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Untuk Diterbitkan Segera

BINUS INTERNATIONAL SCHOOLS Menjadi Tuan Rumah
4th International Young Leaders Forum 2012
Jakarta, 3 September 2012 – Untuk mendukung perwujudan visi menjadi institusi pendidikan
berkelas dunia, BINUS selalu berupaya untuk memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan
bertaraf internasional bagi peserta didiknya.
Salah satunya adalah melalui kegiatan International Young Leaders Forum (IYLF) yang akan
diadakan pada tanggal 10-14 September 2012 mendatang. BINUS INTERNATIONAL SCHOOLS
dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum yang akan diikuti oleh siswa pilihan dari
Australia, Korea, China, Singapura dan Indonesia.
Ini merupakan pelaksanaan IYLF ke-4, dimana sebelumnya telah dilaksanakan di China (2009),
Singapura (2010) dan Korea (2011). Kegiatan tahunan ini dilaksanakan secara rutin oleh sekolahsekolah yang beraliansi dengan Hwa Chong Institution, yaitu : Suzhou Foreign Language School
(China), Hwa Chong Institution (singapura), Bugil Academy (Korea), BINUS INTERNATIONAL
SCHOOLS - Serpong dan Simprug (Indonesia), dan Brisbane Grammar School (Australia).
Setiap sekolah akan mengirimkan 8 siswa dan 1 guru pendamping untuk mengikuti forum ini.
Sebagai delegasi, para siswa juga harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti : usia 16-18
tahun, fasih berbahasa Inggris, memiliki jiwa kepemimpinan dan aktif berorganisasi, memiliki
prestasi akademik yang memuaskan, serta memiliki minat dan antusiasme tinggi untuk menjalin
relasi dengan delegasi lain.
Untuk tahun ini, tema yang diangkat adalah “Life in 2021 : Sharing Our Planet” dengan sub-tema
“Agents of Hope”. Forum akan difokuskan pada lima isu lokal dan global, yaitu : pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, ekonomi dan sosial budaya.
Selama lima hari para delegasi akan membahas topik-topik tersebut melalui seminar, diskusi,
kunjungan lapangan, hingga festival budaya dan permainan tradisional sehingga mereka dapat
lebih mengenal budaya dan peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Misi dari forum ini adalah untuk membentuk pemimpin muda berkualitas bagi negara masingmasing dan dunia di kemudian hari. Melalui forum ini para delegasi dapat menambah koneksi,
mengembangkan keterampilan kepemimpinan, serta meningkatkan kesadaran sosial dan budaya.
Selain mendapatkan pengalaman berharga, para delegasi juga dapat menunjukkan bakat mereka,
seperti yang pernah dibuktikan oleh Aluna Sagita Gutawa (alumni BINUS INTERNATIONAL
SCHOOL Simprug) ketika mengikuti 1st International Young Leaders Forum 2010 di Suzhou, China.
Gita mendapatkan penghargaan sebagai Promising Leader.
Informasi detail tentang International Young Leaders Forum 2012 dapat diperoleh melalui e-mail
iylf2012@binus.edu.
---000--Sekilas tentang BINUS INTERNATIONAL SCHOOLS
BINUS INTERNATIONAL SCHOOLS merupakan bagian dari BINA NUSANTARA Group, lembaga
pendidikan yang telah berkiprah dan memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan Indonesia
selama lebih dari 30 tahun. Saat ini BINUS INTERNATIONAL SCHOOLS berdiri di 2 lokasi, yaitu :
Serpong dan Simprug.
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong menyediakan pendidikan dari tingkat Early Childhood
Years (TK) hingga High School (SMA) menggunakan kurikulum Cambridge. Berdiri sejak tahun
2007, di atas lahan hijau seluas 7.5 hektar, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong
menyelenggarakan pendidikan akademis dan ko-kurikuler menggunakan Bahasa Inggris, Indonesia
dan Mandarin.
BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug menyelenggarakan jenjang pendidikan dari Early
Childhood Years (TK) hingga High School (SMA) menggunakan kurikulum International
Baccalaureate (IB), untuk diajarkan di semua level. BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Simprug
juga mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 untuk pengakuan kualitas standar manajemen
operasional.

Pada 2007, BINUS INTERNATIONAL SCHOOLS memulai aliansi dengan Institut Hwa Chong,
Singapura. Kolaborasi yang terbentuk mencakup pelatihan para guru, program-program
kerjasama, pengembangan kurikulum, dan konsultasi strategik. Semua itu merupakan bagian tidak
terpisahkan dari upaya sekolah untuk memberikan layanan pendidikan terbaik dan berkualitas.
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