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International Literature Festival (LitFest) 2013 
 

Jakarta, 1 November 2013 – Sebagai sekolah International yang mengusung IB 
(International Baccalaureate), BINUS INTERNATONAL SCHOOL Simprug mengajarkan 
pengetahuan akademik dan non- akademik. Selain mengajarkan pengetahuan akademik 
dan non – akademik serta untuk membangkitkan rasa kepedulian terhadap berbagai karya-
karya sastra dari belahan dunia, sejak tahun 2008 BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 
Simprug juga mengajarkan bidang literasi atau keaksaraan seperti membaca, menulis 
penelitian, pemahaman serta upaya untuk memperkenalkan internasionalisasi dan multi 
kultur kepada para siswa. 
 
Seperti yang tampak pada hari ini (1/11) pada pukul 15.00 – 18.00 WIB di Multi Purpose 
Hall, lantai 8 dan lantai 9, BINUS INTERNATIONA SCHOOL Simprug mengadakan acara 
rutin tahunan, yaitu International Literature Festival (LitFest) 2013. LitFest diikuti oleh 
seluruh siswa tingkat TK hingga SMA, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. 
 
Acara yang selalu ditunggu oleh para siswa-i BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug ini 
merupakan acara besar yang ada di BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug. Berbagai 
acara menarik mulai dari penggunaan kostum berkarakter dari berbagai tokok yang ada di 
film, buku bacaan yang meliputi mitos, cerita rakyat dan dongeng. Berbagai rangkaian 
acara, seperti: tari tradisional dari Culturific, penampilan Adrian’s Band, Dino, Ballet EL, 
Modern Dance EL, Thai Martial Arts, Ensemble Club, Gureish’s Band, Teacher Band, Modern 
Dance MS, Glee, Funk Gang Band, Calisha & Team, John’s Band, Guitar Club, pengumuman 
kostum terbaik dan sebagai penutup adalah penapilan dari Adrian’s Band. 
 
Khusus tahun ini, LitFest 2013 mengangkat tema mitologi dari Yunani dan Mesir. 
Mengangkat mitologi Yunani dan Mesir karena  mitos dan legenda merupakan sebuah 
aspek yang besar dalam dunia sastra. LitFest dari tahun ke tahun merupakan sebuah acara 
yang dikoordinir oleh English and Critical Studies Departement. 
 
Acara semakin menarik dengan adanya beberapa fasilitas seperti Habitat for Humanity 
yang dibuat seperti  bentuk bioskop dimana para siswa dapat menyaksikan berbagai film 
pilihan yang berkaitan dengan Mytholog. Lalu akan ada stand – stand makanan yang 
didirikan oleh Ekstrakulikuler School Lounge yang akan menjual berbagai makanan bagi 
para pengunjung. 
 
Semoga dengan diadakannya acara LitFest 2013 para siswa-i BINUS INTERNATIONAL 
SCHOOL Simprug dapat menghargai dan melestarikan budaya dari dunia sastra, 
meningkatkan perhatian serta lebih menghargai karya-karya sastra yang ada, ungkap Atilla 
Agus Salam, siswa kelas 11 yang menjabat sebagai Marketing Representative of Literature 
Festival 2013, 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. 
 
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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:thastuti@binus.edu
http://www.binus-school.net/

