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ORGANISASI

• Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Annual Consortium
Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Annual
Consortium kembali digelar di Zanzibar,
Tanzania pada tanggal 24-27 September 2014, dan dihost
oleh Iowa Resource for International Service (IRIS).
Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan yang dihadiri
oleh 65 YES Partner Consortium, dengan tujuan untuk
meningkatkan kapasitas manajerial organisasi di
masing-masing negara, diantaranya tanya jawab mengenai
placement organization, best practices, alumni
programming, alumni activities

• ITERO di Santo Domingo

•

Kak Asmir Agoes sebagai Chairman Dewan Pengurus dan Kak Anggie
Soetirto Gustiza, Treasury Dewan Pengurus, berkesempatan
menghadiri ITERO Meeting 2014 yang dilaksanakan di Holiday Inn
Hotel, Santo Domingo, Republik Dominika, dari tanggal 5-7 Desember
2014. Ini adalah pertemuan tahunan seluruh anggota dan calon
anggota baru ITERO, baik dalam kapasitasnya sebagai investor’s
members, regular members ataupun calon member.
Pertemuan kali ini dihadiri 40 anggota ITERO. Topik utama yang
menjadi pembahasan adalah rencana kerja ITERO pada tahun 2015.
ITERO sendiri merupakan adalah bagian dari AFS International yang
khusus mengelola program untuk peserta berusia 18 tahun keatas.
Members ITERO terdiri dari beberapa members AFS dan beberapa
members non-AFS

World Congress Paris

AFS Intercultural Programs mengadakan acara AFS World Congress yang dilaksanakan di Paris, Prancis dari tanggal 3
sampai 12 November 2014. Acara ini menjadi begitu spesial, karena selain mempertemukan para AFSer dari seluruh
dunia, juga sekaligus dijadikan ajang perayaan 100 tahun AFS di dunia.
Bina Antarbudaya sebagai sebagai pengelola program AFS di Indonesia, diwakili oleh Kak Asmir Agoes, Kak Sinta
Kaniawati dan Kak Diar Andiani dan kakak-kakak returni AFS lainnya.

Volunteer Development

• Bina Antarbudaya Leadership Development Training
Untuk mendukung misi Bina Antarbudaya yakni

menciptakan pemimpin masa depan, maka Divisi
Pengembangan Relawan Kantor Nasional
melaksanakan kegiatan Leadership Development
Training pada tanggal 4-6 Desember 2014, di Hotel
Lorin, Sentul, Jawa Barat, yang diikuti oleh 19 peserta
dan 1 Trainer yakni Kak Sadrah.
Acara ini dimaksudkan untuk membina dan
memfasilitasi relawan dan returni Bina Antarbudaya
dalam meningkatkan kepemimpinan baik secara
dasar maupun aplikatif, memfasilitasi relawan dan
returni untuk dapat membuat perencanaan
strategis dalam memberikan kontribusi secara aktif
ke organisasi dan komunitas dan mendukung
relawan dan returni untuk dapat memberikan
kontribusi lebih ke organisasi dan komunitas di
sekitarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh returni dan relawan aktif yang selama ini sudah berkotribusi pada kegiatan organisasi, karena
diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, para relawan dapat terus aktif memberikan kontribusi positif kepada
chapter dan komunitasnya masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Kak Asmir selaku Ketua Dewan Pengurus
juga memberikan arahan mengenai peningkatan kepemimpinan di masa yang akan datang.

• Volunteer International Opportunity : AFS India Volunteer Congress
Volunteer Congress merupakan kegiatan tahunan yang
diadakan dengan melibatkan perwakilan relawan Chapter
AFS India dan juga beberapa perwakilan dari negara mitra
AFS. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14
September 2014 di New Delhi, India. Dalam kegiatan ini,
peserta mendapatkan pelatihan dan berdiskusi terkait
dengan program sending, hosting, dan pengembangan
relawan. Selain itu, perwakilan negara mitra juga mengikuti
kegiatan ekstra seperti kunjungan ke sekolah dan presentasi
budaya dan program AFS di negara masing-masing.
Untuk kesempatan ini, Bina Antarbudaya diwakili oleh Kak
Chico Hindarto, Ketua Chapter Jakarta. Kegiatan ini juga
dimaksudkan untuk memfasilitasi relawan AFS India
khususnya dalam mendukung program sending, hosting dan
pengembangan relawan dan dengan adanya perwakilan dari
negara mitra, diharapkan dapat menambahkan perspektif
lain dalam menjalankan program. Kegiatan ini diikuti oleh
135 peserta temasuk perwakilan dari 20 Chapter AFS India
dan delegasi dari Argentina, Brazil, Kolombia, Hungaria,
Islandia, Indonesia, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Thailand
dan Turki.

• YES Alumni Regional Digital Storytelling Workshop
Acara ini merupakan pelatihan yang ditujukan bagi alumni program YES yang berada di Kawasan Asia, dan
dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 23 September 2014 di New Delhi, India, yang diikuti oleh 20 peserta,
dimana Indonesia diwakili oleh Kak Alfikhairina Jamil dari Chapter Banda Aceh dan Kak Gladhys Syahutari
dari Chapter Jakarta, serta perwakilan dari AFS USA berjumlah 6 orang sebagai trainer.
Melalui kegiatan ini peserta berkesempatan untuk meningkatkan keterampilan untuk dapat
mengimplementasikan proyek sosial yang terkait dengan permasalahan yang ada di komunitasnya.
Peserta juga diberikan pengetahuan terkait dengan cara berkomunikasi dan kemampuan sosial media untuk
dapat menyampaikan tujuan dan pesan dari isu yang akan ditangani secara lebih luas. Selain itu juga,
kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi alumni program YES dalam hal keterampilan changemaking dan
digital storytelling yang dapat diimplementasikan untuk mendukung proyek sosial yang dilakukan di
komunitas masing-masing.

• 4th Regional Intercultural Link Learning Program

2014 AAI Regional Intercultural Link Learning Program merupakan kegiatan yang diadakan oleh AFS
International bekerjasama dengan Bina Antarbudaya untuk memfasilitasi relawan dan returni dalam
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Intercultural Learning (ICL). Kegiatan ini dilaksanakan dari
tanggal 25-28 September 2014 di Desa Wisata, TMII, Jakarta Timur. Untuk dapat berpartisipasi dalam
kegiatan ini, peserta harus memiliki ketertarikan terhadap Intercultural Learning (ICL), volunteer aktif
selama minimal 4 tahun, berkomitmen dan setuju untuk menandatangani surat pernyataan dan memiliki
kemampuan facilitating.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi peserta dalam hal intercultural link untuk
mendukung program sending dan hosting di negara masing-masing, sedangkan bagi peserta dari Bina
Antarbudaya yang mengikuti kegiatan ini akan menjadi bagian dari pool of trainers Bina Antarbudaya dalam
hal Intercultural Learning (ICL). Peserta yang hadir berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand,
China, dan Australia. Training ini juga diadakan secara paralel untuk level 1 dan level 2. Marcella Lapertosa
dari AFS International, Francis Baxter dari AFS Australia dan Yan Di dari AFS China menjadi fasilitator dalam
pelatihan ini.

• IYAA Mini Grant : Pengobatan Gratis di Desa Nibung,
Bangka

Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis di Desa Nibung, Bangka Tengah merupakan proyek sosial
yang diinisiasikan oleh Tohari Masidi Amin (alumni YES 2009-2010) dari Chapter Palembang. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan jumlah peserta sebanyak 177 orang. Proyek sosial ini
juga melibatkan dukungan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah dan
Universitas 17 Agustus Jakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, dan Rumah Sakit Islam Jakarta.
Proyek sosial ini berangkat dari keprihatinan terhadap kurangnya akses kesehatan warga di Desa Nibung
dikarenakan lokasinya yang terpencil, dimana kasus penyakit kronis kurang mendapatkan perhatian.
Melalui proyek sosial ini, panitia dan relawan memberikan penyuluhan kesehatan gratis, terutama terkait
dengan pencegahan penyakit kronis seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, Gastritis, dan sebagainya. Tidak
hanya itu, warga juga berkesempatan untuk melakukan konsultasi dan pengobatan secara gratis. Dengan
bantuan pendanaan dari IYAA Mini Grant, panitia dapat menyediakan obat-obatan yang diperlukan bagi
berlangsungnya konsultasi dan pengobatan gratis ini. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pengembangan
alumni dalam bentuk implementasi proyek sosial dan meningkatkan awareness terhadap kesehatan bagi
warga di daerah terpencil.

• YES Fresh Returnee Project : Learn English? YES, We Can!
Tahun ini, YES Fresh Alumni 2014 mengusung tema edukasi dalam proyek terbarunya. Edukasi adalah usaha
untuk mengembangkan potensi diri siswa dan siswi itu sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan di 16 Chapter Bina
Antarbudaya pada tanggal 1 November 2014 dan melibatkan kurang lebih 1.325 siswa sekolah dasar di 16
kota di Indonesia. Tujuan kegiatan in antara lain memperkenalkan dan mengembangkan kemampuan
bahasa inggris kepada siswa dan siswi sekolah dasar, memotivasi siswa dan siswi Sekolah Dasar tentang
karakter kepemimpinan dan mempromosikan program pertukaran pelajar Bina Antarbudaya. Fresh
Returnee mempertimbangkan edukasi yang sangat dibutuhkan dan berkembang pesat saat ini, yaitu adalah
bahasa inggris. Untuk dapat bersaing secara global kemampuan bahasa inggris sangat diperlukan sejak dini.
Selain bahasa Inggris, karakter individu sangatlah berpengaruh untuk masa depan, karena karakter
kepimpinan yang kuat dapat mencetak pemimpin bangsa untuk masa depan. Oleh karena itu, fresh
returnee memilih siswa/i usia dini sebagai sasaran tepat untuk menanamkan semangat dalam mempelajari
bahasa Inggris dan karakter kepimimpinan. Sebagai Project Officer dari kegiatan ini adalah Muhamad Fakhri
Barustan dari Chapter Bandung, dibantu dengan returni dari Chapter lainnya.

• Bina Antarbudaya Volunteer Exchange ke Malaysia
Setelah menerima tiga orang relawan dari Malaysia
untuk program Volunteer Exchange di periode
Oktober lalu, kali ini menjadi giliran Bina Antarbudaya
untuk mengirimkan relawan ke Malaysia untuk
program yang sama. Program ini dilaksanakan dari
tanggal 22 November sampai 8 Desember 2014.
Indonesia diwakili oleh Kak Abbas Saudek (Ketua
Chapter Samarinda, dihost di Chapter Perlis), Kak Joko
Sulistyo (Pengurus Chapter Karawang, dihost di Chapter
Kuantan) dan dan Kak Risvi Maulana (Pengurus Chapter
Bogor, dihost di Chapter Kuantan). Selain dari
Indonesia, ada juga perwakilan dari Filipina dan India
yang mengikuti program Volunteer Exchange ke
Malaysia ini. Sebelum tiba di Chapter masing-masing,
peserta menghadiri welcome dinner yang diadakan
oleh AFS Malaysia bertempat di Kuala Lumpur.
Hari berikutnya peserta berangkat menuju ke Chapter
beserta relawan AFS Malaysia. Selama di Chapter,
peserta mengikuti berbagai kegiatan, seperti: community service; kegiatan kultural; kunjungan ke sekolah; dan
kegiatan dengan host family/ekskursi. Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan pengembangan diri
sebagai relawan Bina Antarbudaya, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan perspektif baru terkait dengan
kegiatan kesukarelawanan dalam konteks AFS Intercultural Programs dan kesempatan untuk memperluas jaringan
dengan sesama relawan di negara mitra.

• Donor Darah Staff Bina Antarbudaya dalam
rangka International Volunteer Day
Acara ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
Kantor Nasional Bina Antarbudaya dalam rangka
International Volunteer Day. Staff kantor nasional
berkunjung ke Kantor Pusat PMI Jakarta yang terletak di
Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat untuk mendonorkan
darahnya, pada tanggal 7 Desember 2014. Kegiatan ini
juga untuk mendorong terlaksananya Red December,
proyek nasional yang diinisiasikan oleh Indonesian YES
Alumni Association.

PUBLIC RELATION
• Festival Anak Bangsa
Bina Antarbudaya berpartisipasi dalam Festival
Anak Bangsa, yang dilaksanakan pada tanggal
23 November 2014, di Teater Kecil Taman Ismail
Marzuki, oleh Yayasan Mekar Pribadi yang dikelola
oleh Kak Oetari Permadi, Returni AFS 1978. Dalam
kesempatan ini, Bina Antarbudaya diwakili oleh
kakak-kakak fresh retunee yang unjuk kebolehan
dengan penampilan mereka, yaitu Kak Nina Aliya,
Kak Rahmat Nasrul Maulana, Kak Irfan Salmons,
Kak Kevin Afaratu, Kak Anna Boadella (Siswa dari
Spanyol), Kak Yusuke Kitoh (Siswa dari Jepang).

• Bedah Buku Siswa Program AFS
Bina Antarbudaya bekerjasama dengan Penerbit Horison mengadakan Bedah Buku Siswa Program AFS,
Kak Iin Fadhilah dari Chapter Makassar yang berangkat ke Swiss. Acara ini dilaksanakan di Perpustakaan
Nasional, Salemba, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 Desember 2014. Hadir sebagai pembicara dalam
kesempatan ini beberapa returni program Bina Antarbudaya, antara lain Kak Prof. Dr. Arief Rachman,
M.Pd, Kak Imam Prasodjo, Ph.D, Kak Fadli Zon. Selain tiga narasumber tersebut, Kak Anies Baswedan
(Returni AFS 1987) hadir memberikan sambutan pembukaan yang hadir dalam kapasitas sebagai Menteri
Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan.

SENDING
• Seleksi Nasional

Bina Antarbudaya melaksanakan Seleksi Nasional pada tanggal 20-23 November
2014 bertempat di Wisma Handayani, Jakarta Selatan. Seleksi kali ini diikuti oleh
144 Calon Siswa Program YES dari 20 Chapter Bina Antarbudaya

• Short Program
Kak Putri Fasya Permata berkesempatan untuk
mengikuti short pogram ke Denmark, selama 1
bulan dari tanggal 30 september 2014. Program
ini berfokus untuk pembelajaran antarbudaya,
mengenal lebIh dekat lagi kebudayaan yang ada
di Denmark dan berinteraksi langsung dengan
siswa-siswi yang ada di sana.

