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Jakarta, 17 Februari 2012 – Era globalisasi membuat persaingan antar individu semakin tinggi, hal 
ini ditunjang pula dengan pesatnya perkembangan teknologi. Penguasaan bahasa Inggris secara 
aktif dan pasif seiring dengan perkembangan teknologi informasi semakin penting. Namun 
perkembangan bahasa Inggris pun harus bersaing dengan bahasa asing lainnya yang kini mulai 
diminati oleh masyarakat.  
 
Hal tersebut yang mendorong BINA NUSANTARA English Club (BNEC) kembali mengadakan 
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan para pecinta Bahasa Inggris. Sebelumnya BNEC cukup 
sering mengadakan kegiatan berskala nasional, namun kali ini mereka berusaha untuk membawa 
nama BINUS UNIVERSITY ke kancah internasional dengan menyelenggarakan Asian English 
Olympics (AEO). 
 
Kegiatan yang mengambil tema “Inspiring Asia” ini  Dalam kegiatan AEO ini diperlombakan 
beberapa cabang bahasa Inggris, yakni Debate, Scrabble, Story Telling, News Casting, Speech dan 
Short Movie Making. 
 
”Asean English Olympics merupakan olimpiade bahasa Inggris pertama yang pernah 
diselenggarakan di Asia. Kami berharap peserta lomba tidak hanya dapat mengasah kemampuan 
bahasa inggris, tapi juga mendapatkan banyak inspirasi melalui kegiatan kami ini,” ujar Elsa 
Novita selaku Project Manager AEO 2012. 
 
Olimpiade bahasa Inggris ini pertama kali diadakan oleh BINEC pada tahun 2005 dengan skala 
nasional. Setelah enam tahun mengadakan olimpiade tingkat nasional, maka pada tahun 2011 
BNEC mengadakan Southeast Asian English Olympics (SEO), yaitu olimpiade bahasa Inggris 
tingkat Asia Tenggara. Melihat animo dan antusiasme peserta yang tinggi, maka tahun 2012 ini 
BNEC memutuskan untuk memperluas jangkauan menjadi tingkat Asia dan mengadakan AEO. 
 
Tahun ini sudah kali ke-8 BINUS UNIVERSITY menjadi tuan rumah Olimpiade Bahasa Inggris di 
mana dua tahun terakhir merupakan ajang internasional. Setiap tahunnya BINUS UNIVERSITY 
selalu mengirimkan delegasi dan berhasil menjadi juara umum pada tahun 2011. Untuk tahun ini, 
kembali BINUS UNIVERSITY mengirimkan 9 orang peserta untuk mengikuti ajang  AEO. 
 
Selain diikuti oleh BINUS UNIVERSITY sebagai tuan rumah dari negara Indonesia, AEO juga 
diikuti oleh kurang lebih 500 peserta yang berasal dari Malaysia, Filipina, Thailand dan beberapa 
negara lainnya. Pengumuman dan pendaftaran AEO telah dikirimkan kepada beberapa negara-
negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Korea dan Cina. 
 
Selain pengumuman pemenang di ke-enam cabang yang dipertandingkan, kegiatan puncak AEO 
juga diisi dengan talkshow. Talkshow ini akan menghadirkan Budi Soehardi yang merupakan Top 10 
CNN Heroes untuk menjadi pembicara. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk 
memberikan inspirasi kepada para peserta, melalui kisah inspiratif yang dibagikan oleh pembicara. 
 
”Acara ini diadakan tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa inggris tiap 
peserta tapi juga untuk menjalin hubungan baik antara mahasiswa dari seluruh Asia. Kami juga 
berharap dengan adanya kegiatan ini, para peserta dari Indonesia dapat menunjukkan keahlian 
mereka dalam berbahasa asing tidak kalah dari negara-negara lain,” tutup Elsa Novita. 
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