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ORGANISASI
Menindaklanjuti bahasan dalam Rapat Kerja Nasional Bina Antarbudaya bulan Maret 2020 

yang lalu, Kantor Nasional mengadakan Town Hall, pertemuan bersama Pengurus Chapter 

secara virtual untuk menyampaikan informasi terkini dan memastikan komunikasi antara 

Kantor Nasional dengan Chapter terjaga baik.

Pada Town Hall pertama yang dilakukan tanggal 1 Mei 2020, Kantor Nasional 

menyampaikan informasi dari AFS International mengenai pelaksanaan program untuk 

tahun 2020/2021 yang ditunda pelaksanaanya dan menerapkan Traffic Light System untuk 

menentukan layak tidaknya suatu Partner untuk mulai Hosting maupun Sending. 

Sementara in person exchange belum bisa dilaksanakan karena Covid-19, AFS International 

juga memperkenalkan program-program Virtual, diantaranya AFS Global You Adventurer 

yang telah diikuti oleh sekitar 40 siswa dari Indonesia.

Town Hall yang kedua diadakan pada 

tanggal 24 September 2020. Selain 

memberikan update mengenai beberapa 

Partner yang sudah mulai diperbolehkan 

Hosting dan Sending (kebanyakan 

negara-negara di Eropa), Dewan Pengurus 

juga menyampaikan keputusan berat yang 

harus diambil sebagai dampak dari pandemi, 

yaitu reorganisasi di Kantor Nasional yang 

mengakibatkan harus dikuranginya jumlah 

staf walau tetap memastikan kelangsungan 

program.
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Kami berharap, walau dengan jumlah staf yang terbatas, dengan partisipasi aktif dan 

dukungan Kakak-kakak di Chapter  serta Kakak-kakak anggota Dewan Pembina, Dewan 

Pengawas, Dewan Ahli dan Dewan Pengurus, Bina Antarbudaya tetap dapat eksis 

membantu pembentukan calon-calon pemimpin Indonesia yang berjiwa nasional dengan 

wawasan global, salah satunya melalui program pertukaran pelajar juga program-program 

pengembangan lainnya.

Terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh Kakak-kakak. Semoga pandemi ini dapat 

cepat berlalu agar kita dapat kembali melaksanakan kegiatan secara langsung.

Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol Covid dan sukses selalu.

Salam,

Nina Nasution
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SENDING
AFS Global You Adventurer
Pada bulan Juni, Bina Antarbudaya 

mempromosikan program online baru yang 

digarap oleh AFS INT bernama AFS Global You 

Adventurer. Program ini terdiri dari 5 minggu 
pembelajaran dilengkapi dengan 20 modul. 
Selama mengikuti program AFS Global You 

Adventurer, siswa berkenalan dengan siswa 

lain dari berbagai negara, mempelajari 

kurikulum Global Competence, yang dibimbing 

oleh pelatih dari AFS International, serta akan 

mendapatkan Global Competence Certificate 
(GCC) di akhir program. AFS Global You 

Adventurer masih akan terus berjalan hingga 

bulan Desember 2020.
Keberangkatan Asia 
Kakehashi 2020-2021
Di bulan Agustus lalu, tim Sending sudah 

memulai persiapan untuk keberangkatan 

Asia Kakehashi Year Program 20-21. 

Dimulai dari merencanakan kegiatan 

pra-keberangkatan dengan beberapa Zoom 

meeting dengan AFS JPN dan alumni. Para 

calon siswa Asia Kakehashi Project 

diharapkan akan berangkat pada bulan 

November 2020 dan menjalani orientasi 

terlebih dahulu sebelum keberangkatan 

mereka ke Jepang. 

Sosialisasi program YES 
bersama @america
Pada 16 & 23 Juni 2020, U.S. Embassy 

Jakarta bekerja sama dengan @america 

mengundang Bina Antarbudaya untuk 

mengadakan kegiatan promosi program YES.
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Pendaftaran Program AFS, YES, & Asia Kakehashi YP 21/22
Setelah menunggu kepastian dari AFS INT serta melihat situasi pandemi di Indonesia, 

akhirnya pada 29 Agustus 2020 Bina Antarbudaya membuka kembali pendaftaran seleksi 

program untuk tahun program 21/22.  Pendaftaran untuk ketiga program (AFS, YES, & Asia 

Kakehashi) dibuka serentak selama hampir 3 minggu, yang berakhir pada 16 September 2020. 

Pendaftar tercatat cukup tinggi dengan jumlah hampir 12.000 siswa. Terima kasih kepada 

Kakak-kakak Pengurus dan Panitia di seluruh Chapter Bina Antarbudaya yang telah 

membantu dalam menjalankan proses seleksi ini. 
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Koordinator Sending Kantor Nasional (Kak 

Sari Tjakrawiralaksana) bersama dengan 
beberapa alumni YES Program (Kak Pattih 

Primasakti, Kak Vincent Cristine, Kak Putra 

Aditya, dan Kak Rahmat Hidayat) berbagi 

seputar kegiatan selama mengikuti program 

YES: bagaimana menjalani kehidupan sebagai 

seorang siswa program pertukaran pelajar di 

Amerika Serikat, tantangan beradaptasi, 

sampai dengan perjalanan mereka sampai 

akhirnya kembali lagi di Tanah Air. 



HOSTING
NSLI-Y Virtual Summer Intensive Program
Pada 6 Juli-8 Agustus 2020 telah dilaksanakan program NSLI-Y Virtual Summer Intensive. 

Ini adalah program pertukaran pelajar di musim panas bagi pelajar Amerika Serikat untuk 

mempelajari 8 bahasa negara di dunia, termasuk Indonesia. Tahun ini program NSLI-Y 

khusus diadakan secara virtual akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Meskipun 

secara virtual, program dirancang dengan baik menyerupa in-person program agar tetap 

dapat memberikan pengalaman unik bagi siswa dalam mempelajari bahasa dan kebudayaan 

negara yang dituju.
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Dalam membantu siswa, Bina Antarbudaya 

bekerjasama dengan Wisma Bahasa 

Yogyakarta untuk kelas Bahasa Indonesia 

yang diberikan selama 50 jam (Selasa-Sabtu 

per 2 jam). Selain itu, diadakan juga 

kelas-kelas kebudayaan dan sesi langsung 

setiap hari Senin guna menambah 

pengetahuan budaya dan kemampuan 

bahasa para siswa. Seperti, jalan-jalan secara 

virtual di Yogyakarta, belajar tawar menawar 

di pasar tradisional, memasak, membatik, 

serta sesi langsung bersama Host Family, 

NSLI-Y Alumni, dan U.S. Embassy Jakarta.



NSLI-Y VSI Sharing Session with U.S. Embassy Jakarta
Pada 23 Juli 2020, Bina Antarbudaya dan Wisma Bahasa Yogyakarta mengadakan sharing 

session dengan U.S. Embassy Jakarta, diikuti oleh siswa/i NSLI-Y VSI. Sembilan staf U.S. 

Embassy Jakarta (4 staf asing dan 5 staf lokal) berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Empat 

staf asing yang turut berbagi pengalaman mereka adalah Mark L.  Neighbors - Political 

Officer, Emily Abraham - Assistant Cultural Affairs Officer, Zachary P. Jones - Major,  US 

Marine Corps, US PACOM (Pacific Command), dan Evan Fowler - Economic Officer. 

Dalam kegiatan ini para siswa/i tidak hanya mendapat kesempatan mendengar pengalaman 

staf U.S. Embassy Jakarta, tapi juga pengalaman selama tinggal di luar negeri, manfaat dari 

mempelajari bahasa, kebudayaan Indonesia dan kesempatan berkarir.
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NSLI-Y 2020 Reflection Event
Pada 5 Agustus 2020, U.S. Embassy Jakarta 

mengadakan acara NSLI-Y 2020 Reflection 

sebagai kegiatan penutup dari program 

NSLI-Y Virtual Summer Intensive. Acara ini 

disiarkan secara langsung di saluran 

YouTube, FB Live dan Instagram @america. 

Bertindak sebagai moderator adalah alumni 

YES 2010, Annafi Avicenna Fikri. Acara 

dimulai dengan pidato pembukaan dari 

Atase Kebudayaan U.S. Embassy Jakarta Ms. 

Nida A. Emmons.

Ada 3 pembicara dalam acara ini, dua siswa NSLI-Y VSI 2020 Nicholas Alexander I. Tidwell 

dan Willa Nell L. Kleiner, serta 1 alumni NSLI-Y 2019, Richard A.  Hasegawa. Selama acara 

berlangsung Nicholas dan Willa berbagi pengalaman saat mempelajari bahasa dan 

kebudayaan Indonesia secara virtual. Sedangkan Richard berbagi pengalaman selama 

mengikuti program NSLI-Y di Indonesia, tinggal bersama keluarga angkat, bagaimana ia 

mempelajari Bahasa Indonesia di kelas, & komunitas lokal.
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VOLUNTEER DEVELOPMENT

Cultural Grip over Virtual Trip with AFS India
Cultural Grip over Virtual Trip merupakan kegiatan pertukaran virtual (virtual exchange) yang 

diinisiasi oleh AFS India. Tujuannya untuk tetap menjaga hubungan antar volunteer, 

meskipun tidak dapat melakukan kegiatan pertukaran secara fisik. 
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Selanjutnya,  pada 5 & 12 Juli 2020, Bina 

Antarbudaya membawakan presentasi 

mengenai budaya Indonesia, yang dibagi ke 

dalam dua sesi. Di sesi pertama pada 5 Juli, 

materi mengenai kebudayaan Indonesia 

disampaikan oleh Volunteer Development 

dan 5 kakak Volunteer Bina Antarbudaya 

(Kak Muhammad Lathief Fauzi-Chapter 

Banda Aceh, Kak Samiyah Intan-Chapter 

Bogor, Kak Daryono Teguh Sakti-Chapter 

Bandung , Kak Ivania Ananta-Chapter 

Banjarmasin, dan Kak Muhammad Ilham 

Razak-Chapter Samarinda).

Dilaksanakan oleh AFS India dan Bina 

Antarbudaya secara timbal balik. Pada 20 

dan 21 Juni 2020 AFS India-Chapter 

Chennai memberi presentasi dengan 

cakupan materi mengenai gambaran umum 

kota Chennai, bahasa, makanan, pakaian 

adat, musik dan tarian, bangunan-bangunan 

terkenal, dan tokoh ternama yang berasal 

dari Provinsi Tamil Nadu, India Selatan. 



Belajar Budaya bareng Bina Antarbudaya
Merupakan program terbaru dari Volunteer Development yang menjadi wajah bagi para 

volunteer Bina Antarbudaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan budaya 

di suatu negara, langsung dari kakak Returnee yang pernah tinggal di negara tersebut.

Kegiatan ini dijadikan sebagai kegiatan rutin oleh Volunteer Development, guna 

mempertahankan hubungan dan interaksi antar Volunteer Bina Antarbudaya. Dimulai sejak 

23 Agustus hingga Desember nanti,  ini akan menjadi kegiatan rutin dari Volunteer 

Development, dengan menampilkan negara-negara tujuan program.

Melalui acara ini, peserta dapat memahami gambaran umum suatu negara, keadaan 

geografisnya, kuliner, kegiatan sehari-hari masyarakat setempat, iklim, tempat menarik, 

musik, dan tarian yang dikemas sedemikian rupa agar dapat disampaikan secara interaktif. 

Di setiap topik, terdapat aspek budaya penting yang dipelajari, yakni bahasa, yang 

diimplementasikan di setiap pembelajaran tersebut. Peserta dapat mempelajari survival 

language yang bermanfaat, apabila sewaktu-waktu akan bepergian ke negara tersebut. 

Di sesi tersebut, diberikan pemaparan mengenai gambaran budaya Indonesia secara umum,

bahasa, kuliner, pakaian adat, musik, tarian, seni bela diri, dan arsitektur di Indonesia. Sesi

kedua pada 12 Juli 2020 adalah edisi khusus budaya Bali, kakak-kakak dari Chapter 

Denpasar menyajikan presentasi interaktif dan informatif mengenai gambaran umum 

masyarakat Bali, keadaan geografis, adat istiadat masyarakat, hari raya, pakaian tradisional, 

bahasa, musik, serta tarian khas Bali. Melalui kegiatan ini, para pembawa materi dan peserta 

dapat saling berinteraksi dan menambah wawasan yang menunjang proses pembelajaran 

antarbudaya.
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Di bulan Agustus, telah dilaksanakan 

Belajar Budaya bareng Bina 

Antarbudaya- La Bella Italia selama 4 

minggu, dengan topik  dan pengisi materi 

yang berbeda. Atas bantuan Kak Agatha 

Lydia (AFS ITA 12/13), Kak Fadhi Aulia 

Rakhman (AFS ITA 17/18), Kak Ivana 

Suradja (AFS ITA 12/13), Diaza Okadimar A. 

(AFS ITA 15/16), Kak Aloysius Efraim (AFS 

ITA 15/16), Kak Aiko Prabowo (AFS ITA 

18/19), Kak Tatyana Rarasati (AFS ITA 

17/18), dan Kak Putu Gandhi (AFS ITA 

17/18). Kelas Belajar Budaya La Bella Italia 

berjalan dengan lancar.

Setelah Italia, maka giliran Belgia yang dipelajari di bulan September selama 2 minggu. 

Dengan Kak Arvhia Makaarim (AFS BFR 17/18), Kak Rafi Abdurachman (AFS BFL 16/17), Kak 

Sofia Salsabila (AFS BFR 16/17), dan Kak Benny Andreas (AFS BFL 14/15) yang menjadi 

pengisi sesi. Kelas La Bella Italia dan Belgia berjalan dengan baik dan mendapatkan feedback 

positif dari para peserta, ditandai dengan lebih dari 100 pendaftar, dan puncak peserta yang 

mencapai lebih dari 70 orang di setiap minggunya.
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Kakak-Kakak IYAA (Indonesian YES Alumni Association) periode 2020-2022 menginisiasi 

kegiatan serangkaian workshop yang bersifat self development, berlandaskan keadaan 

VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity) yang sedang dialami akibat adanya 

pandemi global COVID-19. Melalui workshop yang diadakan secara daring ini, IYAA ingin 

memberikan peluang kepada kakak volunteer dan returnee Bina Antarbudaya untuk dapat 

meningkatkan kapasitas pengembangan diri melalui topik-topik yang dibawakan dalam 

rangkaian workshop.

Tema workshop yang diangkat antara lain:
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“The Arts of Public Speaking”
oleh Kak Bryan Gunawan 

(Communication and Leadership Coach, 

HR Practitioner)-23 Juli 2020.

4.
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Kegiatan IYAA (Series of Workshop)

“How to Rock Your LinkedIn Profile”
oleh Kak Rizki Oceano (XL-Future Leader 

Program Facilitator)-2 Mei 2020.

1.

“Brainstorming with Design
Thinking Tools”
oleh Kak Miqdad Darmawan (AFS BFL 

2012/2013)-30 Mei 2020.

2.

“Weaving Words: Ways of
Storytelling” 
oleh Kak Rassi Narika (YES 2003/2004)

-11 Juli 2020.

3.



YES OPEN DAY merupakan kegiatan virtual 

yang diselenggarakan IYAA ditujukan bagi 

siswa-siswi yang berminat mengikuti program 

KL-YES. Melalui virtual webinar ini, diberikan 

gambaran umum program KL-YES oleh Kak Sari 

Tjakrawiralaksana selaku Koordinator Sending 

Nasional, dan dilanjutkan dengan sharing session 

bersama YES Alumni yakni Kak Indah Shafira 

(YES 13/14), Kak Bagas Adhika Putra (YES 

14/15), dan Kak Tatjana Syafira (YES 19/20) 

mengenai pengalaman mereka selama 

menjalani program KL-YES. Terdapat 470 

peserta yang hadir di webinar dan 932 

streaming views di YouTube.
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YES Open Day

YES News Literacy Workshop
The YES News Literacy Workshop diikuti oleh 43 peserta, dan 5 mentor dari 19 negara 

partner YES untuk menguji media dan topik literasi berita pada tanggal 21-28 September 

2020. Perwakilan dari Indonesia sendiri ada 5 orang yaitu, Luh Widyaningrum (YES 

13/14), Tantri Ginting (YES 14/15), Dewangkoro Rinugroho (YES 14/15), Ivania Ananta 

(YES 16/17),  dan Arya Dika ( YES 18/19).
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Workshop daring ini menjelaskan bagaimana berita dibuat, seperti apa misinformasi itu, 

bagaimana dan kapan untuk memeriksa fakta dan bagaimana menggunakan alat pemeriksa 

fakta professional untuk menemukan informasi yang dapat dipercaya. 

Melalui kombinasi materi yang serempak (bersamaan melalui pemaparan materi langsung) 

dan yang tak serempak (melalui self-paced videos), pelatih dan mentor memandu peserta 

untuk memahami lebih dalam perihal literasi berita, sehingga peserta dapat membuat 

project yang dapat diterapkan di komunitas masing-masing peserta berkaitan dengan 

literasi berita.



PUBLIC RELATIONS

Ulang Tahun Bina 
Antarbudaya (2 Mei 2020)
Pada 2 Mei 2020, Bina Antarbudaya 

merayakan ulang tahun ke-35 tepat pada 

hari Pendidikan Nasional. Untuk itu kami 

membuat sebuah video sebagai ungkapan 

rasa syukur dan terima kasih atas dukungan 

Kakak-Kakak Volunteer yang telah 

mendukung Bina Antarbudaya selama ini. 

Seluruh ungkapan dari para Kakak volunteer 

di 20 Chapter dan staf Bina Antarbudaya 

kami rangkum dalam sebuah video yang 

diunggah ke sosial media Bina Antarbudaya. 

Terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi 

para Kakak Volunteer atas pengabdiannya 

dan kesetiaannya bersama Bina 

Antarbudaya. Cek video di YouTube Bina 

Antarbudaya link ini:

https://www.youtube.com/watch?v=rZWHle

_kVxM&t=5s 

Idul Fitri 1441H
(23 Mei 2020)
Pada akhir bulan Mei, seluruh umat Muslim 

di dunia merayakan Hari Idul Fitri ke 1441H, 

untuk itu Bina Antarbudaya turut 

merayakannya dengan membuat sebuah 

ucapan dalam bentuk video yang akan 

dibagikan kepada para volunteer. Hal serupa 

dilakukan oleh beberapa chapter, yang juga 

turut membuat video ucapan dan beberapa 

kegiatan selama bulan Ramadhan. Teruskan 

semangat volunteering Kakak! Cek video di 

YouTube Bina Antarbudaya link ini:

https://www.youtube.com/watch?v=WBjrd6

PLrIg
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Halal Bi Halal Bina Antarbudaya 
(13 Juni 2020)
Masih dalam suasana nan fitri, Bina Antarbudaya 

mengadakan Halal Bi Halal guna menjalin 

silaturahmi antara keluarga besar AFS. Acara 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 

secara daring, mengingat pandemi masih terjadi di 

Tanah Air. Tiga Kakak returnee diundang menjadi 

pengisi acara yaitu Kak Uli Herdinansyah yang 

berprofesi sebagai entertainer, Kak Rizki Nauli 

sebagai mahasiswa Doktoral yang sedang 

menempuh kuliah di Amerika Serikat, dan Kak 

Fakhrul Oktavian sebagai mahasiswa yang 

menempuh kuliah di Rusia. 
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Mereka berbagi pengalaman saat Idul Fitri di negeri orang, dan bagaimana menjalani 

kehidupan selama pandemi. Acara yang dihadiri oleh sekitar 120 kakak ini berjalan lancar 

dan tak luput dari sharing “Inspirasi Makna Idul Fitri” oleh Kak Arief Rachman yang 

menambah arti positif dari Halal Bi Halal ini. Semoga tahun depan kita semua bisa 

bersilaturahmi kembali dengan tatap muka.
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Regular Komunikasi PR & FR (14 Juli 2020)
Sebagai bentuk komunikasi regular yang diadakan oleh Volunteer Development untuk 

menjalin komunikasi yang baik dengan para pengurus chapter Bina Antarbudaya, maka 

kesempatan ini digunakan oleh divisi PR & FR untuk mensosialisasikan perihal penggunaan 

email AFS di chapter. Dihadiri oleh 30 orang Kakak pengurus di Chapter. Harapan kami, 

semoga kedepannya acara serupa dapat berjalan secara rutin untuk membina hubungan 

yang terarah antar sesama internal Bina Antarbudaya.

Sosialisasi Program AFS, YES, Asia Kakehashi project
(28 Juli - 16 Agustus 2020)
Dalam rangka mengenalkan kembali program AFS, YES, & Asia Kakehashi kepada para adik 

calon peserta, divisi Public Relations dan Sending mengadakan serangkaian sesi Live Instagram 

sebagai bentuk promosi program untuk menjelaskan cara mendaftar program pertukaran 

pelajar yang dikelola oleh Bina Antarbudaya dan langkah persiapan untuk mempersiapkan 

pendaftaran yang akan dibuka di akhir bulan Agustus.



Melalui kegiatan yang bersifat cukup santai seperti 

ini,  para volunteer dapat beristirahat sejenak dari 

kesibukan sehari-hari, dan melipur lara dengan 

berinteraksi antar volunteer. Sepuluh orang peraih 

skor tertinggi dari kuis ini mendapatkan hadiah 

merchandise dari Bina Antarbudaya. Terima kasih 

untuk para volunteer yang turut memeriahkan 

kegiatan ini!

Meski pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh 

dunia tak terkecuali Indonesia, semangat 

Nasionalisme yang dijunjung Volunteer Bina 

Antarbudaya tidak padam. Dalam merayakan ulang 

tahun Indonesia ke-75 tahun, Bina Antarbudaya 

berinisiatif melakukan sebuah kegiatan secara 

daring menggunakan media Zoom & Kahoot. 

Bekerja sama dengan Volunteer Development 

mengadakan kuis bagi para volunteer dalam 

mengisi waktu dengan kegiatan positif melalui 

kegiatan Lomba 17an Virtual. Kuis interaktif yang 

dibagikan berisikan pertanyaan pengetahuan umum 

seputar sejarah negara Indonesia
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Lomba 17an Virtual

, 
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Global Ideathon (4-6 September 2020)
AFS International mengadakan sebuah forum inovatif diperuntukan bagi pemikiran kreatif 

dan pencipta ide yang dipimpin oleh volunteer AFS. Global Ideathon merupakan 

kesempatan yang luar biasa untuk memikirkan bagaimana kita dapat meningkatkan dampak 

dan membentuk masa depan pendidikan internasional. Dibagi dalam 2 kelompok, Solver 

dan Owner Challenge. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4-6 September 2020, dengan peserta 

dari seluruh dunia (AFS & Non-AFS) dan Indonesia menjadi Negara peserta terbanyak, 

dengan 34 orang pendaftar.
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CHAPTER

Dalam kondisi masa kini yang  serba digital, pasti 

banyak dari Kakak yang mempunyai ide dan ingin 

menuangkannya dalam bentuk tulisan online. 

Berlandaskan pemikiran ini, Chapter Pontianak 

mengadakan seminar jurnalistik “Menulis 

Menginspirasi”, menghadirkan Kak Nur Iskandar, 

seorang jurnalis sekaligus Pemred Media Online 

Teraju.id. Dalam kesempatan ini beliau membagikan 

beberapa tip agar semangat menulis terpelihara 

sampai menetaskan karya. Kegiatan yang dilakukan 

secara terbuka untuk umum ini mendapat antusias 

positif dari beberapa Volunteer. Nantinya, masih 

akan ada beberapa kegiatan lanjutan dengan materi 

berbeda.

Menulis Menginspirasi-Chapter Pontianak (15 Agustus 2020)

Dalam membantu mempromosikan 

kegiatan seleksi program AFS, YES, & Asia 

Kakehashi Project Year Program 21-22, 

hampir semua 20 Chapter Bina 

Antarbudaya mengadakan Open House. 

Dikarenakan adanya pandemi, tahun ini 

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, 

Open House diadakan secara daring namun 

tidak menjadi penghambat Kakak volunteer 

untuk tetap menjaring adik-adik guna 

memberikan informasi terkait program. 

Open House Chapter (29 Agustus-13 September 2020)



Para volunteer Bina Antarbudaya memaksimalkan 

semua digital platform yang chapter miliki untuk 

melakukan promosi, seperti melalui media Zoom, 

berbagi pengalaman kakak returnee via media 

Instagram Live, bahkan video saat program yang 

dituangkan dalam TikTok. Tetap kreatif menjadi kunci 

utama kegiatan kakak-kakak volunteer Bina 

Antarbudaya! Keren banget Kak…
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Instagram Live (29 Agustus-13 
September 2020)
Masih dalam rangka menjalankan kegiatan 

promosi, para kakak volunteer Bina 

Antarbudaya di chapter mengadakan 

beberapa acara melalui media digital, salah 

satunya dengan Instagram. Dengan media ini, 

umumnya dua orang kakak berbagi peran 

yaitu dengan menjadi moderator dan 

pembicara. 



Mereka membahas tentang tips dan trik untuk mengikuti program, dan ada pula yang 

bercerita tentang kehidupannya selama menjadi siswa pertukaran pelajar. Keep it going 

Kakak! 

Selain memanfaatkan media digital, 

beberapa Kakak volunteer di chapter juga 

aktif untuk mempromosikan program 

melalui media radio lokal, tentunya dengan 

mematuhi protokol kesehatan. Hal ini 

dilakukan oleh Chapter Denpasar melalui 

radio RRI Denpasar & Chapter Pontianak 

yang mengunjungi radio Volare.

Sosialisasi Program AFS, YES, & Asia Kakehashi ke Radio 
oleh Chapter Denpasar & Pontianak

Di kesempatan ini para Kakak bercerita tentang alur seleksi pendaftaran dan pengalaman 

selama mengikuti program pertukaran pelajar. Terima kasih Kakak volunteer yang telah 

meluangkan waktunya untuk berkegiatan dalam seleksi Bina Antarbudaya. 
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Terima kasih kepada para donor yang telah membantu 
kami mengirimkan siswa-siswi terbaik bangsa untuk 
mengikuti program pertukaran pelajar AFS



SAMPAI JUMPA!

DI BULETIN SELANJUTNYA

www.afsindonesia.org
IG: @binaantarbudaya

TikTok: @binaantarbudaya
Twitter: @binabud

LinkedIn: Bina Antarbudaya
Youtube : Bina Antarbudaya


