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Crotonville Leadership Program 

Kerjasama BINUS UNIVERSITY dengan Woosong University Korea 
 
 
Jakarta, www.binus.ac.id – BINUS UNIVERSITY bekerjasama dengan Woosong University Korea 
mengadakan kegiatan Crotonville Leadership Program. Kegiatan ini didukung penuh oleh 
pemerintah Korea Selatan dan diadakan dari tanggal 4 Februari 2012 lalu di Malaysia. 
 
Kunjungan Woosong University ke BINUS UNIVERSITY diselenggarakan dari tanggal 9 – 14 
Februari 2012 dengan beberapa rangkaian kegiatan. Sebanyak 38 peserta dari Woosong 
University datang untuk mengenal lebih lanjut mengenai Asia Tenggara, khususnya Indonesia. 
Dalam kegiatan ini, para peserta diajak untuk berkunjung ke BINUS UNIVERSITY, BINUS SQUARE 
– Hall Of Residence, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kota Tua, beberapa pusat perbelanjaan, 
dan kota Bogor. 
 
“Kami berharap agar program ini dapat memberikan dampak yang positif kepada kedua perguruan 
tinggi. Mahasiswa Woosong University diharapkan dapat mempelajari kebudayaan di negara kita 
serta meningkatkan pengetahuan mengenai Indonesia. Di lain pihak mahasiswa BINUS 
UNIVERSITY juga dapat menambah pengetahuan dan teman dari Korea,” Ujar Laily Alfa Citra, 
BINUS UNIVERSITY International Office Manager. 
 
Program Kunjungan mahasiswa Woosong University yang disponsori oleh Kedutaan Besar Korea 
Selatan di Indonesia ini hampir sama seperti program kursus singkat (short course). Adapun 
tujuan diselenggarakannya program ini adalah agar para peserta dapat melihat perkembangan, 
mengenal kebudayaan, serta menjalin hubungan baik dengan mahasiswa, pengajar dan para 
pemimpin yang berada di Asia Tenggara ini. 
 
Selain 34 mahasiswa dan 4 dosen pendamping dari Woosong University, program ini juga diikuti 
oleh BINUS Student Transnational Ambassadors (BINUS STARs) yang ditunjuk menjadi 
International Buddy (iBuddy). Mahasiswa yang tergabung dalam BINUS STARs tersebut 
merupakan para mahasiswa BINUS UNIVERSITY dengan pengalaman belajar di luar negeri melalui 
kursus singkat atau pertukaran pelajar. 
 
“Program ini mempunyai tema Why Indonesia is Important For South Korea merupakan tema 
pilihan yang ditentukan juga oleh Mr. Ony Avrianto Jamhari selaku Regional Manager, Global 
Center, Woosong University. Tema ini dipilih agar mahasiswa dari Korea dapat mempelajari 
mengenai Indonesia,” lanjut Laily. 
 
Dalam kegiatan Cultural Night yang merupakan bagian dari program ini, para peserta dari kedua 
perguruan tinggi melakukan presentasi. Presentasi ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman 
dalam bidang kepemimpinan, komunitas, internasionalisasi, serta pengalaman dalam bidang 
akademik maupun non-akademik. Kegiatan yang dilaksanakan di Kampus BINUS UNIVERSITY The 
Joseph Wibowo Center (JWC) ini juga dimeriahkan oleh tari Saman, tari K-Pop, serta pertunjukan 
musik akustik. 
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