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Jakarta, 14 January 2012 – Masuknya film dan lagu Korea ke Indonesia tak pelak menjadi hiburan 
baru bagi masyarakat kita khususnya para remaja. Tidak hanya sekedar menjadi hiburan, 
kebudayaan Negeri Ginseng itu lambat laun pun ramai diminati masyarakat Indonesia. Mulai dari 
gaya berpakaian, makanan, hingga bahasa yang kini banyak dipelajari. Tidak hanya di Indonesia, 
kebudayaan Korea juga sudah mulai merambah ke beberapa negara lain di dunia, khususnya di 
Benua Asia. 
 
”Minat mahasiswa terhadap kebudayaan Korea ditunjukkan dengan berdirinya calon Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Korean Club. Selain kegiatan mahasiswa, BINUS Center juga membuka kelas 
belajar bahasa Korea,” ujar Fenny Hapsari, Project Manager. 
 
Hal itulah yang melatarbelakangi BINUS SQUARE – Hall Of Residence menyelenggarakan kegiatan 
Korean Culture Week sebagai wujud pengalaman internasional bagi para boarders. Melalui BINUS 
SQUARE Student Committee (BSSC) yang bekerjasama dengan Korean Culture Center dan pusat 
perbelanjaan Korea, Mu Gung Hwa, BINUS UNIVERSITY membawa pengalaman kebudayaan Korea 
bagi para mahasiswanya. Budaya tradisional maupun modern dari Negeri Ginseng ini akan 
disajikan dalam kegiatan yang mengangkat tema “Explore the Dynamic of Korea.” Kegiatan ini 
berlangsung pada tanggal 11 – 14 Januari 2012 di BINUS SQUARE – Hall of Residence. 

Dalam Korean Culture Week ini akan diselenggarakan beberapa kegiatan yang dapat menambah 
pengetahuan mahasiswa dan boarders BINUS SQUARE tentang kebudayaan Korea. Kegiatan yang 
diselenggarakan, antara lain Kursus Kilat Hangeul, K-Pop Dance Cover Competition Noraebang 
(Karaoke lagu-lagu Korea), dan Demo Masak. 
 
Kebudayaan Korea, khususnya Korea Selatan, dipilih karena merupakan salah satu negara di Asia 
yang perkembangannya sangat pesat. Tidak hanya dari sisi kebudayaan, namun juga sisi ekonomi 
dan teknologi. Kebudayaan Korea sebenarnya sudah lama masuk ke Indonesia, salah satunya seni 
bela diri yang kita kenal dengan nama Tae Kwon Do. 
 
Kegiatan Culture Week sendiri merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun oleh BINUS 
SQUARE Student Committee. Dengan adanya kegiatan positif seperti ini, diharapkan dapat 
memperkenalkan budaya Korea lebih jauh lagi kepada mahasiswa dan boarders. 
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