tradisional. 
Mengapa tari tradisional pun ikut diperlombakan adalah supaya di era yang semakin modern ini, para siswa 
selaku generasi penerus bangsa dapat tetap mengenal budaya dan tradisi bangsa sendiri.  
 
Semangat lomba dari peserta untuk menunjukkan kebolehan masing-masing di olah raga dan seni selalu 
terpancar dalam setiap kompetisi. Selain membuat badan menjadi sehat dan stamina menjadi kuat, semangat 
yang juga ditanamkan dalam BINUS CUP VI ini adalah semangat bekerjasama dan bersaing secara positif. 
Suatu misi positif bagi perkembangan kepribadian siswa dalam mempersiapkan masa depan mereka.  
 
Acara BINUS CUP VI ini juga semakin dimeriahkan dengan kehadiran penyanyi Raisa dan DJ Fran di puncak 
acara. Berbagai hadiah menarik pun dianugerahkan kepada para juara dari masing-masing kategori lomba. 
Selain kebanggaan pribadi dan tim, siswa-i juga telah berhasil memberikan kebanggan tersendiri bagi 
sekolahnya. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam setiap kompetisi, tetapi keberanian untuk maju 
dan berkompetisi adalah hal yang lebih luar biasa.  
 
‘Semoga BINUS CUP VI ini dapat semakin mempererat tali persahabatan dengan sekolah lainnya serta dapat 
meningkatkan kemampuan dan talenta siswa-i dibidang olahraga dan seni.  Dan tak ketinggalan, semoga 
BINUS CUP VI ini dapat memberikan inspirasi bagi semua pihak untuk meraih prestasi dan kemampuan 
terbaiknya’ tutup Stefan Wong - siswa kelas 12 BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug yang juga merupakan 
koordinator acara ini. 
 
Acara BINUS CUP VI tahun 2013 ini juga terselenggara atas dukungan dari InterX, Trigana Investama, Yamaha, 
Ivan’s Motor, ADS Auto Gallery, Headquarters dan Smartfren.  Untuk informasi lebih lanjut mengenai BINUS 
CUP VI dapat di lihat di www.binuscup.com 
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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. 
 
 
 

http://www.binuscup.com/


Pada 2007, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL memulai aliansi dengan Hwa Chong Insti tution, 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 : 
Ana Desta 
Marketing Communication BINA NUSANTARA 
Ph : 021 - 5345830 ext. 2150 
Fax : 021 - 5301668   
HP : 081574583577 
Email : adesta@binus.edu  
Website: www.binus-school.net 
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