Untuk informasi lebih lanjut hubungi chapter terdekat:

Pendaftaran
1. Menghubungi pengurus chapter Bina Antarbudaya di kota anda untuk mendaftarkan diri dan
memberikan nama, alamat dan nomor telepon
2. Keluarga akan menerima “Aplikasi Keluarga
Angkat” untuk diisi dan dikembalikan kepada
pengurus chapter
3. Pengurus chapter akan menghubungi keluarga
untuk melakukan wawancara keluarga di rumah
4. Bila ada siswa yang memiliki latar belakang yang
cocok dengan latar belakang keluarga maka
formulir aplikasi siswa akan diterima keluarga
kurang lebih satu bulan sebelum kedatangan
siswa ke Indonesia
Jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai
program hosting Bina Antarbudaya, silahkan kirimkan
email ke hosting.binabud@afs.org. Kami tunggu!

Bina Antarbudaya adalah organisasi pendidikan
antarbudaya berbasis relawan, yang memberikan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan
antarbudaya secara global. Sejak didirikan pada
tahun 1985, Bina Antarbudaya telah mengirim lebih
dari 3000 siswa Indonesia dan menerima lebih
dari 1500 siswa asing dari berbagai negara. Saat
ini Bina Antarbudaya telah memiliki 20 chapter di
seluruh Indonesia.
Bina Antarbudaya merupakan mitra AFS
Intercultural Programs, salah satu organisasi
pertukaran antarbudaya terbesar di dunia yang
beroperasi di lebih dari 60 negara di lima benua.

Ambon
Kantor Sinode GPM, Jl. D.I. Panjaitan
No. 1, Ambon, 97124, Maluku

Malang
Jl. Arief Rahman Hakim Gg. V
No. 585, Malang 65119, Jawa Timur

chapterambon@bina-antarbudaya.or.id

chaptermalang@bina-antarbudaya.or.id

Balikpapan
Pesona Madani PM3 No. 4
(area Masjid Al-Ikhwan Pos 10)
Balikpapan Baru, Balikpapan 76114,
Kalimantan Timur

Mataram
Jl. Majapahit No. 40 Ampenan,
Lombok, Mataram 83114,
Nusa Tenggara Barat
chaptermataram@bina-antarbudaya.or.id

chapterbalikpapan@bina-antarbudaya.or.id

Banda Aceh
Jl. Rawasakti VII Lr. Meulagu 1 No. 12,
Jeulingke, Banda Aceh, NAD

Medan
Jl. Setiabudi No. 123C (dekat
Jl. Pasar 1) Medan 20132,
Sumatera Utara

chapterbandaaceh@bina-antarbudaya.or.id

chaptermedan@bina-antarbudaya.or.id

Bandung
Jl. Bengawan No. 54 (Paviliun),
Bandung, 40114, Jawa Barat

Padang
d/a. Delapan Tiga Tours & Travel
Jl. H. Agus Salim No. 14
Padang 25121, Sumatera Barat

chapterbandung@bina-antarbudaya.or.id

Bring
the World Home!

chapterpadang@bina-antarbudaya.or.id

Banjarmasin
d/a. LBPP LIA Jl. Gatot Subroto No. 1
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Palembang
d/a. SMA Plus Negeri 17 Palembang,
Jl. Mayor Zurbi Bustan, Lebong
chapterbanjarmasin@bina-antarbudaya.or.id Siarang, Palembang 30151
Sumatera Selatan
chapterpalembang@bina-antarbudaya.or.id
Bogor
Jl. Merak No. 9, Tanah Sareal, Bogor,
Pontianak
Jawa Barat
Jl. Purnama Agung 7,
chapterbogor@bina-antarbudaya.or.id
Komp. Pondok Agung Permata
Y37-40, Pontianak,
Denpasar
Kalimantan Barat
d/a. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, chapterpontianak@bina-antarbudaya.or.id
Jl. Hayam Wuruk No. 169,
Samarinda
Denpasar, Bali
chapterdenpasar@bina-antarbudaya.or.id
Jl. Lambungmangkurat RT 32
No. 05 Samarinda 75117,
Jakarta
Kalimantan Timur
chaptersamarinda@bina-antarbudaya.or.id
Office 8 Building Level 18-A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD,
Semarang
Jakarta Selatan 12190
Jl. Durian II No. 18, Mrican,
chapterjakarta@bina-antarbudaya.or.id
Semarang 50249, Jawa Tengah
chaptersemarang@bina-antarbudaya.or.id
Karawang
Jl. Tropika Raya No. 92, Tropikana
Surabaya
Residence, Jababeka, Cikarang Baru
Jl. Pacar Keling 2/81
17825, Jawa Barat
Surabaya 60131, Jawa Timur
chapterkarawang@bina-antarbudaya.or.id
chaptersurabaya@bina-antarbudaya.or.id

Makassar
Jl. Mappaodang No. 9
Makassar 90133, Sulawesi Selatan
chaptermakassar@bina-antarbudaya.or.id

Yogyakarta
Jl. K.H. Ahmad Dahlan 29
Yogyakarta, 55122
chapteryogyakarta@bina-antarbudaya.or.id

www.bina-antarbudaya.or.id
www.afs.org
facebook.
twitter.

YayasanBinaAntarbudaya
@binabud

Become a host family for an exchange
student or volunteer from abroad.

Ingin tahu bagaimana

keseharian orang dari negara

lain tanpa perlu ke luar negeri?
Bagaimana rasanya punya

„Rahel itu lucu sekali. Dia dari Swiss yang setahu
kami terkenal dengan pegunungan, salju dan
dingin, tapi… dia tidak kuat dengan AC kamar, AC
mobil.. Kalau di mobil pakai baju sampai berlapislapis karena kedinginan“ – Keluarga Yuwandi

kakak/adik dari negara lain?

„Banyak sekali manfaatnya untuk kami, terutama
untuk anak-anak. Perbedaan sangat nampak
dalam etika sehari-hari, cara berpakaian, cara
mengeluarkan pendapat, dll.“ – Keluarga Sobri
Syawi, host family Nathan Gelibert dari Perancis

Setiap tahunnya Bina Antarbudaya menerima siswa
dan relawan asing untuk tinggal dan bersekolah di
Indonesia selama kurang lebih 10 bulan.
Walaupun tidak ke luar negeri, kita bisa merasakan
kehidupan masyarakat yang berbeda budaya,
bahasa, maupun bangsa dengan menjadi keluarga
angkat (host family). Seluruh anggota keluarga akan
mendapat kesempatan untuk mengenal dan
mengetahui kebudayaan bangsa lain secara mendalam
melalui siswa atau relawan asing.

Persyaratan
Seluruh keluarga di Indonesia bisa mejadi host
family. Akan tetapi sebaiknya keluarga memenuhi:
› Seluruh anggota keluarga bersedia untuk
menerima siswa atau relawan asing di rumah.
› Keluarga masih memegang nilai-nilai budaya
Indonesia, tetapi toleran untuk berhubungan
dengan budaya maupun agama yang berbeda.
› Keluarga mempunyai ikatan kekeluargaan
yang erat, hangat dan terbuka.
› Keluarga bersedia untuk meluangkan waktu,
kasih sayang dan mempunyai kesempatan
untuk melakukan kegiatan bersama siswa
atau relawan asing.

Dengan menjadi keluarga angkat, kita juga
berkesempatan untuk memperkenalkan budaya
Indonesia kepada dunia. Hal sederhana seperti cium
tangan kepada orang yang lebih tua, menggunakan
tangan kanan untuk makan atau memberikan
sesuatu kepada orang lain, atau tidak memanggil
hanya nama saja kepada orang yang lebih tua
adalah sedikit dari budaya Indonesia yang hanya
bisa diketahui oleh siswa atau relawan asing dengan
tinggal bersama keluarga Indonesia.
Menerima siswa atau relawan asing di rumah juga
merupakan suatu sarana pendidikan informal
bagi keluarga karena keluarga dilibatkan dalam
proses komunikasi sehingga menumbuhkan saling
pengertian serta pendewasaan diri bagi kedua
belah pihak. Selain itu seluruh anggota keluarga
juga akan terbiasa dan lebih terampil dalam
menghadapi perbedaan.

„Punya kakak bule itu priceless! Dari no one jadi
someone, dari perbedaan jadi persamaan.
Seru banget! Worth a lifetime!“ – Inez,
host sister Maximilian dari Jerman

