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BINUS DUATHLON : Spirit of Competitiveness 
 
Jakarta, 8 Juli 2012 – Setelah sukses dengan BINUS Fun Bike “Cycling The Nation” di tahun 2011 
lalu, kini dalam rangka menyambut ulang tahun yang ke 31 tahun, BINA NUSANTARA (BINUS) 
kembali menghadirkan kegiatan olah raga yang bertajuk BINUS Duathlon “Spirit of 
Competitiveness”. 
 
“Perayaan ini merupakan wujud syukur atas pencapaian selama 31 tahun BINUS yang telah 
berhasil membentuk komunitas BINUSIAN berjumlah sekitar 150.000 orang dan tersebar di 
seluruh dunia; terbentuknya perwakilan BINUS di 33 kota di seluruh Indonesia yang siap untuk 
membina nusantara; pengakuan dunia internasional melalui International strategic partnership di 
lebih dari 45 institusi; terbentuknya Alumnae chapter - International and National yang akan 
menjadi Duta BINUS di kancah nasional dan internasional; perluasan kampus BINUS 
INTERNATIONAL di gedung FX Senayan dan pembangunan kampus utama BINUS UNIVERSITY di 
Alam Sutera,” jelas Bernard Gunawan, CEO BINA NUSANTARA Group pada saat pembukaan 
BINUS Duathon (8/7). 
 
BINUS Duathlon merupakan gabungan antara lari dan bersepeda yang bertujuan untuk 
membangkitkan semangat, ketahanan, daya saing, solidaritas pecinta olah raga lari dan bersepeda 
serta membangkitkan kelincahan para peserta dengan mengangkat nilai positif yang ada dalam 
diri seseorang. 
 
“Melalui kegiatan ini, BINUS ingin mengajak para BINUSIAN serta masyarakat umum untuk berani 
menerima tantangan dan menjadi komunitas kompetitif serta siap bersaing di era globalisasi,” 
ungkap Haris Suhendra, Ketua Panitia BINUS Duathlon. 
 
Kegiatan yang didukung penuh oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) ini dipusatkan di 
Kampus BINUS Senayan, Joseph Wibowo Center dan dimulai pukul 06.00, menampilkan 
serangkaian acara menarik, mulai dari lari, bersepeda, capoeira, penampilan musik dari grop musik 
(band), BMX free style, hingga perayaan ulang tahun 31 tahun BINUS. 
 
Peserta dapat memilih untuk ikut lari 5 km atau bersepeda 15 km ataupun lari dan bersepeda. 
Sebagai apresiasi atas usaha peserta, panitia memberikan sertifikat serta sejumlah hadiah bagi 
peserta yang berhasil memberikan pencapaian terbaik, berupa : sepeda persembahan dari Polygon, 
kacamata persembahan dari Rudy Project, perlengkapan olah raga persembahan dari Adidas, 
hingga paket dari Nutrilite. 
 
“Semoga BINUS Duathlon dapat menjadi pioner untuk kegiatan serupa di Indonesia, khususnya 
bagi generasi muda bangsa agar bangkit untuk terus berolahraga dan hidup sehat,” harap Azis 
Manaf – Ketua Bidang Media dan Humas KONI Pusat. 
 
 



BINUS Duathlon dapat terselenggara berkat dukungan dari : 
Sponsor : Polygon, Rodalink 
Sponsor pendukung : 100 Plus, Adidas, Fitbar, Milo, Nutrilite, Panadol, Rudy Project, Sari Roti 
Media partner : B’Voice Radio, BINUS TV, Cosmo Girl, Cosmo Bikers, Fitness for Man, Kicau 
Bintaro, Kompas, Liputan6.com, Media Indonesia, Men’s Health, Ouch, Ride Bike Top Idol 
Indonesia, Trax. 
 

---000--- 
 
Sekilas tentang BINA NUSANTARA  
BINA NUSANTARA (BINUS) merupakan lembaga pendidikan yang telah berkiprah dan memberikan 
sumbangsih kepada dunia pendidikan Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Seiring berjalannya 
waktu, BINUS telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai institusi pendidikan terkemuka 
di Indonesia yang memberikan pendidikan berkualitas berbasis teknologi informasi. 
 
Saat ini BINUS menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat pra TK hingga S3 dengan 10 
bisnis unit, yaitu : BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong, BINUS INTERNATIONAL SCHOOL 
Simprug, BINUS UNIVERSITY, BINUS INTERNATIONAL, BINUS Online Learning, BINUS 
BUSINESS SCHOOL, BINUS Graduate Program, BINUS Doctorate Program, BINUS CENTER, 
BINUS SQUARE – Hall of Residence. 
 
BINUS terus belajar, berinovasi, dan berkembang ke masa depan dengan landasan kokoh, visi jelas 
serta dedikasi tinggi yang selama ini telah membawanya dari permulaan yang sederhana hingga 
kini. Setiap langkah maju merupakan kontribusi menuju visi BINA NUSANTARA untuk menjadi 
World-Class Knowledge Institution. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi : 
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Marketing Communication 
BINA NUSANTARA 
Ph : 021 - 5345830 ext. 2150 
Fax : 021 - 5301668   
Cell : 0812 – 9571668 
Email : ivone@binus.edu  
Website: www.binus.edu 
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