PANDUAN KEGIATAN

A. LATAR BELAKANG
Berbicara tentang masa depan, kondisi dunia dengan 10,8 triliun jiwa pada tahun
2100 akan sangat berbeda dengan kondisi hari ini dengan 7 triliun penduduknya.
Namun setiap dari kita tentu menginginkan masa depan yang baik dimana segala
persoalan bisa diselesaikan dan masalah kedepan bisa dihindari. Masa depan yang baik
tersebut seyogianya harus memperhatikan 3 (tiga) pondasi sustainability yang terdiri
dari 3P yaitu people, planet, dan profit. Singkatnya kita ingin membangun masa depan
dengan segala potensi dan sumber daya yang kita miliki tanpa mengorbankan generasi
mendatang. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs),
yaitu mencapai kemakmuran sekaligus menjaga keutuhan planet.
Sustainable Development merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang
diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan climate change
dengan berbagai aksi nyata yang kita lakukan bersama. SDGs memiliki tiga fokus
dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Agenda
pembangunan berkelanjutan ini dibagi ke dalam 17 global goals dan 169 capaian yang
akan menjadi fokus pembangunan hingga tahun 2030.
Upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030
seyogianya tidak hanya dicapai oleh Pemerintah saja, melainkan oleh seluruh lapisan
masyarakat di seluruh dunia. Sustainable Development itu sendiri merupakan jalan
menuju sustainable future dimana tidak ada yang tertinggal. Sehingga kita harus
melakukan perubahan secara berkala dan gotong royong agar mampu mencapai titik
tersebut. Hal ini diakui oleh Wakil Sekjen UN DESA’s, Wu Hongbo bahwa tidak ada
SDG yang bisa dilakukan oleh seorang individu melainkan dicapai melalui kolaborasi.
Dengan kolaborasi inilah kita bisa melakukan mobilisasi dan berbagi pengetahuan,
keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan guna mendukung implementasi SDGs.
Oleh karena itu kolaborasi disini menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Di samping itu, dunia saat ini sedang mengalami banyak perubahan di berbagai
aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang
sangat pesat. Kita sedang berada pada fase dimana perubahan yang terjadi sangatlah
cepat dan seringkali tak menentu, atau kerap disebut era disrupsi. Era disrupsi teknologi
disini memiliki dua sisi. Disrupsi yang berarti menggantikan tatanan lama dengan
tatanan yang baru dengan cara yang tak menentu memiliki potensi untuk
menghilangkan berbagai jenis pekerjaan. Hal ini sesuai dengan studi dari McKinsey
yang memperkirakan akan ada 60% jenis pekerjaan yang digantikan. Dalam hal ini
dampak negatif yang dihasilkan oleh disrupsi menjadi hambatan untuk mewujudkan
SDGs dan pada gilirannya sustainable future itu sendiri.
Namun demikian, di sisi yang lain, kemajuan teknologi dan globalisasi memberikan
ruang bagi masyarakat untuk mendorong kemudahan. Artinya kemajuan teknologi
disini dapat membantu mencapai target-target SDGs. Upaya mencapai SDGs begitu
juga sustainable future hanya dapat dilakukan melalui nilai-nilai baru seperti kekuatan
anak muda, aksi nyata, dan kolaborasi. Anak muda memiliki kreativitas dan kapasitas
inovasi dalam berbagai hal yang menjadi kunci penting dalam memahami masa depan.
Berangkat dari hal tersebut, ILEAD Center dan Forum Negarawan Muda kemudian
mengadakan ASEAN Youth Initiative Exchange guna mewadahi dan memfasilitasi
pemikiran serta aksi nyata para pemuda demi masa depan yang lebih baik.
ASEAN Youth Initiative Exchange ini merupakan salah satu program unggulan dari
ILEAD Center. ILEAD Center merupakan hr-startup yang berdiri pada tahun 2017
dengan berfokus pada youth, human resource development, dan juga social impact.
ILEAD Center hadir dengan tujuan membangun kapasitas pemuda dan masyarakat
secara umum agar siap membangun masa depan dan berkontribusi bagi Indonesia
melalui kolaborasi dan aksi-aksi nyata.
Sebagai bentuk ikhtiar tersebut, ILEAD Center bekerjasama dengan Forum
Negarawan Muda yang merupakan wadah berkumpul, sinergi dan pengembangan diri

para pegiat gerakan belajar merawat Indonesia melalui berbagai aktivitas kontributif di
masyarakat, untuk menyelenggarakan kegiatan ASEAN Youth Initiative Exchange.
ASEAN Youth Initiative Exchange merupakan platform bagi anak muda untuk
mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki untuk tumbuh menjadi pribadi
yang siap membangun masa depan dan berkontribusi bagi sekitarnya. Kami meyakini
bahwa anak muda memiliki potensi besar dan jejaring yang luas untuk kemudian bisa
berkolaborasi melakukan aksi nyata untuk membangun masa depan. Dengan demikian,
ASEAN Youth Initiative Exchange kali ini mengangkat tema “Youth Power and
CollaborACTION for Sustainable Future”.

B. TUJUAN
Adapun ASEAN Youth Initiative Exchange memiliki beberapa tujuan, diantaranya:
1. Menyediakan platform untuk berbagi ide dan gagasan bagi pemuda/i Indonesia;
2. Mengembangkan karakter dan kemampuan leadership pemuda/i Indonesia;
3. Mengembangkan talenta dan potensi yang dimiliki pemuda Indonesia;
4. Mendorong adanya pertukaran wawasan dan pengalaman dengan pemuda di negara
lain;
5. Meningkatkan kapasitas inovasi dan mendorong pengembangan inovasi bagi
gerakan pemuda/i Indonesia; dan,
6. Memperluas jaringan kepemudaan.

C. NAMA DAN TEMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama ASEAN Youth Initiative Exchange 2019 atau disingkat AYIE
2019. Adapun tema dalam kegiatan ini adalah “Youth Power and CollaborACTION for
Sustainable Future”.

D. SASARAN KEGIATAN
Kegiatan ASEAN Youth Initiative Exchange 2019 ditujukan bagi pemuda/i
Indonesia yang memiliki minat untuk mengembangkan kapasitas dan potensi dirinya
guna mempersiapkan diri menghadapi masa depan dan siap berkontribusi bagi sekitar.
Kegiatan ini terbuka bagi pemuda/i se-Indonesia dengan batasan usia 16 hingga 30
tahun yang kemudian akan diseleksi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada
untuk memenuhi kapasitas peserta sebanyak 25 hingga 30 peserta.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Adapun kegiatan ASEAN Youth Initiative Exchange 2019 akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal

: Senin – Rabu, 22 – 24 April 2019

Waktu

: 07.00 s.d. selesai

Tempat

: Kuala Lumpur, Malaysia

F. JALUR PENDAFTARAN
Kami menyediakan 2 (dua) jalur pendaftaran, yaitu:
1. FULLY FUNDED
Program fully funded adalah jalur pendaftaran dimana delegasi akan
dibiayai penuh oleh penyelenggara AYIE 2019. Setiap pendaftar akan melalui
proses seleksi untuk ditentukan sebagai delegasi. Bagi pemuda/i yang berminat
mendaftar melalui jalur fully funded dikenakan biaya pendaftaran dan donasi
sebesar Rp. 100.000 (early registration) dan Rp. 150.000 (normal registration).

2. DIRECT PROGRAM
Program direct program adalah jalur pendaftaran dimana delegasi
menanggung sendiri biaya program AYIE 2019. Kuota direct program sangat
terbatas. Pendaftar melalui jalur ini tidak perlu mengikuti proses seleksi, tetapi

tetap mengikuti prosedur pendaftaran dan membuat video. Bagi pemuda/i yang
berminat mendaftar melalui jalur ini akan dikenakan biaya sebesar Rp.
2.000.000 (early registration) dan Rp. 2.500.000 (normal registration).
Pendaftaran melalui jalur direct program sewaktu-waktu dapat ditutup jika kuota
telah habis.

G. PROSES SELEKSI
Setiap pendaftar akan diseleksi melalui mekanisme yang fair dan berdasarkan meritbased selection progress untuk memenuhi kualifasi:
 Sehat fisik dan mental.
 Memiliki rekam jejak yang baik.
 Memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti kegiatan.
 Berpikiran terbuka dalam melihat segala perbedaan yang ada untuk melihat dari
perspektif lain guna menciptakan dampak positif.
 Berkomitmen tinggi untuk membuat aksi nyata setelah mengikuti kegiatan.

Pendaftar dengan jalur fully funded akan melalui proses seleksi yang terdiri dari 2 (dua)
tahap untuk dapat ditetapkan sebagai delegasi peserta AYIE 2019, diantaranya:
 Tahap Seleksi Pertama (Administrasi dan Esai)
Setiap pendaftar akan diseleksi untuk melihat kelengkapan adan kesesuaian
pendaftaran serta kelayakan dari essai yang dikirimkan melalui gform pendaftaran.
Adapun penilaian kelulusan pada tahap seleksi pertama didasarkan pada indikator:
1. Isian di gform jujur, tegas, dan tidak normatif.
2. Isian di gform sesuai dengan pertanyaan.
3. Memiliki motivasi yang kuat.
4. Menunjukkan komitmen untuk berkarya dan/atau berbagi.

5. Ide gagasan yang disampaikan sesuai dengan tema “Youth Power and
CollaborACTION for Sustainable Future” dan lebih baik dielaborasikan dengan
isu SDGs.
6. Ide gagasan sesuai dengan standard SMART (specific, measurable, attainable,
realistic, and timely)
 Tahap Seleksi Kedua (Video dan Wawancara)
Pendaftar yang telah dinyatakan lolos tahap pertama akan mengikuti seleksi tahap
kedua berupa seleksi video dan wawancara. Adapun ketentuan seleksi video sebagai
berikut:
Berisi tentang penjelasan tentang motivasi dan gagasan yang akan dibagikan di
AYIE 2019
1. Berdurasi 1 – 3 menit
2. Diupload di akun IG dan sosmed lainnya serta menge-tag akun @ileadcenter
dengan mencantumkan hastagh #ayie2019 #aseanyouthinitiativeexchange
#fullyfunded #ileadcenter
3. Video dikirimkan ke email ileadcenter.id@gmail.com
4. Maksimal diupload di sosmed dan dikirimkan pada tanggal 17 April 2019.
5. Penilaian seleksi video didasarkan pada kreativitas, substansi, dan kemasan.
Sementara itu, seleksi wawancara akan dilangsungkan melalui videocall/call dalam
bahasa

Indonesia.

Jadwal

wawancara akan

diinfokan lebih lanjut

oleh

penyelenggara melalui email/WA. Seleksi wawancara merupakan seleksi akhir
dimana penyelenggara akan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi ril dari
calon delegasi dan juga menggali informasi lebih lanjut yang tidak tercantum dalam
form pendaftaran dan/atau video.

H. TIMELINE KEGIATAN
Publikasi Coming Soon

: Desember 2018

Publikasi Pendaftaran

: Januari 2019

Early Registration

: 10 Januari – 10 Februari 2019

Normal Registration

: 11 Februari – 10 Maret 2019

Seleksi Tahap Pertama

: 1 – 10 Maret 2019

Pengumuman Tahap Pertama : 11 Maret 2019
Seleksi Tahap Kedua

: 11 – 17 Maret 2019

Pengumuman Akhir

: 18 Maret 2019

Konfirmasi Keikutsertaan

: 21 – 25 Maret 2019

Pemberangkatan

: 21 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan

: 22 – 24 April 2019

Kepulangan

: 25 April 2019

I. SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
Bagi pemuda/i yang ingin mengikuti kegiatan AYIE 2019 harus memenuhi syarat dan
mengikuti prosedur pendaftaran sebagai berikut:
1. Pendaftaran dibuka hingga 10 Maret 2019
2. Terbuka bagi pemuda/i Indonesia yang berusia 16 – 30 tahun
3. Mampu berbahasa Inggris (minimal basic speaking, reading, dan listening)
4. Memiliki komitmen untuk berkontribusi untuk lingkungan sekitar
5. Mengikuti seluruh prosedur pendaftaran:
 Ikuti seluruh akun sosial media kami
IG: @ileadcenter
LINE: @ileadcenter
Facebook: facebook.com/ileadcenter
 Melakukan pengisian form di bit.ly/regAYIE2019

 Gunakan twibbon AYIE 2019 di akun sosial media kamu. Twibbon bisa
didownload di bit.ly/twibbonAYIE
 Tag akun @ileadcenter & 5 orang teman kamu dan juga tambahkan hastag
#ayie2019 #aseanyouthinitiativeexchange #fullyfunded #ileadcenter
 Lakukan pembayaran biaya pendaftaran dan donasi ke Rek. BRI 7428-01009126-53-1 an Suriati
 Konfirmasi pembayaran tersebut melalui link bit.ly/confirmAYIE
 Bagikan postingan info AYIE di sosmed kami ke minimal 5 grup sosial media
kamu (WA/LINE/Facebook)
6. Tunggu pengumuman dari kami!

J. FASILITAS YANG DISEDIAKAN
Setiap delegasi peserta akan mendapatkan fasilitas berupa:
 Tiket PP pesawat dari titik keberangkatan (Jakarta, Pekanbaru, Yogyakarta
Surabaya, dan Pontianak) *hanya untuk fully funded
 Transportasi selama kegiatan
 Akomodasi penginapan selama kegiatan
 Konsumsi 3 kali sehari
 T-shirt kegiatan
 Sertifikat Penghargaan
 Pendampingan persiapan dan selama kegiatan
 Bantuan perizinan, keamanan, dan pengajuan sponsorship kegiatan

K. RANGKAIAN KEGIATAN
ASEAN Youth Initiative Exchange terdiri dari rangkaian beberapa kegiatan,
diantaranya meliputi:
1. Seminar/Workshop
Peserta akan diberi pembekalan dan diajak untuk belajar dari para tokoh atau
expert yang memiliki gagasan, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan
untuk memulai aksi nyata membangun masa depan. Adapun seminar ini
mengangkat tema tentang “Youth Power and CollaborACTION for Sustainable
Future” dengan mengundang beberapa narasumber yang akand pandu oleh seorang
moderator.

2. Field Trip
Peserta akan diajak untuk mengunjungi lembaga atau organisasi Yayasan
Sukarelawan Siswa (YSS) di Malaysia untuk belajar dan mendengar cerita secara
langsung tentang pengalaman para pelaku perubahan di lembaga tersebut. YSS
merupakan lembaga dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang
menghimpun para pelajar di Malaysia untuk mengadakan volunteering pendidikan
di beberapa daerah. Selain itu peserta juga akan diberi kesempatan untuk
berkunjung ke beberapa tempat di Malaysia untuk berwisata.

3. Focus Grup Discussion
Peserta akan didorong untuk berdiskusi dan mengutarakan ide, gagasan serta
pengalaman secara dengan para pemuda Indonesia (PPI) di Malaysia maupun
dengan pemuda yang berasal dari negara lain. Melalui FGD ini, delegasi juga
diharapkan untuk bisa menggali inspirasi serta ide sebagai bekal diri untuk
merealisasikan gagasan atau berbagi kepada lingkungan sekitarnya.

4. LEAD Talk
LEAD Talk ini diadopsi dari konsep TEDx Talk. Delegasi AYIE akan
didorong untuk membagikan ide, gagasan, pandangan, ataupun pengalaman yang
dimiliki berkaitan dengan tema selama 5 – 7 menit di hadapan para delegasi lainnya
dan panitia. Adapun tema yang diangkat dalam LEAD Talk ini seputar SDGs,
leadership, collaboration and action, serta youth power.

5. Networking Session
Setelah saling berbagi ide gagasan serta pengalaman, peserta kemudian
diberikan ruang dan kesempatan untuk membangun jejaring antar peserta maupun
dengan stakeholder lainnya guna merealisasikan aksi atau memperluas dampak dari
aksi yang telah dilakukan.

6. Presentation
Peserta akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok beranggotakan 5 orang
setiap kelompoknya untuk mempresentasikan ide dan gagasan yang akan dijalankan
setelah kegiatan ASEAN Youth Initiative Exchange. Presentasi akan dinilai oleh
beberapa orang juri yang berpengalaman dan nantinya akan dipilih kelompok
terbaik yang akan menerima penghargaan. Gagasan yang dihasilkan dalam kegiatan
AYIE ini diharapkan dapat direalisasikan sebagai bentuk followup kegiatan AYIE.
Penyelenggara nantinya juga akan melakukan monitoring dan mentoring guna
mempermudah dalam realisasi tersebut.

7. Awarding
Pada akhir acara, panitia akan mengumumkan beberapa penghargaan yang
akan diberikan kepada delegasi. Adapun penghargaan tersebut diantaranya Best
Delegate, Best Speech, Best Speaker, Best Presentation, dan Best Idea. Setiap

delegasi kemudian diberikan apresiasi berupa sertifikat, plakat, dan bentuk
pembinaan bagi penerima penghargaan Best Idea. Hal ini sebagai bentuk apresiasi
dan komitmen ILEAD Center untuk mendorong agar para delegasi terus berkarya
dan berkontribusi selepas dari kegiatan AYIE.

L. SUSUNAN KEGIATAN
H-0, Minggu 21 April 2019
Time

Session

Venue

Arrival and Pick up

Airport

01.00 P.M

Check-in

IIUM

07.00 P.M - 07.30 P.M

Briefing and Sharing Session

IIUM

08.00 A.M - 12h.00
A.M

H 1, Senin 22 April 2019
Time

Session

Venue

07.00 A.M - 08.00 A.M

Registration
Opening
- Sing a song of Hymne ASEAN
- Opening Speech by The
Representative of Embassy of
Indonesia in Kuala Lumpur and
Rector of IIUM
Seminar Session
“Youth Power and
CollaborACTION for
Sustainable Future”
Speaker:
- Youth and Sports Minister
of Malaysia, Syed Saddiq*
- Indonesia Ambassador to
Malaysia, Rusdi Kirana*
- Rector of IIUM, Dzulkifli

Committee

08.00 A.M - 08.45 A.M

08.45 A.M - 00.45 A.M

IIUM

00.45 A.M - 01.00 P.M

Abdul Razak
Chairman of PPI Malaysia,
M. Ammar Naufal
Closing

01.00 P.M - 02.00 P.M

Break

02.00 P.M - 04.00 P.M

Campus Visit

04.00 P.M – 04.30 P.M

Break

04.30 P.M - 06.00 P.M

FGD with PPI

IIUM

06.00 P.M – 07.00 P.M

Break
Tour de Bukit Bintang

Kuala Lumpur

Session

Venue

-

07.00 P.M -10.00 P.M
H 2, Selasa 23 April 2019
Time
08.00 A.M - 01.00 P.M
01.00 P.M - 02.00 P.M

Volunteering at Sekolah
Indonesia Klang

Selangor

Break
Presentation Preparation (5
groups): Quality Education,

02.00 P.M - 04.00 P.M

Climate Action, Zero Hunger,
Good Health and Well-Being,
and Decent Work and Economic

Meeting room at

Growth.

IIUM

Presentation (10-15 minutes
04.00 P.M - 06.00 P.M

presentation, 5 minutes for
discussion)
with 3 judges: IIUM, KBRI, PPI

06.00 P.M – 07.00 P.M

Break

KLCC

07.00 P.M - 10.00 P.M

Goes to KLCC

Kuala Lumpur

H 3, Rabu 24 April 2019
Time
07.00 A.M

Session
Checkout

07.00 A.M – 08.00
A.M

Venue

On the way to Putrajaya

Putrajaya
Ministry of

08.00 A.M - 11.00 P.M

Study visit “Yayasan
Sukarelawan Siswa (YSS)”

Higher
Education,
Putrajaya.

11.00 A.M – 01.00
P.M
01.00 P.M - 02.00 P.M
02.00 P.M - 04.00 P.M

Tour de Putrajaya

Putrajaya

Break
LEAD Talk and Networking
Session

04.00 P.M - 06.00 P.M

Closing

06.00 P.M - 07.00 P.M

Break

07.00 P.M - 10.00 P.M

Goes to Central Market

10.00 PM

Deliver to the Airport

Seminar Room at
IIUM

Kuala Lumpur

M. PERLENGKAPAN YANG PERLU DIBAWA
Setiap delegasi delegasi diwajibkan untuk membawa perlengkapan, diantaranya:
1. Identitas pengenal diri (KTP/Kartu Pelajar dan Passport)
2. Formal attire (Laki-laki berkemaja, celana hitam, dan menggunakan jas)
3. Pakaian formal serta casual secukupnya
4. Sepatu pantofel dan sepatu casual
5. Alat ibadah

6. Obat-obatan pribadi
7. Uang saku secukupnya
8. Peralatan pribadi lainnya

N. KONFIRMASI KEIKUTSERTAAN
Setiap calon delegasi yang dinyatakan telah lolos tahap seleksi fully funded atau
ditetapkan sebagai delegasi direct program melalui LoA diwajibkan untuk melakukan
konfirmasi keikutsertaan paling lambat pada 25 Maret 2019. Ada beberapa hal yang
harus diperhatikan untuk melakukan konfirmasi keikutsertaan:
1. Calon delegasi diwajibkan memiliki passport yang masih berlaku aktif. Calon
delegasi yang belum memiliki passport diharapkan untuk mengurus passportnya
segera.
2. Calon

delegasi

diwajibkan

untuk

mengisi

form

konfirmasi

melalui

http://bit.ly/keikutsertaanAYIE2019.
3. Setiap calon delegasi diwajibkan untuk mengupload surat keterangan sehat dan
surat pernyataan di link tersebut.
4. Surat keterangan sehat bisa didapatkan dari RS/Puskesmas terdekat.
5. Bagi calon delegasi yang belum genap berusia 18 tahun, surat pernyataannya harus
diketahui oleh orang tua/wali. Surat pernyataan dapat diunduh melalui
bit.ly/pernyataanAYIE2019.
6. Bagi calon delegasi yang telah konfirmasi tetapi tiba-tiba tidak jadi hadir maka
diharuskan segera melapor kepada penyelenggara maksimal 1 April 2019.

O. KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN
 Setiap delegasi delegasi diharapkan tiba di Kuala Lumpur, Malaysia paling lambat
pada Minggu, 21 April 2019 pukul 12.00.
 Tiket keberangkatan dan kepulangan bagi delegasi fully funded akan ditanggung
oleh penyelenggara dari titik keberangkatan Jakarta, Pekanbaru, Yogyakarta,
Surabaya, dan Pontianak.
 Bagi delegasi yang tidak dapat berangkat dari titik keberangkatan diperbolehkan
berangkat dari tempat lain dengan bantuan dana maksimal Rp. 1.500.000 untuk tiket
dari dan ke Malaysia.
 Keberangkatan dan kepulangan yang batal akibat kelalaian merupakan tanggung
jawab dari delegasi.
 Delegasi delegasi direct program diharapkan berkonsultasi dengan penyelenggara
untuk pemesanan tiket pesawat keberangkatan dan kepulangan.

P. KONTAK PENYELENGGARA

ILEAD Center
Jl. Cipto Wenning Blok EE.2 Kel. Delima, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru Riau 28294
CP : 0895603381662
IG: @ileadcenter
LINE: @ileadcenter
Facebook: facebook.com/ileadcenter
Email : ileadcenter.id@gmail.com
Website: ileadcenter.org

