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3. Trainer/ Fasilitator 4. Pewawancara (Interviewer)

Relawan merupakan aspek penting dalam berge-
raknya organisasi. Sebagai upaya untuk mengem-
bangkan organisasi, relawan sebagai sistem pen-
dukung utama perlu untuk mendapatkan pelatihan 
untuk mendukung tugas mereka di organisasi. 
Trainer/ Fasilitator memegang peran penting 
dalam menjalankan fungsi pengembangan organi-
sasi melalui kegiatan pelatihan maupun orientasi.

- Menguasai topik tertentu terkait dengan 
   pengembangan anak muda dan relawan dalam 
   mendukung misi organisasi menciptakan calon 
   pemimpin masa depan
- Bersedia untuk menjadi Trainer/ Fasilitator pada 
   kesempatan tertentu, terutama pada masa sebe
   lum dan sesudah keberangkatan siswa program
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, teru-
   tama dalam hal memberikan presentasi atau pe-
   latihan di hadapan relawan/ siswa Bina Antarbu-
   daya sebagai yayasan yang memfasilitasi pem-
   belajaran antarbudaya
- Bersedia meluangkan waktu untuk membantu 
   merancang ataupun mengembangkan materi 
   yang sesuai untuk pelatihan yang diperuntuk
   kan untuk pengembangan siswa atau relawan 
   Bina Antarbudaya.

Setiap tahunnya Bina Antarbudaya menyeleksi 
siswa yang berasal dari seluruh Indonesia untuk 
mengikuti program pertukaran pelajar ke beberapa 
negara di dunia. Proses seleksi dilaksanakan dalam 
beberapa tahapan pengukuran kualifikasi pe-
serta, dimana pada prosesnya Bina Antarbudaya 
dibantu oleh sekelompok relawan seperti, termas-
uk pewawancara. Pewawancara bertugas untuk 
menentukan apakah siswa/peserta seleksi meme-
nuhi persyaratan untuk mengikuti program melalui 
wawancara Bahasa Inggris dan juga wawancara 
kepribadian.

Fasilitator

Interviewer

Persyaratan umum untuk menjadi pewawancara:

- Memiliki kompetensi untuk melakukan wawan-
   cara dalam hal mengukur kemampuan Bahasa 
   Inggris calon peserta program ataupun meng-
   ukur kesesuaian kepribadian peserta program 
   dengan kriteria yang sudah ditetapkan
- Objektif dalam memberikan penilaian bagi calon 
   peserta program
- Diutamakan bagi yang sudah pernah berpartisi
   pasi dalam kegiatan seleksi
- Minimal berusia 21 tahun



Bagaimana Anda bisa 
berkontribusi untuk kami?

YayasanBinaAntarbudaya Binaantarbudaya@binabud

Relawan merupakan penggerak 
dalam organisasi kami, dimana 
peran mereka sangatlah besar 
dalam membantu misi organisasi 
untuk membantu melahirkan 
calon pemimpin masa depan 
melalui pembelajaran antarbu-
daya.
Bina Antarbudaya membuka 
kesempatan bagi siapapun untuk 
menjadi bagian dari organisasi. 
Dengan menjadi relawan Bina 
Antarbudaya, seseorang telah 
berpartisipasi secara aktif seba-
gai agen perubahan di 
tingkat lokal, nasional, bahkan 
internasional. Selain itu, melalui 
Bina Antarbudaya relawan juga 
mendapat kesempatan untuk 
memperluas jaringan; mening-
katkan keterampilan dalam men-
jembatani perbedaan, kepem-
impinan dan berkomunikasi.

1. CPO 
(Community Project Organization)

2. Keluarga Angkat
(Host Family)

Saat ini, Bina Antarbudaya telah bekerjasama den-
gan 7 organisasi berbasis community project yang 
tersebar di Bogor, Malang, dan Yogyakarta. Melalui 
organisasi-organisasi tersebut,  relawan asing yang 
berasal dari negara-negara mitra Bina Antarbudaya 
memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam 
hal-hal sebagai berikut:
- Mengajar Bahasa Inggris untuk anak-anak mau-
pun orang dewasa
- Membantu pekerja hak asasi manusia untuk 
mengembangkan pelatihan yang dibutuhkan
- Membantu orang-orang dengan disabilitas 
- Bekerja dengan anak-anak di nurseries
- Mempromosikan budaya dan keragamannya

Kualifikasi Community Project Organization (CPO):

- Organisasi nirlaba, non-pemerintah
- Teregistrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
  Manusia Republik Indonesia
- Memiliki misi di bidang kemanusiaan dan lingkungan
- Memiliki nilai yang kuat dalam hal kesukarelawanan
- Bersedia untuk berkontribusi dalam menyediakan 
   logistik bagi relawan asing (makan siang, kegia-
   tan di luar pekerjaan, keluarga angkat)

CPO

Host Family

Selain di sekolah, siswa atau relawan asing yang 
datang ke Indonesia untuk mengikuti program 
memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pen-
galaman antarbudaya dari keluarga angkat, begitu 
juga sebaliknya. Setiap tahunnya, kami mendapat-
kan keluarga angkat baru yang  menerima siswa 
atau relawan asing yang sebelumnya diseleksi ter-
lebih dahulu oleh relawan chapter Bina Antarbudaya. 

Persyaratan umum untuk menjadi keluarga angkat 
antara lain adalah:

- Seluruh keluarga bersedia untuk menerima siswa 
   atau relawan asing di rumah
- Keluarga masih memegang nilai-nilai budaya In-
   donesia, tetapi toleran untuk berhubungan deng-
   an 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 mela-
   kukan kegiatan bersama siswa atau relawan asing


