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Chinese Spring Festival – Semangat Naga di Tahun Baru Cina 2563 
 
 

Jakarta, 13 – 15 Januari 2012 – Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 23 Januari 2012 
merupakan hari besar yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya oleh masyarakat etnis Tionghoa. 
Bukan hanya kemeriahan festival dan reuni keluarga yang ditunggu, namun momen ini juga 
dimanfaatkan untuk pergi berdoa ke kuil untuk memohon berkat selama satu tahun ke depan. 
 
Untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek pada tahun ini, BINA NUSANTARA Mandarin Club (BNMC) 
menyelenggarakan Chinese Spring Festival. Kegiatan yang diselenggarakan di Kampus Anggrek 
BINUS UNIVERSITY dan Pluit Village Mall pada 13-19 Januari 2012 ini mengambil tema “Share 
The Glory of Dragon Spirit.” Melalui tema ini, BNMC berharap dapat menjalani tahun baru yang 
sukses dalam segala aspek dan diberikan kesehatan. 
 
“Setiap tahunnya BNMC selalu menyelenggarakan acara dan momen Imlek. Ini kami manfaatkan 
selain untuk merayakan Imlek bersama, juga dalam rangka mempererat rasa kekeluargaan dan 
persatuan dengan antara masyarakat di Jakarta yang beragam,” ujar Joni Saputra selaku Project 
Manager Chinese Spring Festival. 
 
Chinese Spring Festival diadakan selama sepuluh hari di dua tempat yaitu BINUS UNIVERSITY 
Kampus Anggrek dan Pluit Village Mall. Kegiatan ini diramaikan dengan pameran kaligrafi Cina, 
tarian tradisional Cina, permainan alat musik tradisional, kegiatan amal ke panti asuhan, dan 
masih banyak lagi. 
 
“Acara Chinese Spring Festival ini dibagi ke dalam dua tempat karena acara ini juga kami 
persembahkan untuk masyarakat luas bukan hanya BINUSIAN saja. Selain itu tentu saja agar 
BNMC lebih dikenal di masyarakat umum” lanjut Joni Saputra. 
 
Chinese Spring Festival merupakan kegiatan pertama yang diadakan oleh BNMC. Namun BNMC 
telah mengadakan banyak acara lainnya, seperti Mandarin National Competition, Mandarin 
Musical, Chinese Art and Culture, dan lain sebagainya.  
 
“Terakhir kami berharap semoga masyarakat Indonesia dapat lebih memahami makna perayaan 
Tahun Baru Imlek, meresapi kekuatan dan semangat, serta membagikan semangat dan 
kebahagiaan tersebut kepada orang lain” tutup Joni Saputra. 
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Tentang BINUS UNIVERSITY 
Silahkan kunjungi website www.binus.ac.id  
 
 
 
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 
Fanny 
Marketing Communication BINA NUSANTARA 
e-mail : fanny@binus.edu 
Telp : 5345830 ext 2150 
HP : 0838 1125 3388 
Website : www.binus.edu  
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