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Jakarta, www.binus.edu – School of Design BINUS University yang telah memiliki reputasi, baik 
dibidang pendidikan desain komunikasi visual, animasi serta desain interior merasa terpanggil untuk ikut 
berperan serta terhadap perkembangan dunia desain saat ini. Seperti yang dapat terlihat dunia desain 
saat ini memang semakin menarik bagi khalayak luas, namun pada kenyataannya apresiasi masyarakat 
umum terhadap dunia desain masih terbilang kurang. Untuk itulah, School of Design menyelenggarakan 
Fresh n Brite yang diharapkan dapat mewadahi hal itu semua.  
 
Fresh n Brite merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk memamerkan karya-karya lulusan 
terbaik DKV New Media, DKV Animasi serta Desain Interior kepada masyarakat luas. Fresh n Brite 
diharapkan menjadi semacam jembatan penghantar bagi para peserta dari ruang pendidikan menuju 
masyarakat yang sesungguhnya, terutama dunia industri. 
 
“Melalui acara ini kami berharap agar para pelaku industri termudahkan dalam hal mencari calon 
pekerja desain yang memiliki kriteria yang sesuai. Selain itu masyarakat umum juga semakin mengenal 
serta paham mengenai perkembangan dunia desain saat ini khususnya di Indonesia,” ujar Kadek Satria 
A, Head of Fresh n Brite 2012 Event.  
 
Tahun 2012 ini merupakan tahun kesembilan dari penyelenggaraan Fresh n Brite. Fresh n Brite sudah 
menjadi semacam The Most Iconic Event of School of Design Binus University. Menurut Kadek, yang 
membedakan Fresh n Brite kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya selain jumlah lulusan yang 
meningkat, adalah pemanfaatan media social networking untuk memperkenalkan kegiatan ini ke 
khalayak umum. ”Pada saat acara berlangsung nanti akan ada peluncuran aplikasi yang akan berisi 
berbagai macam portofolio mahasiswa lulusan terbaik School of Design BINUS UNIVERSITY tahun ini,” 
ujarnya. 
 
Fresh n Brite tahun ini mengambil tema “Uniquely You.” Pemilihan tema ini diharapkan mampu 
menggambarkan kualitas para lulusan terbaik School of Design BINUS UNIVERSITY yang memiliki ciri 
serta karakter yang unik serta menghasilkan hasil karya yang berkarakter khas. Dengan banyaknya 
jumlah mahasiswa yang mengikuti acara ini diharapkan mereka dapat meningkatkan rasa percaya akan 
kemampuan diri sendiri. 
   
Fresh n Brite sendiri akan berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 12-14 Oktpber 2012. Kegiatan 
yang termasuk di dalamnya, antara lain pameran karya Tugas Akhir serta berbagai Seminar dan 
Workshop. Untuk acara puncaknya yakni pada malam penutupan akan diadakan acara Samartharupa 
yang merupakan bentuk apresiasi bagi para insan seni dan desain di Indonesia. Untuk tahun ini akan ada 
dua penghargaan yang akan diberikan, yaitu untuk (alm.) Raden Ahmad Kosasih, Bapak Komik 
Indonesia dan Muhammad Misrad, komikus Mice.  
 
Dengan terselenggaranya acara Fresh n Brite ini diharapkan School of Design BINUS UNIVERSITY 
menjadi salah satu yang terdepan dalam kreatifitas barometer pendidikan kreatif di Indonesia. 
 
”Kami berharap setelah mengunjungi acara ini khalayak umum dapat mengenal dunia desain lebih jauh, 
agar para pelaku industri desai dapat langsung bertemu dengan para calon-calon pekerja yang memiliki 
semangat tinggi untuk masuk ke dunia kerja yang sangat dinamis,” tutup Kadek.  
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