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I. PENDAHULUAN 
 
 

A. LATAR BELAKANG  
 

Peace Corps adalah badan pemerintah Amerika Serikat yang independen yang 
dirancang untuk meningkatkan pemahaman bersama antara rakyat Amerika dan 
masyarakat dunia lainnya. Peace Corps didirikan pada tahun 1961 dan telah melakukan 
kegiatan di lebih dari 70 negara dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, misalnya 
pemerintah, sekolah, pengusaha, institusi pendidikan dan kesehatan, jaringan kegiatan 
penanggulangan HIV/AIDS, teknologi informasi, pertanian, dan lingkungan hidup. 

 
Program Peace Corps pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa Orde Lama 

melalui MoU yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan 
pada tanggal 14 Maret 1963. Program ini kemudian berhenti pada tahun 1965, namun 
pembicaraan mengenai Peace Corps kembali dibuka pada tahun 2006 dimana Pemerintah 
Amerika Serikat, melalui Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, menyampaikan 
tawaran program Peace Corps kepada Pemerintah Indonesia.  

 
Pembicaraan tentang kerjasama Peace Corps semakin intensif setelah terpilihnya 

Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Program Peace Corps merupakan 
kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka 
Comprehensive Partnership antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang 
diluncurkan pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden 
Barrack Obama. Melalui program Peace Corps, pemerintah Amerika Serikat lewat Peace 
Corps mengirimkan relawan-relawannya ke Indonesia untuk mempererat hubungan 
antara masyarakat Amerika Serikat dan masyarakat Indonesia melalui pengajaran Bahasa 
Inggris di sekolah/madrasah (people to people contact).  

 
Indonesia mengharapkan kerjasama Peace Corps dilandasi prinsip yang 

menekankan kesetaraan posisi dan manfaat yang diperoleh. Dari segi kesetaraan  posisi, 
kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah dicantumkan 
dalam Paris Declaration dan the Jakarta Commitment. Dari aspek manfaat, selayaknya 
kedua belah pihak memperoleh manfaat yang bersifat resiprokal.  

 
Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia-Amerika Serikat tentang 

Peace Corps telah ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009, sedangkan dokumen 
Implementing Arrangement (IA) atau pengaturan pelaksanaan program telah 
ditandatangani masing-masing oleh Peace Corps dan Kementerian Pendidikan Nasional 
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(kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kementerian Agama pada 
tanggal 15 Juni 2011. 

 
 
 

B. TUJUAN 
Tujuan dari kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia 

adalah tersalurkannya fasilitasi Bappenas dalam mendukung koordinasi yang baik di 
antara instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan program Peace Corps. Melalui 
fasilitasi ini diharapkan program Peace Corps dapat berjalan secara optimal, 
berkelanjutan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya 
dan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat pada khususnya.   

 
C. RUANG LINGKUP 

  Kegiatan ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 
1. Memberikan fasilitasi bagi koordinasi internal pemerintah Indonesia, dan 

memberikan fasilitasi bagi koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan 
USAID selaku representasi Peace Corps sebelum Peace Corps masuk dalam 
daftar kerjasama teknik ; 

2. Bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait dan USAID melakukan 
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia 
untuk tahun 2012. 

 
D. KELUARAN 
  Keluaran yang diharapkan dari kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Peace 
Corps di Indonesia adalah terlaksananya dukungan Bappenas dalam mendukung 
koordinasi internal pemerintah Indonesia, dan terlaksananya dukungan Bappenas dalam 
mendukung koordinasi Pemerintah Indonesia dengan USAID (selaku representasi Peace 
Corps sebelum Peace Corps masuk dalam daftar kerjasama teknik); serta terlaksananya 
dukungan Bappenas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 
Peace Corps di Indonesia.  

 
E. ORGANISASI PELAKSANAAN 

   Direktorat Politik dan Komunikasi akan bertindak sebagai unit pelaksana kegiatan 
dukungan pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia yang akan dibantu oleh tim 
pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah beranggotakan pejabat setingkat Eselon I 
dengan masa tugas 4 bulan sebagai pengambil keputusan dalam tahap perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Adapun tugas dari tim ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan panduan kebijakan pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia; 
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2. Menyetujui dan mengawasi program-progaram dan kegiatan kerjasama teknik 
Peace Corps di Indonesia;  

3. Membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membantu Joint Steering Committee 
mengawasi dan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama teknik 
Peace Corps di Indonesia; 

4. Melakukan pertemuan secara berkala, paling sedikit sekali per tahun; 
5. melaporkan hasil pelaksanaan program Peace Corps kepada Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Menteri PPN/Kepala Bappenas). 
 
Tim Pelaksana terdiri dari pejabat setingkat Eselon II ke bawah, dengan masa 

tugas 7 bulan untuk anggota tim dari Bappenas dan 4 bulan untuk anggota tim dari K/L 
mitra Direktorat Politik dan Komunikasi. Secara terinci tugas dari Tim Pelaksana adalah 
sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah 
dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan program Peace Corps di 
Indonesia baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 
dan evaluasi pelaksanaan; 

2. Menyiapkan draft policy guideline dan draft Standard Operating Procedure 
(SOP) untuk disahkan  oleh Tim Pengarah; 

3. Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana secara teratur. 
Jika diperlukan, rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana dapat mengundang 
pihak Peace Corps;  

4. Tim Teknis/Tim Pelaksana, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian 
Pendidikan Nasional, melakukan koordinasi harian dengan Kanwil Kementerian 
Agama dan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program Peace Corps  di 
madrasah dan sekolah. 

5. Menyetujui dukungan pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia (visa, 
imigrasi, administrasi, dan lain-lain); 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Peace Corps di 
Indonesia. 

7. Melaporkan hasil pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia kepada Tim 
Pengarah.  

 
Hingga tahun 2012, pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia telah 

menginjak tahun ketiga sejak program ini dimulai pada tahun 2010. Program Peace Corps 
telah berjalan dengan baik dan melibatkan koordinasi yang kuat di antara Pemerintah 
Indonesia dan Peace Corps. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program 
tersebut, pada tahun 2010 dan 2011 Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas telah 
menyusun laporan berisi perkembangan pelaksanaan program Peace Corps. Sebagai 
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kelanjutan laporan tersebut, disusunlah laporan ini yang menjelaskan pelaksanaan 
program Peace Corps selama tahun 2012 beserta permasalahan yang dihadapi.  
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II. PELAKSANAAN KERJASAMA PEACE CORPS DI INDONESIA  
TAHUN 2010 DAN 2011 

 
 

A. PELAKSANAAN KERJASAMA PEACE CORPS DI INDONESIA TAHUN 2010 
 
Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia membentuk Tim Pengarah dan Tim 

Teknis di bawah koordinasi Bappenas dan Kemenko Kesra untuk melaksanakan 
kerjasama Peace Corps di Indonesia. Tim Pengarah dan Tim Teknis terdiri dari beberapa 
Kementerian/Lembaga, diantaranya adalah Bappenas, Kemenko Polhukam, Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pemda Jawa Timur. Tim Pengarah dan Tim 
Teknis melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk membahas 
perkembangan pelaksanaan program Peace Corps, termasuk berbagai permasalahan yang 
terjadi di lapangan dan upaya penyelesaiannya. 

 
Untuk memudahkan proses administrasi bagi Peace Corps dalam menjalankan 

tugasnya di Indonesia, maka untuk sementara waktu USAID menjadi representasi Peace 
Corps agar Peace Corps dapat memperoleh fasilitas kerja sama teknis.1 Pada saat yang 
bersamaan, Peace Corps melakukan registrasi kerjasama teknis sesuai peraturan dan 
prosedur yang berlaku.2 Kesepakatan ini dicapai berdasarkan hasil pertemuan antara 
Pemerintah Indonesia, Peace Corps, dan USAID.  

 
20 calon relawan Peace Corps Batch # 1 tiba di Indonesia pada tanggal 17 Maret 

2010. Sebelum calon relawan tiba di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Peace Corps 
telah melakukan pembahasan tentang sekolah dan madrasah yang akan menjadi lokasi 
penugasan relawan. Pemerintah Indonesia menentukan bahwa lokasi penugasan adalah di 
sekolah/madrasah di Jawa Timur, sedangkan ruang lingkup kerjasama Peace Corps 
adalah pada bidang pendidikan, khususnya pengajaran Bahasa Inggris.  

 
Untuk mempersiapkan relawan sebelum terjun ke masyarakat, dilaksanakan Pre-

Service Training (PST) untuk relawan Batch #1 pada bulan Maret hingga Mei 2010. 
Pelatihan ini dilaksanakan oleh Peace Corps Indonesia bekerjasama dengan Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Materi pelatihan meliputi bahasa Indonesia 

                                                 
1 Kesediaan USAID tersebut tertuang secara resmi dalam surat dari USAID nomor 183 tanggal 9 Maret 2010  
2 Hingga akhir tahun 2012, permohonan kerjasama teknis Peace Corps masih diproses oleh Kementerian Keuangan 
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dan orientasi budaya, integrasi sosial, dan pengenalan sistem kelembagaan lokal. Pre 
Service Training ditutup dengan Swearing-In Ceremony pada bulan Juni 2010.  

 
Setelah Swearing-In Ceremony, 18 (delapan belas) relawan kemudian 

ditempatkan di berbagai SMA dan Madrasah di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya 2 
relawan mengundurkan diri pada saat mengikuti PST karena alasan pribadi. Pada tahun 
2011, 1 relawan mengundurkan diri sehingga jumlah relawan Batch #1 yang 
mengundurkan diri adalah 3 orang dan jumlah relawan yang bertugas hingga selesai 
adalah 17 orang.  

 
Untuk mengetahui pelaksanaan program Peace Corps, Pemerintah Indonesia dan 

Peace Corps melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Peace 
Corps pada tanggal 27-29 September 2010 di Provinsi Jawa Timur. Tim pemantauan 
terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian 
Agama, Sekretariat Negara, Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur, Bappenas, dan Peace 
Corps Indonesia. Tujuan pemantauan ini khususnya untuk melihat aspek konsistensi, 
koordinasi kapasitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program Peace Corps. 
 

Secara umum monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil yang baik. Dalam 
aspek konsistensi, program/kegiatan Peace Corps telah berjalan sesuai dengan MoU dan 
rencana pembelajaran sekolah/madrasah. Dalam aspek koordinasi, koordinasi antara 
pemerintah Indonesia dan Peace Corps telah berjalan dengan baik. Hal ini antara lain 
ditunjukkan dengan koordinasi yang intensif dalam penyusunan Implementing 
Arrangement (IA), pemilihan sekolah/madrasah yang akan menjadi lokasi penugasan 
relawan Peace Corps, dan pengamanan relawan Peace Corps di tempat tugasnya.  

 
Dalam hal kapasitas, relawan memiliki kapasitas yang memadai dalam mengajar 

siswa dan bekerjasama dengan guru mitra. Relawan menggunakan berbagai pendekatan 
dalam mengajar, misalnya menggunakan video, musik, dll. Materi pengajaran dibangun 
oleh relawan bersama dengan guru mitra. Pengajaran Bahasa Inggris di kelas dilakukan 
dalam bentuk team teaching atau co-teaching (relawan sebagai pendamping guru utama), 
dengan durasi mengajar sekitar 16-20 jam per minggu.  

 
Dalam aspek keberlanjutan, kemitraan antara guru dan relawan masih perlu 

diperkuat. Selain itu, pihak sekolah dan relawan perlu membuat rencana keberlanjutan, 
sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh relawan dapat terus dilaksanakan oleh pihak 
sekolah meskipun relawan telah kembali ke Amerika Serikat. Hal lain yang nampak 
dalam monitoring dan evaluasi adalah adanya penerimaan yang baik dari masyarakat atas 
keberadaan relawan. Hal ini ditunjang dengan kemampuan relawan untuk bersosialisasi 
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dengan masyarakat, misalnya melalui keikutsertaan dalam aktifitas sosial dan 
keagamaan.  

 
 Sehubungan dengan rencana kedatangan relawan Batch 2 Peace Corps pada tahun 
2011, Tim Pengarah memutuskan bahwa jumlah relawan Peace Corps untuk tahun 2011 
adalah 33 orang dengan area kerjasama pengajaran Bahasa Inggris. Selain itu, disepakati 
pula bahwa jumlah relawan untuk tahun 2012 adalah 50 orang, sedangkan untuk tahun 
2013 adalah sebanyak 50-70 orang. Relawan yang akan ditugaskan juga perlu memenuhi 
kualifikasi yang ditetapkan di dalam Permendiknas, misalnya relawan perlu memiliki 
sertifikat mengajar. Lokasi penugasan tahun 2012 masih di Provinsi Jawa Timur, 
sedangkan untuk tahun 2013 dimungkinkan ke provinsi lainnya.  

 
 

B. PELAKSANAAN KERJASAMA PEACE CORPS DI INDONESIA TAHUN 2011 
    

Sebagai kelanjutan dari kedatangan relawan Peace Corps Batch 1, 30 calon 
relawan Peace Corps Batch 2 tiba pada tanggal 7 April 2011 dan kemudian mengikuti 
Pre-Service Training (PST) pada tanggal 11 April hingga 14 Juni 2011 di Malang, Jawa 
Timur. Selama masa PST, dua orang calon relawan mengundurkan diri karena alasan 
keluarga, sehingga jumlah calon relawan yang mengikuti PST hingga selesai adalah 28 
relawan. PST ditutup pada tanggal 15 Juni 2011 di UMM, dan selanjutnya relawan Batch 
2 mulai bertugas sejak tanggal 20 Juni 2011 dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2013.  

 
Terkait dengan kedatangan relawan Peace Corps, tim koordinasi memandang 

bahwa pemerintah Indonesia perlu memberi panduan/informasi kepada KBRI 
Washington, sehingga bila ada pengajuan visa dari Peace Corps maka KBRI Washington 
harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Amerika Utara dan Tengah 
Kementerian Luar Negeri. Panduan ini diperlukan mengingat selama ini KBRI 
Washington hanya menerima panduan umum dari pihak Imigrasi.  

 
Adanya beberapa relawan yang mengundurkan diri pada masa PST atau sebelum 

masa penugasan berakhir memerlukan adanya penjelasan dari Peace Corps. Sehubungan 
dengan hal itu, pemerintah Indonesia meminta Peace Corps memberikan penjelasan 
melalui surat resmi tentang alasan kepulangan para relawan. Hal ini juga sesuai dengan 
ketentuan dalam Implementing Arrangement No 4.e.8 yaitu “Memberitahu Kementerian, 
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota serta instansi-insansi terkait secara tertulis 
apabila Relawan tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya.” Sebagai tindak lanjut atas 
permintaan ini, Peace Corps Indonesia menyampaikan penjelasan secara tertulis atas 
pengunduran diri para relawannya. 
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Sebagai bagian dari persiapan kedatangan relawan Batch 3 tahun 2012, Tim 
Pengarah menetapkan bahwa jumlah relawan tahun 2012 adalah 50 orang, sektor 
kerjasama masih di bidang pendidikan, dan lokasi penugasan relawan tahun 2012 di 
Provinsi Jawa Timur. Pilihan lokasi untuk program Peace Corps berikutnya akan 
dikonsolidasikan dengan rekomendasi dari Pemerintah Indonesia, dimana lokasi yang 
dipertimbangkan adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan 
Selatan. Sedangkan untuk persiapan kedatangan relawan Batch 4 tahun 2013, Tim 
Pengarah meminta agar dilakukan pemetaan kebutuhan jumlah relawan, sektor, dan 
lokasi program Peace Corps.  

 
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bappenas telah melakukan pendekatan kepada 

tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dari ketiga provinsi 
tersebut, Pemda Jawa Barat memberikan tanggapan yang cukup baik dan ditindaklanjuti 
dengan penyelenggaraan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 
3 Oktober 2011 untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaan program Peace Corps di 
Jawa Barat pada tahun 2013. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
menyambut baik rencana perluasan lokasi program Peace Corps tahun 2013 ke Provinsi 
Jawa Barat. Program Peace Corps diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Bahasa 
Inggris para siswa serta meningkatkan kepedulian siswa tentang isu lingkungan hidup, 
pengembangan pemuda, dll. Untuk memperkuat koordinasi, Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat mulai dilibatkan dalam tim koordinasi pelaksanaan program Peace Corps.  

 
Menindaklanjuti pertemuan dengan Sekda Jabar pada tanggal 3 Oktober 2011, 

telah diselenggarakan pertemuan pada tanggal 23 Desember 2011 di Kantor Gubernur 
Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemda Jabar, Bappenas, Kemlu, Kemdikbud, Setneg, 
Kemenag serta Peace Corps. Dalam pertemuan tersebut, Pemda Jabar menyambut baik 
rencana program Peace Corps di SMA, SMK, dan MA. Pemda Jawa Barat 
menyampaikan akan melaksanakan kegiatan di bidang pengajaran Bahasa Inggris dan 
akan membuat mapping terkait lokasi.  

 
Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Peace Corps pada tahun 

2011, pemerintah Indonesia melaksanakan dua kali monitoring dan evaluasi pada tanggal  
13-14 Juni 2011 dan 27-29 November 2011 di Jawa Timur. Monitoring pada bulan Juni 
bertujuan melihat kinerja relawan Batch 1 dan melihat pelaksanaan pre-service training 
bagi para calon relawan Peace Corps Batch 2, sedangkan monitoring pada bulan 
November melihat kinerja Batch 1 dan 2 di tempat tugasnya.    

 
Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa dalam aspek konsistensi, kegiatan 

Peace Corps telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran sekolah/ madrasah. 
Selain itu, relawan telah dilibatkan oleh pihak sekolah dalam Musyawarah Guru Mata 
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Pelajaran (MGMP) untuk berbagi pengalaman mengajar dengan para guru. Dalam aspek 
koordinasi, koordinasi pemerintah Indonesia dan Peace Corps berjalan dengan baik yang 
ditunjukkan dengan penandatanganan Implementing Arrangement (IA) oleh Peace Corps 
Indonesia, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dahulu 
Kementerian Pendidikan Nasional) pada tanggal 15 Juni 2011. Untuk memperkuat 
koordinasi, diperlukan laporan (triwulan) tentang kegiatan relawan yang disusun oleh 
Kepala Sekolah/Madrasah untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan/Kantor Agama 
Kabupaten/Kota untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi dan 
Pusat. Selain itu, Kepala Sekolah/Kepala Madrasah telah mendapat informasi tentang 
Peace Corps dan tentang 5 (lima) aturan yang tidak boleh dilanggar terkait relawan Peace 
Corps, yaitu tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh menyebarkan agama, tidak boleh 
ikut dalam politik, tidak boleh naik motor, tidak boleh menerima uang apapun, dari 
siapapun, dan untuk apapun. 

 
Dalam aspek kapasitas, relawan memiliki kemampuan yang baik dalam mengajar 

dan menjalin kerjasama dengan guru mitra dan masyarakat. Sedangkan dalam aspek 
keberlanjutan, mayoritas sekolah dan madrasah yang menjadi tempat tugas relawan 
mengharapkan ada perpanjangan masa penugasan relawan. Sehubungan dengan hal ini, 
sekolah dan relawan perlu membuat rencana keberlanjutan setelah relawan selesai 
bertugas dan kembali ke Amerika Serikat supaya hal-hal yang telah dilakukan relawan 
dapat terus berlanjut di sekolah tersebut. Pihak Peace Corps sendiri telah memberikan 
materi tentang keberlanjutan/exit strategy bagi relawan Batch 2. 

 
Di sisi lain, terdapat indikasi bahwa ada salah satu madrasah yang 

“memanfaatkan” keberadaan relawan untuk menarik minat calon siswa agar mendaftar di 
madrasah tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan jumlah siswa yang 
mendaftar di madrasah tersebut. Upaya “memanfaatkan” tersebut diantaranya dengan 
memasang foto relawan pada spanduk/baliho di jalan yang menuju madrasah. 
Berdasarkan informasi dari pihak Peace Corps, relawan yang bersangkutan telah 
menyatakan keberatannya kepada pihak Peace Corps, khususnya terkait kekhawatiran 
relawan tersebut bahwa fotonya akan terus dipasang di spanduk/baliho walaupun 
nantinya yang bersangkutan sudah tidak lagi bertugas di madrasah tersebut. Hal ini perlu 
mendapat perhatian untuk keberlanjutan program Peace Corps ke depannya.   

 
Satu hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah Indonesia dan Peace 

Corps adalah sikap host family yang melakukan perbandingan antara relawan Batch 1 
dengan relawan Batch 2, khususnya bagi host family yang dua tahun berturut-turut 
menerima kehadiran relawan di rumahnya. Secara garis besar, perbandingan tersebut 
mencakup dua hal, yaitu karakter personal relawan dan peran fasilitator. Karakter 
personal relawan Batch 1 dinilai lebih baik karena mereka dapat menjalin komunikasi 
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yang baik dengan host family, memiliki kemauan belajar yang besar, mau 
terlibat/bergabung dalam acara-acara host family, serta terlibat aktif dalam kegiatan sosial 
di masyarakat. Relawan batch 2 juga dinilai baik oleh host family, namun kurang banyak 
terlibat/bergabung dalam acara-acara host family dan kegiatan sosial di masyarakat. Dari 
sisi fasilitator, fasilitator relawan Batch 1 dipandang lebih pandai mengajak relawan 
untuk berkomunikasi/menjalin hubungan dengan masyarakat, sedangkan fasilitator 
relawan Batch 2 kurang mampu mengajak relawan untuk menjalin hubungan dengan 
masyarakat. Menurut Peace Corps, hal ini disebabkan fasilitator relawan batch #1 adalah 
fasilitator bahasa yang merangkap sebagai fasilitator budaya. Sedangkan pada batch #2, 
fasilitator bahasa dan fasilitator budaya dipegang oleh orang yang berbeda. Jumlah 
fasilitator budaya juga terbatas (hanya 4 orang) sehingga kurang maksimal. Selain itu, 
jadwal PST yang padat membuat relawan kurang memiliki waktu untuk bersosialisasi 
dengan masyarakat. 

 
Untuk lebih meningkatkan kerjasama yang telah terjalin antara Peace Corps 

dengan Pemerintah Indonesia, Deputy Director Peace Corps dari Washington, Amerika 
Serikat mengadakan kunjungan ke Indonesia dan menghadiri pertemuan antara Peace 
Corps dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2011. Pertemuan tersebut 
dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, 
Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Nasional.  Dalam pertemuan tersebut, 
Deputy Director Peace Corps menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah 
Indonesia atas kerjasama yang terjalin selama ini. Deputy Director Peace Corps 
menyampaikan bahwa pada program Peace Corps di negara lain, keterlibatan 
pemerintahnya tidak setinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Peace Corps ingin terus 
bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan ingin membahas kemungkinan 
pengembangan program Peace Corps.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

11 
 

III. KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA PEACE CORPS  
TAHUN 2012 

 
 

Keberhasilan pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia selama tahun 2010-
2012 tidak bisa dilepaskan dari koordinasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan 
Peace Corps Indonesia. Koordinasi di antara Kementerian/Lembaga anggota Tim 
Pengarah dan Tim Teknis juga berjalan dengan lancar, dimana anggota Tim Pengarah 
dan Tim Teknis terlibat aktif dalam berbagai pertemuan dan kegiatan lainnya yang terkait 
dengan kerjasama Peace Corps. Bagan hubungan kelembagaan dalam tim koordinasi 
adalah sebagai berikut : 

 

Steering Committee

Working Group
KETUA BERSAMA/ CO-CHAIR : 

BAPPENAS, DAN KEMENKOKESRA
ANGGOTA : KEMENDIKBUD, KEMENAG, 
KEMLU, SETNEG, KEMKEU, KEMDAGRI, 
KEMKUMHAM, PEMDA JATIM, PEMDA 

JABAR

KANWIL KEMENTERIAN 
AGAMA/ DINAS 

PENDIDIKAN

KEPALA MADRASAH/ 
KEPALA SEKOLAH

G U R U

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT PEACE COPRS PROGRAMMES

48

KEMENTERIAN AGAMA/ 
KEMENDIKBUD

BAPPENAS

KTLN SETNEG

KEMLU IMIGRASI PAJAK BEA CUKAI KEMENTERIAN 
TERKAIT

USAID
PEACE CORPS

PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA

VOLUNTEER

 

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Teknis meliputi 
bermacam hal, mulai dari persiapan kedatangan calon relawan Peace Corps hingga proses 
kepulangan para relawan. Selain itu, Tim Pengarah dan Tim Teknis juga responsif 
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melakukan pembahasan jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan 
dan perlu segera diselesaikan. 

 
Sepanjang tahun 2012, Tim Pengarah dan Tim Koordinasi telah melakukan 

beberapa kali pertemuan koordinasi. Pada tanggal 2 Maret 2012 diselenggarakan 
pertemuan Tim Pengarah di Bappenas yang dihadiri oleh Direktur Amerika Utara dan 
Tengah Kementerian Luar Negeri; perwakilan dari Biro KTLN Sekretariat Negara, 
Kemenko Kesra, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Imigrasi Kementerian 
Hukum dan HAM, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Barat, dan Peace Corps. 
Agenda pertemuan ini adalah pembahasan dan persetujuan untuk usulan Program Peace 
Corps Batch 4 tahun 2013, khususnya mengenai jumlah relawan, lokasi, dan 
sektor/bidang. Pertemuan ini memutuskan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Jumlah relawan Batch 4 tahun 2013 adalah 60 orang, dengan pembagian Provinsi 
Jawa Timur mendapatkan 40 relawan dan Provinsi Jawa Barat mendapatkan 20 
relawan, dengan proporsi 50 persen relawan mengajar di SMA, dan 50 persen 
lainnya mengajar di MAN. 

2. Sektor program Peace Corps untuk tahun 2013 adalah pengajaran Bahasa Inggris. 
3. Lokasi program Peace Corps untuk tahun 2013 adalah Provinsi Jawa Timur dan 

Jawa Barat. 
4. Ketiga relawan Batch 1 yang merencanakan perpanjangan masa tugas dapat 

ditempatkan di Jawa Barat untuk membantu Peace Corps melakukan penyiapan 
pelaksanaan program di Jawa Barat.  

5. Anggota Steering Committee Peace Corps supaya menindaklanjuti hasil 
Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.  

6. Pembahasan mengenai visa dan kerjasama teknis akan dilakukan di tingkat teknis. 
 

Pada tanggal 5 September 2012 diselenggarakan pertemuan Tim Teknis di 
Bappenas yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Amerika Utara dan Tengah 
Kementerian Luar Negeri; Biro KTLN Sekretariat Negara, Kemenko Kesra, Kemenko 
Polhukam, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 
Dalam Negeri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov Jawa Timur, 
Pemprov Jawa Barat, dan Peace Corps. Agenda pertemuan ini adalah pembahasan usulan 
perubahan Impelementing Arrangement (IA) Program Peace Corps, pembahasan 
Standard Operating Procedure (SOP) kedatangan relawan Peace Corps, penyampaian 
hasil monitoring dan evaluasi bulan Mei 2012, pembahasan status kerjasama teknik Peace 
Corps, dan pembahasan status Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah 
Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Program Peace Corps di 
Indonesia yang akan berakhir pada bulan Desember 2012. Pertemuan ini memutuskan 
beberapa hal sebagai berikut : 
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1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengirimkan draft amandemen 
Implementing Arrangement Peace Corps kepada Direktorat Perjanjian Ekososbud 
Kementerian Luar Negeri serta kepada anggota Tim Teknis untuk mendapatkan 
tanggapan.  

2. Bappenas akan menyampaikan Standard Operating Procedure (SOP)/pedoman 
kerja pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia kepada anggota Tim Teknis 
untuk mendapatkan tanggapan. 

3. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan 
menyusun format laporan secara berjenjang dan berkala tentang pelaksanaan 
program Peace Corps. 

4. Calon relawan Peace Corps akan diberikan visa dan ijin kerja dengan masa 
berlaku 1 tahun, dan kemudian dapat diperpanjang.    

5. MoU antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia 
mengenai Program Peace Corps di Indonesia akan berakhir pada bulan Desember 
2012, namun akan otomatis diperpanjang dan berlaku untuk 3 (tiga) tahun 
berikutnya. 

6. Koordinasi pelaksanaan program Peace Corps selanjutnya akan melibatkan 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

7. Peace Corps meminta tanggapan Pemerintah Indonesia atas dokumen project 
framework Peace Corps. Bappenas akan menyampaikan dokumen ini kepada 
anggota Tim Teknis untuk mendapatkan tanggapan.  

 
Pada tanggal 14 Desember 2012 diselenggarakan pertemuan Tim Teknis Peace Corps di 
Bappenas yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Amerika Utara dan Tengah 
Kementerian Luar Negeri, Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, 
Biro KTLN Sekretariat Negara, Asdep 4/II Kemenko Polhukam, Kementerian Agama, 
Biro PKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Setditjen Dikmen Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kesbangpol 
Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Kementerian 
Keuangan, Badan Intelijen Negara (BIN), Biro Administrasi Kerjasama Pemprov Jawa 
Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Timur, Biro Otda dan Kerjasama Pemprov Jawa Barat, dan Peace Corps. Agenda 
pertemuan ini adalah penyampaian hasil monitoring dan evaluasi 17-19 Oktober 2012, 
perkembangan rencana kedatangan relawan Batch 4, pembahasan usulan perubahan 
Implementing Arrangement Program Peace Corps, pembahasan visa dan ijin tinggal 
relawan, serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan. Pertemuan memutuskan beberapa 
hal sebagai berikut : 
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1. Bappenas akan menyampaikan Standard Operating Procedure (SOP)/pedoman 
kerja pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia kepada anggota Tim Teknis 
untuk mendapatkan tanggapan. 

2. Sekretariat Negara akan melakukan pembahasan tentang visa dan ijin tinggal 
relawan dengan mengundang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 
Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri.  

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan 
menyusun format pelaporan program Peace Corps secara berjenjang dan berkala, 
dengan melibatkan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.  Provinsi Jawa 
Timur dan Jawa Barat akan terlebih dahulu mengirimkan konsep pelaporan yang 
telah ada kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian 
Agama.   

4. Calon relawan Peace Corps akan diberikan visa dan ijin kerja dengan masa 
berlaku 1 tahun, dan kemudian dapat diperpanjang.    

5. Dokumen Project Framework Peace Corps akan dikirimkan kembali kepada para 
anggota Working Group untuk dapat diberi masukan. Selanjutnya akan dilakukan 
pertemuan untuk membahas respon Working Group atas dokumen tersebut. 

 
6. Menindaklanjuti rekomendasi Monev Peace Corps tanggal 17-19 Oktober 2012, 

perlu disusun sebuah buku pegangan bagi relawan dan guru yang berisi 
pertanyaan dan jawaban (Q & A) yang diambil dari pengalaman relawan 
terdahulu tentang segala hal menyangkut aspek komunikasi, metode pengajaran, 
kerjasama dengan mitra, kegiatan dalam masyarakat, dan sebagainya. Buku 
pegangan ini dapat dimanfaatkan oleh calon relawan Batch 4 yang akan segera 
tiba di Indonesia. Selain itu, di dalam pelaksanaan in service training perlu ada 
satu sesi khusus yang memberikan kesempatan kepada relawan Batch 3 untuk 
memberikan dan menyampaikan pengalaman yang dianggap berhasil, sehingga 
dapat menginspirasi relawan lain yang masih merasa kesulitan menghadapi 
situasinya. 

 
7. Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri perlu terus terlibat di dalam tim 

koordinasi Peace Corps secara reguler. Keterlibatan ini penting karena juga 
menyangkut koordinasi dengan Kesbangpol di daerah. Selain itu, koordinasi 
dengan Kesbangpol di daerah juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur dan 
Provinsi Jawa Barat. 

 
8. Penandatanganan perubahan Implementing Arrangement Peace Corps 

direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2013. Penandatangan akan 
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dilakukan secara bersamaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Agama, serta Peace Corps.  

 
9. Akan diselenggarakan pertemuan untuk membahas perpanjangan penugasan bagi 

beberapa relawan Batch 2.  
 

Pada tahun 2010 hingga 2011, program Peace Corps dilaksanakan di Provinsi 
Jawa Timur, sedangkan pada tahun 2012 program Peace Corps dilaksanakan di Provinsi 
Jawa Timur dan diperluas ke Provinsi Jawa Barat dengan tetap menekankan pada 
pengajaran Bahasa Inggris. Perluasan wilayah ini diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia 
dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam koordinasi Tim Pengarah dan 
Tim Teknis. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menyambut baik rencana 
pelaksanaan program Peace Corps di wilayahnya. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi 
aktif perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan usulan daftar 
sekolah/madrasah dan usulan jumlah relawan serta dalam berbagai pertemuan koordinasi. 
Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat dan Kanwil Agama Provinsi Jawa Barat dengan pihak Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dalam hal pengusulan daftar 
sekolah/madrasah, sehingga daftar sekolah/madrasah yang diusulkan oleh pemerintah 
daerah tetap sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.  

 
Dalam hal seleksi calon relawan Peace Corps yang akan bertugas di Indonesia, 

koordinasi pada tahun 2012 mulai melibatkan Clearing House Kementerian Luar Negeri. 
Hal ini sesuai dengan masukan dari Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kementerian 
Luar Negeri yang menyarankan agar Curriculum Vitae (CV) para calon relawan dibahas 
dalam pertemuan Clearing House Kementerian Luar Negeri. Clearing House tersebut 
terdiri dari perwakilan berbagai Kementerian/Lembaga yang memberikan masukan atas 
CV para calon relawan dari berbagai sudut pandang. Untuk menindaklanjuti pelibatan 
Clearing House Kementerian Luar Negeri, maka Direktorat Keamanan Diplomatik 
Kementerian Luar Negeri selaku Ketua Clearing House Kementerian Luar Negeri juga 
diundang dalam berbagai pertemuan koordinasi program Peace Corps, termasuk dalam 
kegiatan monitoring dan evaluasi. 

 
Pihak lain yang juga mulai terlibat dalam koordinasi Peace Corps adalah 

Direktorat Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Kewaspadaan 
Nasional memberikan masukan tentang pentingnya koordinasi dengan pihak pemerintah 
daerah, dalam hal ini adalah Dinas Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Masukan ini sangat penting bagi tim koordinasi karena kegiatan Peace Corps 
dilaksanakan di daerah sehingga memerlukan kerjasama yang erat dengan pemerintah 
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setempat. Ketika program Peace Corps mulai berjalan pada tahun 2010, Tim Teknis juga 
telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk meminta 
dukungan dari Dinas Kesbangpol di daerah dalam pelaksanaan program Peace Corps.  

 
Meskipun koordinasi telah berjalan dengan baik, tetap diperlukan penguatan 

untuk memperlancar kerjasama Peace Corps. Salah satu contoh penguatan yang 
diperlukan adalah penguatan pelaporan kinerja para relawan di tempat tugasnya. Tim 
Teknis, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian 
Agama, sebaiknya melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan/ Kanwil 
Agama Provinsi serta pihak sekolah/ madrasah untuk mendapatkan laporan kinerja 
relawan. Selain untuk mengetahui kinerja relawan, laporan tersebut juga sangat penting 
untuk mendeteksi permasalahan yang muncul di lapangan dan perlu segera diselesaikan. 
Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi permasalahan yang dapat menganggu 
pelaksanaan program Peace Corps atau menimbulkan efek pengunduran diri relawan 
sebelum masa tugasnya berakhir.  

 
Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Agama menyampaikan usulan format 

laporan singkat yang akan diisi setiap tiga bulan sekali oleh sekolah/madrasah tempat 
relawan bertugas. Laporan ini kemudian dikirim oleh madrasah/sekolah kepada Kanwil 
Agama/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta Kementerian Agama dan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Format ini masih perlu dibahas lebih lanjut di 
dalam tim koordinasi. Contoh format laporan triwulan Program Relawan Peace Corps 
untuk pihak madrasah adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

17 
 

 

; 

 
  Laporan Triwulan 

Program Relawan Peace Corps 
 

Nama Relawan : ......................................... 
MAN Tempat Tugas : ......................................... 
Nama Kepala MAN : ......................................... 
Nama Host Family : ......................................... 

 
No Perkembangan 

Relawan dan 
Program 

Uraian Status Perkembangan 
Relawan dan Program 

Hal Penting yang 
Perlu Diperhatikan 

1. Adaptasi Relawan 
dengan Lingkungan 
Sekitar 

  

2. Kegiatan Pengajaran 
Bahasa Inggris di 
MAN 

  

3. Kegiatan Sosial 
Kemasyarakatan 

  

4. Kegiatan Lainnya   
 

       
 ..............................................2012 
 Kepala MAN................................., 
 
          
 ........................................................ 
 

Laporan ini dibuat oleh pihak Madrasah tempat Relawan bertugas setiap tiga bulan sekali dan 
dikirim melalui email ke Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan ke Kantor Kementrian 
Agama Pusat dengan alamat email : 

1. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur/ Bidang 
Mapenda:bidangmapenda.jatim@gmail.com  cc ke anung.hp@gmail.com 

2. Kanwil  Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat/ Bidang 
Mapenda:kelembagaanjabar@yahoo.com cc ke miftahfahmi@yahoo.com 

3. Kantor Kementerian Agama Pusat/Subdit Kelembagaan dan Kerjasama 
:subditkelmbagaandankerjasam@gmail.com, cc ke rhmulyana@gmail.com 
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IV.  KEDATANGAN CALON RELAWAN BATCH 3 
TAHUN 2012 

 
 
Sesuai dengan keputusan Tim Pengarah, jumlah relawan Batch 3 tahun 2012 

adalah 50 orang, dengan sektor kerjasama di bidang pendidikan, dan lokasi penugasan 
tahun 2012 di Provinsi Jawa Timur. Menindaklanjuti hal itu, Peace Corps melakukan 
proses rekrutmen calon relawan Batch 3 di Amerika Serikat. Berdasarkan rekrutmen 
tersebut, Peace Corps melalui USAID selanjutnya menyampaikan Curriculum Vitae (CV) 
49 calon relawan Batch 3 kepada Pemerintah Indonesia.  

 
Pemerintah Indonesia melalui Tim Teknis kemudian melakukan koordinasi untuk 

membahas CV para calon relawan, khususnya dengan melihat latar belakang pendidikan 
dan pengalaman mengajar Bahasa Inggris yang mereka miliki. Pembahasan ini penting 
untuk melihat kesesuaian kemampuan mereka dengan rencana penugasan mereka sebagai 
relawan. Pengalaman lain yang dimiliki oleh calon relawan juga menjadi bahan 
pertimbangan, misalnya pengalaman dalam bidang olahraga atau kesenian.    

 
Berdasarkan CV tersebut, anggota Tim Teknis menyampaikan beberapa masukan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama pada prinsipnya  
menyambut baik kedatangan relawan Peace Corps Batch 3, sedangkan Direktorat 
Amerika Utara dan Tengah Kementerian Luar Negeri menyarankan agar Tim Teknis juga 
meminta masukan/persetujuan dari Clearing House Kementerian Luar Negeri. Sesuai 
dengan masukan tersebut, Tim Teknis meminta masukan dari Clearing House Kemlu, 
dan Clearing House Kemlu memberikan rekomendasi agar 4 calon relawan yang tidak 
memiliki latar belakang pengajaran Bahasa Inggris agar keikutsertaannya digantikan 
dengan calon lain. Sedangkan 4 calon relawan lainnya yang memiliki latar belakang 
jurnalis tidak ada hal yang memberatkan selama mereka hanya menjalankan tugas 
mengajar dan tidak melaksanakan tugas jurnalistik.  

 
4 calon relawan Batch 3 yang tidak memiliki latar belakang pengajaran Bahasa 

Inggris adalah  Michaela Banhart, Matthew Delaney, Pallavee Panchal, dan Martine 
Randolph. Sedangkan 4 calon relawan yang memiliki pengalaman menjadi jurnalis 
adalah Melanie Aleman, Jennifer Hanson, Sierra Silbersdorff, dan Joe Stewart. 
Mengingat keterbatasan waktu menjelang kedatangan calon relawan Batch 3 yang tidak 
memungkinkan bagi penggantian relawan, maka para calon relawan tetap datang ke 
Indonesia namun dipantau secara khusus pada saat mereka mengikuti Pre Service 
Training (PST). 
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Dari 49 CV calon relawan yang diajukan oleh Peace Corps kepada Pemerintah 
Indonesia, 47 calon relawan Batch 3 tiba di Indonesia pada tanggal 4 April 2012 dan 
langsung mengikuti PST di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) hingga 15 Juni 
2013. Dalam PST, calon relawan mendapat berbagai pelatihan yang mereka perlukan 
untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka sebagai relawan, misalnya materi tentang 
kurikulum di Indonesia, praktek mengajar di sekolah, dan materi Bahasa Indonesia.  

 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Teknis pada saat pelaksanaan 

PST, Tim Teknis memandang bahwa para calon relawan memiliki semangat belajar yang 
tinggi, termasuk 4 calon relawan yang tidak memiliki pengalaman mengajar Bahasa 
Inggris. Semangat belajar ini diharapkan dapat mengisi gap yang ada sehingga 4 calon 
relawan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai relawan. PST selesai 
dilaksanakan dan ditutup pada tanggal 15 Juni 2013 di Malang dan dihadiri oleh Menteri 
PPN/ Kepala Bappenas dan Duta Besar Amerika Serikat.  
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V. PERSIAPAN KEDATANGAN CALON RELAWAN BATCH 4 TAHUN 2013 
 

Pada bulan Februari 2012, proses pengusulan usulan daftar sekolah/madrasah bagi 
relawan Batch 4 yang akan datang ke Indonesia pada tahun 2013 dimulai. Koordinasi 
tersebut juga melibatkan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Jawa 
Barat sebagai lokasi pelaksanaan program Peace Corps. Proses pengusulan ini berjalan 
sepanjang tahun 2012, dimana pihak Peace Corps bersama perwakilan Dinas Pendidikan 
dan Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat melakukan kunjungan ke daftar 
sekolah/ madrasah yang dinominasikan untuk menentukan tempat penugasan yang tepat 
bagi para calon relawan.  

 
Pada bulan yang sama, diselenggarakan pertemuan Tim Pengarah di Jakarta untuk 

membahas jumlah relawan Batch IV tahun 2013, lokasi, dan sektor penugasannya. Tim 
Pengarah kemudian memutuskan bahwa jumlah relawan Batch 4 tahun 2013 adalah 60 
orang, dengan pembagian Provinsi Jawa Timur mendapatkan 40 relawan dan Provinsi 
Jawa Barat mendapatkan 20 relawan, dengan proporsi 50 persen relawan mengajar di 
SMA, dan 50 persen lainnya mengajar di MAN. Selain itu, sektor program Peace Corps 
untuk tahun 2013 masih berupa pengajaran Bahasa Inggris, dengan lokasi di Provinsi 
Jawa Timur dan Jawa Barat. Sesuai dengan hasil pertemuan tersebut, Pemda Jawa Barat 
mengirimkan surat pada tanggal 7 Februari 2012 kepada Bappenas perihal usulan jumlah 
relawan dan daftar SMA/SMK dan MA di Kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk 
menjadi lokasi program Peace Corps. 

 
Dalam pertemuan Tim Teknis Peace Corps pada tanggal 5 September 2012, 

dilakukan pembahasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) kedatangan 
relawan Peace Corps yang mencakup proses sejak rekrutmen calon relawan di Amerika 
Serikat hingga kedatangan mereka di Indonesia. Mengenai perekrutan calon relawan 
Batch 4, perwakilan Kemenko Kesra menyampaikan sebaiknya calon relawan memiliki 
latar belakang pendidikan pengajaran Bahasa Inggris, karena tidak semua orang yang bisa 
berbahasa Inggris bisa mengajar dengan baik. Menanggapi hal ini, Peace Corps 
menyampaikan bahwa Peace Corps sudah berusaha merekrut calon relawan yang 
memiliki pengalaman mengajar Bahasa Inggris dan memiliki semangat yang besar dalam 
mengajar Bahasa Inggris. Jika calon relawan tidak mempunyai motivasi yang tinggi, 
biasanya mereka akan mengundurkan diri saat Pre Service Training (PST). Ada pula 
relawan yang sebelumnya memiliki pengalaman mengajar terbatas namun menunjukkan 
motivasi tinggi sehingga akhirnya menjadi pengajar Bahasa Inggris yang bagus. Untuk 
meningkatkan kemampuan relawan dalam mengajar, Peace Corps juga 
menyelenggarakan pelatihan Teaching English as Foreign Language (TEFL) selama 33 
jam untuk para calon relawan, ditambah dengan 2 minggu praktikum di sekolah-sekolah. 
Pelatihan kemudian dilanjutkan melalui In Service Training (dilaksanakan setelah 3 bulan 
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masa penugasan) dan Mid Service Training (dilaksanakan setelah 1 tahun masa 
penugasan). Sebelumnya Kemdikbud dan Kementerian Agama juga telah meminta 
kepada Peace Corps supaya relawan yang akan bertugas adalah yang memiliki 
pengalaman mengajar/memiliki sertifikat mengajar. Perlu diingat pula bahwa posisi 
relawan bukanlah guru utama, namun mendampingi guru utama. Berdasarkan 
pengalaman seleksi calon relawan Batch 3 tahun 2013, anggota Tim Teknis dan Clearing 
House Kemlu terlibat memberikan masukan atas CV para calon relawan. Berdasarkan 
CV tersebut, Clearing House memberi masukan bahwa 4 (empat) calon relawan yang 
tidak memiliki pengalaman mengajar perlu diobservasi secara khusus. Tim Teknis 
kemudian melaksanakan observasi tersebut sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi 
yang dilaksanakan pada bulan Mei 2012. Selain itu, perwakilan Kementerian Agama 
menyampaikan bahwa jika kriteria relawan terlalu tinggi maka dikhawatirkan makin 
sedikit relawan yang mendaftar ke Peace Corps.  

 
Sehubungan dengan proses penyediaan daftar calon sekolah/madrasah kepada 

Peace Corps Indonesia, Kanwil Provinsi Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Perwakilan Kementerian Agama mengharapkan Kanwil 
Agama Provinsi mengirimkan tembusan daftar madrasah (longlist) yang diusulkan oleh 
Kanwil Agama kepada Peace Corps. Perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur 
mengusulkan agar penyampaikan laporan kepada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang daftar nominasi sekolah dilakukan jika sudah ada kepastian dari 
Peace Corps, mengingat daftar sekolah yang diusulkan masih ada kemungkinan 
mengalami perubahan. Rapat kemudian memutuskan bahwa surat usulan daftar 
sekolah/madrasah (longlist, shortlist, dan daftar final) yang dikirimkan oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kanwil Agama Provinsi kepada Peace Corps 
supaya ditembuskan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  

Terkait dengan ijin kerja untuk relawan, perwakilan Sekretariat Negara 
menyampaikan bahwa ijin kerja untuk calon relawan Peace Corps akan diberikan untuk 
waktu 1 tahun. Sedangkan mengenai visa bagi relawan Batch 4, rapat meminta agar 
Kemlu menginformasikan kepada KBRI Washington untuk tidak memberikan visa 
kepada calon relawan Peace Corps sebelum ada persetujuan dari tim koordinasi Peace 
Corps.  
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VI. PERUBAHAN IMPLEMENTING ARRANGEMENT PEACE CORPS 
 
 

Pada bulan Agustus 2012, Peace Corps mengusulkan perubahan dokumen 
Implementing Arrangement (IA). Usulan perubahan tersebut terutama pada bagian waktu 
penyampaian nominasi daftar sekolah/madrasah dari Pemerintah Indonesia kepada Peace 
Corps, waktu penyampaian data diri para calon relawan kepada Pemerintah Indonesia, 
perpanjangan penugasan relawan, dan lokasi penempatan relawan. Pembahasan 
perubahan IA dilakukan hingga akhir tahun 2012 oleh Pemerintah Indonesia dan Peace 
Corps.  

 
Usulan perubahan IA dibahas dalam pertemuan Tim Teknis Peace Corps pada 

tanggal 5 September 2012 di Bappenas. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Biro 
Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyampaikan bahwa Kemdikbud telah melaksanakan pertemuan pada tanggal 4 
September 2012 dengan mengundang K/L terkait untuk menentukan posisi Kemdikbud 
terkait usulan perubahan IA dari Peace Corps. Pembahasan usulan perubahan IA 
berdasarkan pertemuan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut : 

 
Pasal IA Usulan 

perubahan 
Alasan Usulan 

Perubahan 
Hasil Rapat 
Kemdikbud  
4 Sept 2012 

4b.2  
Tugas dan 
Tanggung 
Jawab 

The Provincial 
Office of 
Education shall 
provide Peace 
Corps on annual 
basis and at least 
six months in 
advance of the 
arrival of the 
Volunteers, a list 
of Schools for 
potential 
Volunteer 
placements in 
order to 
facilitate Peace 
Corps’s site 
development. 

The Provincial 
Office of 
Education shall 
provide on annual 
basis and at least 
nine months in 
advance of the 
arrival of the 
Volunteers, a list 
of Schools for 
potential 
Volunteer 
placements in 
order to facilitate 
Peace Corps’s 
site development 

Memberikan 
waktu yang 
cukup bagi Peace 
Corps untuk 
memberikan 
daftar sementara 
penempatan 
Relawan kepada 
Kementerian RI 
yang terkait 
duabulan lebih 
awal dari sebelum 
kedatangan calon 
Relawan untuk 
memfasilitasi 
proses pembuatan 
VISA dan Izin 
Kerja. 

The Provincial 
Office of Education 
shall provide Peace 
Corps on annual 
basis and at least 
nine months in 
advance of the 
arrival of the 
Volunteers, a list of 
Schools for potential 
Volunteer 
placements in order 
to facilitate Peace 
Corps’s site 
development. 

5c.  
Kriteria 

Peace Corps 
shall provide to 

Peace Corps shall 
provide to the 

Tujuan perubahan 
ini adalah untuk 

Peace Corps shall 
provide to the 
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Pasal IA Usulan 
perubahan 

Alasan Usulan 
Perubahan 

Hasil Rapat 
Kemdikbud  
4 Sept 2012 

Peace Corps 
untuk 
Relawan 

the Ministry, a 
list of Peace 
Corps invitees 
(incoming 
Trainees) and 
their personal 
data and related 
documents at 
least 1 (one) 
month in 
advance of their 
arrival in 
Indonesia. Such 
data shall 
include but not 
limited to 
biodata, 
educational 
background, 
work 
experiences, and 
organizational 
experiences. The 
list of the related 
documents to be 
provided shall 
be in accordance 
with the 
prevailing laws 
and regulation of 
the Republic of 
Indonesia and 
the related 
policies of the 
Ministry. 

Ministry, a list of 
Peace Corps 
invitees 
(incoming 
Trainees) and 
their personal 
data and related 
documents at 
least 2 (two) 
months in 
advance of their 
arrival in 
Indonesia. Peace 
Corps will also 
provide a 
provitional site 
placement list at 
this time.  
 

memajukan 
penyerahan daftar 
Relawan Peace 
Corps  yang 
diundang (peserta 
pelatihan yang 
barumasuk) 
beserta data 
pribadi dan 
dokumen terkait 
paling lambat dua 
bulan sebelum 
kedatangan 
mereka di 
Indonesia. 
Tambahan 
klausul “Peace 
Corps will also 
provide a 
provitional site 
placement list at 
this time.” adalah 
agar Peace Corps 
juga dapat 
menyediakan 
daftar sementara 
penempatan 
Relawan dua 
bulan sebelumnya 
untuk 
memfasilitasi 
proses pembuatan 
VISA dan Izin 
Kerja. 

Ministry, a list of 
Peace Corps invitees 
(incoming Trainees) 
and their personal 
data and related 
documents at least 2 
(two) months in 
advance of their 
arrival in Indonesia. 
Such data shall 
include but not 
limited to biodata, 
educational 
background, work 
experiences, and 
organizational 
experiences. The list 
of the related 
documents to be 
provided shall be in 
accordance with the 
prevailing laws and 
regulation of the 
Republic of 
Indonesia and the 
related policies of 
the Ministry. Peace 
Corps will also 
provide a provitional 
site placement list at 
this time.  

8.b.  
Perpanjangan 

The period of 
Volunteer 
assignment may 
be extended at 
the request of a 
School or of a 

The period of 
Volunteer 
assignment may 
be extended at the 
request of a 
School or of a 

Tambahan 
klausul ini adalah 
agar Peace Corps 
juga dapat 
menyediakan 
daftar sementara 

The period of 
Volunteer 
assignment may be 
extended at the 
request of a School 
or of a District/City 
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Pasal IA Usulan 
perubahan 

Alasan Usulan 
Perubahan 

Hasil Rapat 
Kemdikbud  
4 Sept 2012 

District/City 
Office of 
Education and 
shall be 
extended upon 
approval by the 
Ministry, 
relevant 
government 
agencies and 
Peace Corps 

District/City 
Office of 
Education and 
shall be extended 
upon approval by 
the Ministry, 
relevant 
government 
agencies and 
Peace Corps. The 
Ministry and 
Peace Corps may 
support 
extensions for 
individual 
Volunteers for 
other assignments 
and/or 
institutions as the 
parties may 
agree, subject to 
the same 
approval process 

penempatan 
Relawan dua 
bulan sebelumnya 
untuk 
memfasilitasi 
proses pembuatan 
VISA dan Izin 
Kerja. 
 

Office of Education 
and shall be 
extended upon 
approval by the 
Ministry, relevant 
government agencies 
and Peace Corps. 
The Ministry and 
Peace Corps may 
support extensions 
for certain periode 
of time for individual 
Volunteers for 
assignments to other 
educational 
institutions as the 
parties may agree, 
subject to the same 
approval process 

8.e. 
Penempatan 

The location of 
the Volunteer 
placements 
under this 
Implementing 
Arrangement 
shall be 
determined by 
the Ministry in 
coordination 
with other 
Indonesian 
Government 
agencies and 
authorities 
considering the 
request of the 
School and the 

Penugasan 
relawan ke Jawa 
Barat supaya 
dapat sekaligus 
dimasukkan ke 
dalam surat 
persetujuan 
Kementerian atas 
amandemen IA. 
 

Mulai tahun 2012 
sudah dilakukan 
pengiriman 
relawan ke Jawa 
Barat 
 

The location of the 
Volunteer 
placements under 
this Implementing 
Arrangement shall 
be determined by the 
Ministry in 
coordination with 
other Indonesian 
Government 
agencies and 
authorities 
considering the 
request of the School 
and the 
recommendation 
from the Provincial 
and District/City 
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Pasal IA Usulan 
perubahan 

Alasan Usulan 
Perubahan 

Hasil Rapat 
Kemdikbud  
4 Sept 2012 

recommendation 
from the 
Provincial and 
District/City 
Office of 
Education. 
The Parties 
agree  that Peace 
Corps 
Volunteers will 
be assigned to 
schools in East 
Java starting in 
2010 and upon 
mutual 
agreement in 
writing, to other 
provinces of the 
country. 

Office of Education. 
The Parties agree 
that Peace Corps 
Volunteers will be 
assigned to schools 
in East Java starting 
in 2010 and West 
Java starting in 2012 
including to other  
provinces of the 
country, upon 
mutual agreement in 
writing. 

 
Hasil lain dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Perlu ada penguatan koordinasi antara Kementerian Dikbud/ Kementerian Agama 
dengan Dinas Pendidikan/ Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur/Jawa Barat, 
misalnya dalam hal pengusulan sekolah/madrasah dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Peace Corps secara bertingkat dan berkala.  

2. Peace Corps perlu membuat panduan tertulis/melakukan sosialisasi bagi 
sekolah/madrasah, misalnya apa saja yang perlu dipersiapkan sekolah sebelum 
relawan datang, apa saja peraturan yang harus dipatuhi relawan, dan bagaimana 
aturan bagi relawan yang diminta mengajar di tempat lain (MGMP, dll).  

3. Peace Corps perlu menginformasikan kepada Pemerintah RI tentang kriteria 
pemilihan sekolah/madrasah. 

4. Sekolah/madrasah yang relawannya kembali ke AS sebelum masa tugas selesai 
perlu diprioritaskan mendapatkan relawan pada tahun berikutnya. 
 
Menanggapi hasil rapat ini, perwakilan Kementerian Agama menyampaikan 

bahwa perlu ada template laporan untuk mempermudah sekolah dan daerah 
menyampaikan laporan pelaksanaan program Peace Corps. Perwakilan Kanwil Agama 
Jawa Timur menyampaikan bahwa selama ini Kanwil Agama Jawa Timur selalu 
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menyelenggarakan pertemuan sebulan sekali dengan mengundang semua kepala 
madrasah yang menjadi lokasi program Peace Corps. Para kepala madrasah juga 
mengirimkan laporan kepada Kanwil Agama Jawa Timur sebulan sekali.  

 
Perwakilan Kementerian Agama menyampaikan bahwa proses pembahasan draft 

amandemen  IA yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga 
berlaku untuk Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama akan mengikuti 
proses yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sisi lain, 
perwakilan Direktorat Perjanjian Internasional Ekososbud Kemlu menyampaikan bahwa 
draft amandemen IA masih perlu disempurnakan. Kemlu akan menunggu surat dari 
Kemdikbud dan menunggu masukan dari K/L terkait, kemudian akan memfinalkan posisi 
Indonesia untuk disampaikan kepada Peace Corps. 

 
Country Director Peace Corps menyampaikan bahwa usulan amandemen pasal 

4b.2 dan 5c adalah untuk memfasilitasi proses pengurusan visa dan ijin kerja. Sebenarnya 
tahun 2012 Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama Jawa Barat/Jawa Timur telah 
menyediakan daftar nominasi sekolah lebih awal daripada sebelumnya, sehingga usulan 
pada pasal 4b.2 hanya untuk menuangkan pengalaman di lapangan tersebut secara tertulis 
di dalam IA.  

 
Sedangkan untuk pasal 5c, Peace Corps dapat mengirimkan dokumen 2 bulan 

sebelum kedatangan relawan karena saat ini Peace Corps Washington telah menggunakan 
sistem online dalam perekrutan relawan. Melalui pasal 5c, Peace Corps juga akan 
menyediakan daftar tempat penugasan sementara para calon relawan yang dapat 
digunakan sebagai persyaratan pengurusan ijin kerja. Meskipun demikian, perubahan 
tempat penugasan sementara sangat mungkin terjadi, misalnya jika ada sekolah yang 
mengalami kesulitan mendapatkan host family bagi calon relawan.    

 
Terkait pasal 8b, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanyakan apakah 

relawan Peace Corps diperbolehkan mengajar Bahasa Inggris di instansi pemerintah, 
misalnya Bappeda.  Menjawab hal ini, pimpinan rapat menyampaikan bahwa sebaiknya 
hal tersebut tidak dilakukan karena fokus relawan Peace Corps adalah untuk mengajar di 
SMA/SMK/madrasah, serta dapat memberikan masukan bagi MGMP. Intinya, penugasan 
relawan di luar tempat penugasan utamanya harus dengan persetujuan K/L terkait dan 
sekolah yang bersangkutan, karena sekolah adalah pihak yang paling tahu berapa lama 
relawan mengajar dan berapa lama waktu luangnya. Meskipun demikian, perlu diingat 
bahwa tujuan Peace Corps adalah peningkatan kualitas murid dalam berbahasa Inggris 
yang juga membawa manfaat bagi gurunya. 
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Menanggapi hal ini, perwakilan Kementerian Agama menyampaikan perlu ada 
keputusan apakah perpanjangan masa tugas relawan tetap di sekolah/madrasah atau bisa 
ke institusi lain. Perwakilan Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa 
ada salah satu relawan Peace Corps di Jawa Timur yang memiliki pengetahuan 
vulkanologi dan ikut memantau gunung. Menanggapi hal ini, Peace Corps 
menyampaikan bahwa relawan yang juga merupakan vulkanologis adalah sebuah kasus 
yang langka. Peace Corps telah menyampaikan kepada relawan yang bersangkutan bahwa 
komitmennya adalah dengan sekolah atau masyarakat tempatnya ditugaskan. Oleh karena 
itu, relawan tersebut hanya boleh memantau gunung Ijen saat akhir pekan, itu pun jika 
tidak ada penugasan dari sekolah atau masyarakat. Klausul pasal 8.b sebenarnya untuk 
menampung keinginan relawan memperpanjang tugasnya ke tahun ketiga. Saat ini ada 
tiga relawan Batch 1 yang masa tugasnya diperpanjang satu tahun untuk mengajar di 
Jawa Barat (berbeda dengan penugasan 2 tahun pertama di Jawa Timur). Meskipun 
demikian, perpanjangan masa penugasan ini tetap harus mendapat persetujuan dari K/L 
terkait. 

 
 
Perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Barat menyampaikan sebaiknya kata “other 

institution” dalam pasal 8b dihilangkan karena membuat rancu. Sebaiknya langsung 
difokuskan ke sekolah/madrasah. Di sisi lain, perwakilan Kanwil Agama Provinsi Jawa 
Barat menyampaikan bahwa sebaiknya kata “other institution” tidak dihilangkan agar 
tetap membuka kesempatan bagi institusi lain untuk mendapatkan manfaat dari relawan 
Peace Corps.  Perwakilan Direktorat Pendidikan SMA Kemdikbud menyampaikan bahwa 
jika yang dimaksud dengan “other institution” adalah MGMP, maka hal ini perlu 
disempurnakan karena sebenarnya MGMP adalah komunitas guru, bukan institusi 
pendidikan lainnya.  Perwakilan Peace Corps menyampaikan pihak Peace Corps tidak 
mempermasalahkan jika kata “other institution” dihilangkan, mengingat sudah ada 
klausul yang menjelaskan bahwa perpanjangan penugasan relawan juga harus atas 
persetujuan K/L, misalnya perpanjangan 3 relawan Batch 1 di Jawa Barat.  

 
Terkait pasal 5c khususnya tentang usulan daftar sekolah/madrasah, perwakilan 

Kementerian Agama meminta agar Kanwil Agama Jawa Timur/Jawa Barat dapat 
berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Agama sebelum mengirimkan 
daftar tersebut kepada Peace Corps.  Menanggapi hal ini, perwakilan Kanwil Agama 
Provinsi Jawa Timur menyampaikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama. 

 
Rapat kemudian memutuskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

akan mengirimkan draft amandemen Implementing Arrangement Peace Corps kepada 
Direktorat Perjanjian Ekososbud Kementerian Luar Negeri serta kepada anggota Tim 
Teknis untuk mendapatkan tanggapan.  
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Pembahasan tentang perubahan IA dilanjutkan kembali dalam rapat Tim Teknis 

Peace Corps tanggal 14 Desember 2012, dimana Peace Corps menambahkan usulan 
perubahan sebagai berikut : 

 
In recognition that there may be circumstances under which the placement of a 

Volunteer to a particular school may no longer be in the interest of the school or the 
Volunteer, the parties agree that a Volunteer may be transferred to a different school or 
madrasah upon mutual consent of the parties. Such potential transfers may not be 
done in cases where involving poor performance, a violation of Indonesian law or 
Ministerial policy, or other causes for which the Ministry is seriously considering or 
has requested the termination of the Volunteer’s assignment. Either party may request 
a transfer through formal written notification provided to the other party. The selection 
of the new school or madrasah will follow the same process outlined in Article 8.e. of this 
Implementing Arrangement.  

 
Pihak Peace Corps menyampaikan bahwa usulan tambahan tersebut barangkali 

bermanfaat pada saat relawan dan sekolah merasa ada ketidakcocokan dalam bekerja dan 
memandang bahwa kerjasama tidak dapat berlanjut di sekolah tersebut. Klausul tersebut 
juga bisa diterapkan misalnya jika relawan terluka saat bertugas sehingga tidak bisa naik 
sepeda ke sekolahnya. Dengan kondisi tersebut, maka Peace Corps berharap relawan bisa 
dipindahkan ke sekolah lain yang lokasinya lebih dekat dari rumah host family. Terkait 
Julie Beals, relawan kurang berkembang di sekolah namun mengalami perkembangan 
yang baik di masyarakat, sehingga mungkin relawan tersebut bisa lebih berkembang dan 
lebih baik dalam bertugas jika dipindahkan ke sekolah lainnya. Jika terjadi 
transfer/pemindahan relawan ke sekolah lain, maka Peace Corps akan menggantikannya 
dengan relawan baru.  

 
Terkait dengan usulan Peace Corps tersebut, pihak Kemdikbud menyampaikan 

menanyakan apakah usulan tersebut akan diproses seperti mekanisme biasanya atau bisa 
ditentukan di dalam rapat ini saja dengan pertimbangan efisiensi waktu. Dalam draft 
perubahan IA versi terakhir, penandatanganan direncanakan akan dilaksanakan pada 
tahun 2012. Namun dengan kesibukan saat ini, maka kemungkinan dokumen baru akan 
ditandatangani pada awal 2013.  

 
Pihak Kemenko Polhukam menanyakan bagaimana cara Peace Corps akan 

mengganti relawan di sekolah yang ditinggalkan oleh relawan, sedangkan jumlah relawan 
sejak awal sudah ditetapkan. Menjawab pertanyaan ini, pihak Peace Corps 
menyampaikan bahwa sampai saat ini Peace Corps belum melakukan transfer relawan. 
Jika transfer dilakukan, maka sekolah yang ditinggalkan oleh relawan tersebut akan 
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menjadi prioritas untuk mendapatkan relawan pada tahun berikutnya. Demikian pula jika 
ada relawan yang mengundurkan diri, maka sekolah tersebut akan menjadi prioritas pada 
tahun berikutnya untuk mendapatkan relawan.  

 
Pihak Kemenko Polhukam juga memandang bahwa usulan ini membawa dampak 

buruk, mengingat pada saat monev sempat tercetus pernyataan salah satu guru yang 
membandingkan relawan yang bertugas di sekolahnya dengan relawan yang bertugas di 
sekolah lainnya, dan guru tersebut menginginkan supaya relawan yang ditugaskan di 
sekolah lain tersebut dapat bertugas di sekolahnya. 

 
Pihak Kementerian Agama memandang usulan ini memiliki sisi positif dan 

negatif. Dari sisi positif, klausul ini bisa menjadi alternatif supaya relawan tidak pulang 
ke negaranya namun pindah ke sekolah lain jika merasa tidak cocok dengan 
penugasannya. Namun dari sisi negatifnya, relawan bisa berkali-kali meminta 
perpindahan. Oleh karena itu perlu ada aturan berapa kali maksimal perpindahan 
diperbolehkan.  

 
Pihak Sekretariat Negara menyampaikan tidak setuju dengan klausul ini. Perlu 

dipahami bahwa memang tidak semua relawan bisa merasa cocok dengan penugasannya, 
namun itulah tantangannya. Oleh karena itu perlu ada proses adaptasi, misalnya dalam 
kasus Julie Beals. Selain itu perlu dilihat pula berapa prosentase relawan/sekolah yang 
memiliki indikasi meminta perpindahan. Sekretariat Negara memandang bahwa klausul 
ini akan merepotkan Pemerintah Indonesia, apalagi Pemerintah masih harus menangani 
relawan lain yang sudah ada di Indonesia dan calon relawan yang akan datang. 

 
Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa 

ketidakharmonisan antara relawan dengan sekolah bersifat kasuistik. Perlu ada laporan 
tertulis dari Peace Corps kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur mengenai hal ini.  

 
Pimpinan rapat memandang tidak perlu ada pemindahan Julie Beals ke sekolah 

lain. Lebih baik relawan dan sekolah menyelesaikan persoalannya terlebih dahulu. 
Berdasarkan pengamatan atas relawan Batch 1 hingga Batch 3, relawan Batch 1 terlihat 
lebih tangguh. Hal ini mungkin karena mereka menjadi pionir sehingga lebih baik, 
termasuk dalam sistem rekruitmennya, kemampuannya, dll. Hal ini juga bisa menjadi 
lesson learn untuk proses rekruitmen relawan Batch berikutnya.  
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VII. KEPULANGAN RELAWAN KE AMERIKA SERIKAT 
 

   Setelah menjalankan tugasnya selama dua tahun di Indonesia, relawan akan 
kembali ke Amerika Serikat dengan membawa berbagai pengalaman yang diharapkan 
dapat mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Beberapa 
relawan bahkan ada yang memilih memperpanjang masa penugasannya karena merasa 
nyaman dengan host family maupun sekolah tempat penugasannya.  

    
   Meskipun demikian, tidak semua relawan dapat menyelesaikan masa tugasnya 

karena berbagai alasan. Beberapa hal yang sering menjadi alasan pengunduran diri 
relawan diantaranya adalah sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun host 
family, berkonflik dengan pihak sekolah, bermasalah dengan host family, memiliki 
permasalahan kesehatan, dan ada anggota keluarga yang sakit. Mengingat keikutsertaan 
mereka bersifat sukarela, maka Peace Corps tidak dapat menahan seandainya mereka 
ingin kembali ke Amerika Serikat sebelum selesai bertugas.  

    
   Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Teknis, jumlah relawan yang 

kembali ke Amerika Serikat sebelum masa tugasnya berakhir semakin meningkat tiap 
tahunnya. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian Pemerintah Indonesia dan Peace 
Corps karena banyaknya relawan yang mengundurkan diri dapat mempengaruhi 
pelaksanaan kerjasama Peace Corps. Selain itu, pengunduran diri relawan juga sering 
menimbulkan pertanyaan di pihak host family maupun pihak sekolah. Oleh karena itu, 
Peace Corps wajib menginformasikan kepada host family dan pihak sekolah mengenai 
alasan mengapa relawan tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Selain itu, Peace Corps 
juga wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Indonesia 
tentang alasan kepulangan relawan sebelum masa tugasnya berakhir. Hal ini telah diatur 
juga di dalam Implementing Arrangement sehingga Peace Corps wajib menjalankannya.  

 
 

 Selama tahun 2012, relawan yang kembali sebelum masa tugasnya berakhir 
adalah sebagai berikut : 

   
No Nama Batch Alasan Keterangan 
1. Devon 

Kuser  
3 Merasa tidak cocok 

dengan penugasan sebagai 
pengajar Bahasa Inggris 
dan mengalami masalah 
kesehatan. Mengundurkan 
diri saat mengikuti Pre-
Service Training (PST) 

Surat penjelasan dari 
Peace Corps kepada 
Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas 
dengan nomor PCID-
SBY/2012/04/533 
tanggal 23 Mei 2012. 
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No Nama Batch Alasan Keterangan 
Kembali ke Amerika 
Serikat tanggal 23 Mei 
2012. 

2. Maurice 
Shawndefar 

3 Melakukan pelanggaran 
terhadap aturan dan 
kebijakan Peace Corps, 
sehingga tidak dapat 
melanjutkan pelatihan dan 
tidak dapat ditugaskan di 
sekolah. 

Surat penjelasan dari 
Peace Corps kepada 
Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas 
dengan nomor PCID-
SBY/2012/06/0686, 
tanggal 19 Juni 2012. 
Kembali ke Amerika 
Serikat tanggal 17 Juni 
2012. 

3. Angela 
Williams 

2 Permasalahan kesehatan Surat penjelasan dari 
Peace Corps kepada 
Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas 
tanggal 26 Juni 2012 
dengan nomor PCID-
SBY/2012/05/0715 

4. Michelle 
Anette 
Mistelske 

3 Alasan pribadi. Tidak 
dijelaskan lebih lanjut di 
dalam surat Peace Corps. 

Surat penjelasan dari 
Peace Corps kepada 
Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas 
tanggal 23 Agustus 2012 
dengan nomor PCID-
sby/2012/08/0873. 
Relawan dijemput dari 
lokasi penugasan pada 
tanggal 23 Agustus 
2012. 
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VIII. MONITORING DAN EVALUASI 
 

Seperti halnya tahun 2010 dan 2011, Pemerintah Indonesia dan Peace Corps 
menyelenggarakan kegiatan pemantauan pada tahun 2012, yaitu pada bulan Mei dan 
November 2012. Tujuan pemantauan ini terutama untuk melihat pelaksanaan program 
Peace Corps dalam aspek konsistensi, koordinasi, kapasitas, dan keberlanjutan. Tim 
pemantauan ini terdiri atas anggota Tim Pengarah dan Peace Corps. Dalam pemantauan, 
tim bertemu dengan para relawan, pihak sekolah, dan host family.  

 
Berdasarkan hasil pemantauan, secara umum program Peace Corps memberikan 

manfaat, baik bagi masyarakat Indonesia maupun para relawan Peace Corps, serta 
berkontribusi memperkuat people to people contact antara masyarakat Indonesia dan 
masyarakat Amerika Serikat. Secara khusus, program berjalan sesuai Memorandum of 
Understanding (MoU), Implementing Arrangement (IA), kurikulum, dan rencana 
pembelajaran sekolah/madrasah. Selain itu, para relawan memiliki kapasitas yang 
memadai dalam mengajar siswa dan menjadi mitra bagi guru utama di sekolah/madrasah 
tempatnya bertugas.  

 
A. MONITORING DAN EVALUASI 23-25 MEI 2012 

 

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia, 
Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan pemantauan lapangan yang pertama di tahun 
2012. Pemantuan dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, 23-25 Mei 2012, di Provinsi Jawa 
Timur, khususnya di kota Bangkalan, Mojokerto, Gresik, dan Malang. Kegiatan ini 
bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program Peace Corps yang 
melibatkan relawan batch #2 dan calon relawan batch #3.  

 
Pemantauan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Luar 

Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 
Agama, Kemenko Polhukam, Biro Kerjasama Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Jawa Timur, Kanwil Agama Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat, dan Kanwil Agama Jawa Barat.   

 
Pemantauan kali ini ingin melihat bagaimana people-to-people contact telah 

dilakukan oleh para relawan Peace Corps, bagaimana aspek sustainability Program Peace 
Corps, serta bagaimana pelaksanaan Pre-Service Training bagi para calon relawan Batch 
#3. Untuk itu, di samping kerangka monitoring dan evaluasi sebelumnya yang melihat 
aspek konsistensi, kapasitas, koordinasi, dan keberlanjutan, Bappenas mengembangkan 
pedoman monitoring dan evaluasi sebagai berikut:  
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1. Apakah pre-service training bermanfaat bagi pelaksanaan tugas 
relawan di sekolah/madrasah? 

2. Apakah ada masalah (kendala) yang dihadapi selama melaksanakan 
tugas sejauh ini: 
- Bahasa, budaya, makanan, kegiatan sehari-hari, kondisi tempat 

tinggal 
- Hubungan dengan guru utama, siswa, kepala sekolah 
- Jam kerja, ruang kerja, sarana/prasarana lainnya 
- Lainnya. 

3. Bagaimana metode kerja di kelas dan kerja sama dengan guru utama? 
4. Apakah telah mempersiapkan exit strategy bersama guru utama? 
5. Adakah special project yang dikembangkan? 
6. Lainnya. 

G
U

R
U

 U
T

A
M

A
 

1. Apakah keberadaan relawan dapat membantu tugas-tugas pengajaran 
bahasa Inggris? 

2. Adakah transfer of knowledge (metode) ? 
3. Bagaimana metode kerja antara guru dan relawan? 
4. Kekuatan / kelebihan apa yang dimiliki oleh relawan yang berguna 

bagi penjaran bahasa Inggris? 
5. Apa dampak keberadaan relawan dalam pengajaran bahasa Inggris 

bagi guru/siswa 
6. Lainnya... 
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 1. Bagaimana penilaian kepala sekolah/madrasah tentang kapasitas 

relawan? 
2. Bagaimana kerja sama sekolah (guru-guru) dengan relawan? 
3. Apakah relawan juga terlibat kegiatan-kegiatan (pendidikan) di luar 

sekolah? 
4. Bagaimana komunikasi kepala sekolah dengan relawan 
5. Apakah laporan kegiatan relawan telah disusun dan disampaikan 

sesuai prosedur yang ada? 
6. Lainnya. 
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1. Apakah ada masalah dengan relawan yang tinggal di rumah ini? 
2. Apakah relawan dapat menyesuaikan kondisi tempat tinggal? 
3. Bagaimana relawan hidup sehari-hari dengan keluarga dan masyarakat 

sekitar? 
4. Apa yang dilakukan relawan sehari-hari saat hari libur atau di luar jam 

sekolah? 
5. Lainnya. 
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A.1. MONITORING DAN EVALUASI BATCH 2 
 

Pada tanggal 23 Mei 2012, Tim Pemantauan tiba di Surabaya dan langsung dibagi 
ke dalam dua rombongan untuk melakukan pemantauan atas relawan Batch #2. Tim 
melakukan site visit ke empat sekolah di wilayah Bangkalan, Mojokerto, dan Gresik. 
Dalam site visit ini, tim menyaksikan relawan batch #2 berinteraksi dengan para guru 
dan siswa. Keempat relawan batch #2 yang dikunjungi adalah Taylor Rose (SMAN 1 
Bangkalan), John Alford (SMAN 1 Ngoro Mojokerto), Natasha Wright (SMAN 1 
Gresik), dan Robert Buhagiar (SMAN 1 Sidayu Gresik). 

 
A.1.1. Hasil pemantauan dan evaluasi atas Taylor Rose (SMAN 1 Bangkalan) : 
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1. Apakah ada masalah (kendala) yang dihadapi selama melaksanakan 
tugas sejauh ini: 
- Bahasa, budaya, makanan, kegiatan sehari-hari, kondisi tempat 

tinggal 
- Hubungan dengan guru utama, siswa, kepala sekolah 
- Jam kerja, ruang kerja, sarana/prasarana lainnya 
- Lainnya. 
 
Menurut Taylor, team teaching dalam 6 bulan pertama agak berat 
karena 2 guru Bahasa Indonesia memiliki pengalaman yang berbeda, 
sehingga Taylor harus melakukan adaptasi untuk menyusun rencana 
pembelajaran bersama.  
 
Kendala lain yang dihadapi Taylor adalah kurikulum Bahasa Inggris di 
Indonesia yang sulit dipahami. Taylor memandang bahwa perlu ada 
penyesuaian tingkat kesulitan materi kurikulum dengan kelas yang 
diajar.   
 
Relawan menyampaikan bahwa kurikulum Indonesia untuk pelajaran 
Bahasa Inggris sangat sulit dipahami, namun juga sangat kuat. 
Relawan merasa kesulitan memilih buku dan Lembar Kerja Siswa 
(LKS) yang paling mendukung dan memerlukan waktu dan kreativitas 
tersendiri untuk menemukan materi pendukung yang tepat.  
 

2. Bagaimana metode kerja di kelas dan kerja sama dengan guru utama? 
 
Taylor melakukan team teaching dengan dua guru Bahasa Inggris. 
Para guru bekerjasama dengan Taylor untuk membuat lesson plan. 
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Untuk itu dalam satu minggu dilakukan satu atau dua kali pertemuan 
antara Taylor dan guru Bahasa Inggris untuk membahas lesson plan. 
Meskipun guru dan relawan menyusun lesson plan, pengajaran bahasa 
Inggris tetap mengikuti kurikulum yang berlaku. 

3. Apakah telah mempersiapkan exit strategy bersama guru utama? 
 
Program-program tentang Bahasa Ingggris di SMAN 1 Bangkalan 
sudah berjalan bahkan sebelum kedatangan Taylor, sehingga program-
program akan tetap berjalan walaupun Taylor telah kembali ke 
Amerika Serikat. Beberapa program tentang Bahasa Inggris yang 
diselenggarakan oleh SMAN 1 Bangkalan diantaranya adalah English 
Day yang dilaksanakan sejak tahun 2009, lomba debat Bahasa Inggris 
sejak tahun 2009 untuk SMP di seluruh Bangkalan, serta kursus bagi 
guru dan staf Tata Usaha yang telah berlangsung sejak dulu dengan 
diajar oleh guru-guru Bahasa Inggris secara bergantian.  

4. Adakah special project yang dikembangkan? 
 
Taylor mendukung pengembangan program-program yang 
sebelumnya sudah berjalan di SMAN 1 Bangkalan, misalnya mengajar 
kursus Bahasa Inggris untuk para guru dan staf Tata Usaha pada setiap 
hari Senin, dan mendukung pelaksanakan English Day setiap hari 
Senin, Kamis, dan Sabtu. Selain itu, Taylor juga mengampu kegiatan 
English Club dan kelompok debat Bahasa Inggris di SMAN 1 
Bangkalan. 

5. Lainnya : 
 
Taylor juga ikut dalam terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan 
misalnya kegiatan keagamaan, arisan, tenis lapangan, bersepeda 
bersama guru, dan panen padi. Keterlibatan Taylor ini sangat 
bermanfaat untuk mendukung people to people contact, dimana 
melalui kegiatan-kegiatan ini Taylor belajar banyak tentang budaya 
Indonesia dari house family, guru di sekolah, dan masyarakat sekitar. 
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 1. Apakah keberadaan relawan dapat membantu tugas-tugas pengajaran 
bahasa Inggris? 
 
Keberadaan relawan dapat membantu guru dalam melakukan tugas-
tugas pengajaran Bahasa Inggris. Guru merasa terbantu dengan adanya 
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Taylor, khususnya dalam hal pembuatan soal ulangan harian dan 
mengkoreksi jawaban. Kehadiran Taylor juga memberikan dampak 
positif bagi siswa, dimana pencapaian akademik siswa cukup bagus.   

2. Adakah transfer of knowledge (metode) ? 
 
Guru mendapatkan pengalaman baru dari Taylor, dimana sistem 
pembelajaran yang digunakan Taylor lebih kreatif karena banyak 
menggunakan permainan dan diawali dengan pendahuluan yang 
mudah dipahami oleh siswa. 

3. Bagaimana metode kerja antara guru dan relawan? 
 
Taylor membantu pengajaran Bahasa Inggris untuk kelas X dan untuk 
kelas XI. Untuk kelas X ditekankan pada pembelajaran Bahasa Inggris 
sedangkan untuk Kelas XI ditekankan pada English Conversation. 
Selama ini Taylor melakukan team teaching dengan dua guru Bahasa 
Inggris. Para guru bekerjasama dengan Taylor untuk membuat lesson 
plan. Untuk itu dalam satu minggu dilakukan satu atau dua kali 
pertemuan antara Taylor dan guru Bahasa Inggris untuk membahas 
lesson plan. Meskipun guru dan relawan menyusun lesson plan, 
pengajaran bahasa Inggris tetap mengikuti kurikulum yang berlaku. 

4. Kekuatan / kelebihan apa yang dimiliki oleh relawan yang berguna 
bagi pengajaran bahasa Inggris? 
 
Relawan sangat disiplin ketika mengajar dan memiliki metode 
pembelajaran yang kreatif yang membuat siswa lebih bersemangat dan 
lebih disiplin. Guru juga merasakan bahwa proses mengajar lebih 
menyenangkan dan siswa lebih teratarik belajar. 

5. Apa dampak keberadaan relawan dalam pengajaran bahasa Inggris 
bagi guru/siswa 

 
Para siswa merasakan perbedaan ketika belajar Bahasa Inggris dari 
native speaker. Sistem pembelajaran yang digunakan Taylor lebih 
kreatif karena banyak menggunakan permainan dan diawali dengan 
pendahuluan yang mudah dipahami oleh siswa. Para siswa 
mendapatkan banyak informasi baru dari Taylor, khususnya tentang 
event-event yang berlangsung di Amerika Serikat, misalnya perayaan 
Halloween, Thansgiving, Fourth of July, dll. Kedisiplinan Taylor 
membuat siswa termotivasi untuk belajar Bahasa Inggris.  
 

6. Lainnya. 
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1. Bagaimana penilaian kepala sekolah/madrasah tentang kapasitas 
relawan? 
 
Taylor memiliki semangat mengajar yang tinggi, dan sangat tepat 
waktu. Kehadiran Taylor meningkatkan motivasi siswa dan guru untuk 
belajar Bahasa Inggris. Taylor juga mengajar kursus Bahasa Inggris 
untuk para guru dan staf Tata Usaha pada setiap hari Senin. Kursus ini 
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para 
guru dan staf Tata Usaha, khususnya untuk memperkaya vocabulary 
dan memperbaiki pronounciation. SMAN 1 Bangkalan melaksanakan 
English Day setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Selain itu, ada pula 
kegiatan English Club dan kelompok debat Bahasa Inggris. 

2. Bagaimana kerja sama sekolah (guru-guru) dengan relawan? 
 
Guru dan relawan melakukan team teaching. Mereka membahas lesson 
plan secara bersama dengan tetap mengacu pada kurikulum yang 
berlaku. Relawan juga membantu mencari bahan untuk mengajar.  

3. Apakah relawan juga terlibat kegiatan-kegiatan (pendidikan) di luar 
sekolah? 
 
Taylor ikut terlibat dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
Bangkalan dan kadang diminta mengajar di STIKES Bangkalan. 
Kegiatan-kegiatan ini bersifat temporer dan hanya diijinkan jika ada 
waktu luang dan Taylor bisa menjaga kesehatan.  

4. Bagaimana komunikasi kepala sekolah dengan relawan 
 
Komunikasi dapat berjalan dengan baik walaupun Kepala Sekolah 
hanya berbahasa Inggris secara terbatas. Meskipun demikian, Kepala 
Sekolah menunjukkan semangat untuk berkomunikasi dengan relawan, 
dan mendukung pelaksanaan program-program Bahasa Inggris di 
sekolah, misalnya program English Day 3 kali dalam satu minggu.  

5. Apakah laporan kegiatan relawan telah disusun dan disampaikan 
sesuai prosedur yang ada? 
 
Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Kepala Sekolah. 

6. Lainnya : 
 
Terkait aspek keamanan, pihak sekolah telah melaporkan kehadiran 
Taylor kepada polisi, dimana Polres Bangkalan juga telah memberi 
jaminan keamanan bagi Taylor.  
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Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, tim pemantauan 
memandang bahwa Taylor Rose dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menjalin 
kerjasama yang bagus dengan pihak sekolah. Kepala sekolah dan para guru juga 
menunjukkan semangat untuk melanjutkan program-program tentang bahasa Inggris yang 
telah dilakukan oleh pihak sekolah bersama Taylor. Berdasarkan hal tersebut, tim 
mengharapkan program-program dapat terus berjalan dengan baik walaupun setelah 
Taylor kembali ke Amerika Serikat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taylor membuat siswa merasa makin percaya diri untuk berbahasa 
Inggris. Pada tanggal 7 Juni 2012 ada 2 siswa SMAN 1 Bangkalan 
yang mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Taylor 
membantu dua siswa tersebut untuk memperbaiki Bahasa Inggrisnya. 
 
Mengingat banyaknya manfaat yang dirasakan oleh pihak sekolah, 
maka Kepala Sekolah mengharapkan masa tugas Taylor dapat 
diperpanjang. Menanggapi hal ini, tim pemantauan menyampaikan 
bahwa kebijakan yang ada saat ini adalah relawan bertugas selama 2 
tahun dan setelah selesai tidak ada perpanjangan/penggantian dengan 
relawan lainnya. Meskipun demikian, usulan dari Kepala Sekolah akan 
disampaikan kepada Steering Committee.  
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 Catatan : Keluarga semang tidak hadir dalam pertemuan antara tim 
pemantauan dengan relawan dan pihak sekolah. 
1. Apakah ada masalah dengan relawan yang tinggal di rumah ini? 
2. Apakah relawan dapat menyesuaikan kondisi tempat tinggal? 
3. Bagaimana relawan hidup sehari-hari dengan keluarga dan masyarakat 

sekitar? 
4. Apa yang dilakukan relawan sehari-hari saat hari libur atau di luar jam 

sekolah? 
5. Lainnya. 
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A.1.2. Hasil pemantauan dan evaluasi atas John Alford (SMAN 1 Ngoro Mojokerto) : 
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1. Apakah ada masalah (kendala) yang dihadapi selama melaksanakan 
tugas sejauh ini: 
- Bahasa, budaya, makanan, kegiatan sehari-hari, kondisi tempat 

tinggal 
- Hubungan dengan guru utama, siswa, kepala sekolah 
- Jam kerja, ruang kerja, sarana/prasarana lainnya 
- Lainnya. 
 
Informasi dari Peace Corps : salah satu kendala yang dihadapi dalam 
penyusunan lesson plan secara bersama antara relawan dengan guru 
adalah tempat tinggal para guru yang jauh dari sekolah, sehingga 
kadang guru merasa keberatan untuk menyusun lesson plan bersama 
John karena tidak ingin pulang terlalu sore.  

2. Bagaimana metode kerja di kelas dan kerja sama dengan guru utama? 
 
John melakukan team teaching dengan guru Bahasa Inggris.  John 
menyampaikan bahwa dalam mengajar di kelas, sebagian besar 
dilakukan dengan mitra pengajar.  
John juga bekerjasama dengan guru untuk membuat lesson plan. 
Meskipun guru dan relawan menyusun lesson plan, pengajaran bahasa 
Inggris tetap mengikuti kurikulum yang berlaku. 

3. Apakah telah mempersiapkan exit strategy bersama guru utama? 
 
John dan guru utama saling berbagi metode dan ilmu ketika mengajar 
yang dapat membantu guru utama untuk melanjutkan apa yang telah 
dilaksanakan bersama John. Buku “No What What” akan menjadi 
salah satu acuan dalam meneruskan cara pengajaran relawan. Pihak 
sekolah juga membuat rekaman ketika John mengajar yang dapat 
digunakan para guru untuk terus mengingat metode pengajaran yang 
digunakan oleh John.  

4. Adakah special project yang dikembangkan? 
 

Selain mengajar para siswa, John juga mengajar kursus Bahasa Inggris 
untuk para guru setiap hari Selasa jam 7 pagi. John juga melakukan 
kegiatan English Club dengan jumlah peserta sekitar 5-7 siswa. Para 
siswa tidak diharuskan untuk mengikuti English Club karena banyak 
siswa yang tinggal jauh dari sekolah dan mengalami kesulitan 
transportasi. 
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5. Lainnya : 
 
Relawan menyampaikan bahwa motivasinya menjadi relawan Peace 
Corps merupakan kombinasi dari alasan yang altruistic dan ambisi 
pribadi. Di Amerika Serikat, alumni Peace Corps mendapatkan tempat 
yang istimewa, dan relawan ingin mencoba pengalaman baru yang 
istimewa.  
Terkait dengan privacy, relawan datang ke Indonesia tanpa ekspektasi 
tertentu dan justru mengharapkan negara yang didatanginya 
memberikan kesan dalam dirinya. Dengan kata lain, relawan justru 
mengharapkan mengalami hal-hal yang berbeda, termasuk mengenai 
privacy, dan berharap bisa membangun keseimbangan dalam hal ini. 
Di rumah tempat tinggalnya, relawan merasa mendapatkan cukup 
privacy dengan kamar yang terletak di lantai atas. Pada intinya, 
relawan menilai bahwa privacy tetap penting, namun harus dipahami 
secara berbeda dari konteks privacy di negara asalnya.  
Terkait dengan upaya khusus untuk membangun people-to-people 
contact, relawan mengaku bahwa kemajuan yang dicapainya telah 
cukup baik. Upaya khusus yang dilakukannya sejauh ini antara lain 
untuk tidak menolak undangan yang datang (mengikuti aturan Peace 
Corps). Relawan, misalnya, menghadiri sejumlah acara 
kemasyarakatan seperti acara pulang haji dan acara menyambut 
kelahiran bayi. Di samping itu, relawan juga sering berkeliling dengan 
sepeda, untuk berhenti dan berinteraksi dengan pedagang buah dan 
lain sebagainya.  
Relawan melihat bahwa program Peace Corps tidak semata-mata 
untuk mengajar Bahasa Inggris. Unsur “exposure” dari program ini 
dinilainya justru melebihi hal-hal teknis dalam pengajaran Bahasa 
Inggris. Relawan menyadari bahwa people-to-people contact 
mendapatkan porsi terbesar dalam pekerjaannya, lebih dari sekedar 
mengajar Bahasa Inggris.  
Terkait dengan nilai-nilai yang telah dipelajarinya, relawan merasa 
telah berbagi nilai yang dirasanya penting, seperti misalnya 
kedisiplinan, seperti telah diakui oleh para guru. Namun demikian, 
relawan menekankan bahwa dirinya sekedar berbagi nilai tersebut dan 
bukan memaksakan. Di sisi lain, relawan juga belajar nilai-nilai dari 
masyarakat sekitarnya, seperti misalnya kesabaran, dan belajar 
menemukan keseimbangan dalam mendorong nilai-nilai tertentu 
dengan mempelajari bagaimana cara kerja masyarakatnya, dan belajar 
untuk tidak menjadi arogan.  
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1. Apakah keberadaan relawan dapat membantu tugas-tugas pengajaran 
bahasa Inggris? 
 
Keberadaan relawan dapat membantu guru dalam melakukan tugas-
tugas pengajaran Bahasa Inggris, khususnya dalam penyusunan lesson 
plan, pemilihan metode pengajaran, dan penyediaan materi pengajaran 
yang menarik.  
 

2. Adakah transfer of knowledge (metode) ? 
 
Guru mendapatkan pengalaman baru dari John, khususnya tentang 
sistem pembelajaran yang lebih kreatif dan materi pembelajaran yang 
lebih beragam sehingga menarik perhatian siswa. Para guru telah 
mendapatkan banyak ilmu dari John, misalnya tentang cara mengajar 
menggunakan permainan, bagaimana membuat soal latihan, 
bagaimana memberi penjelasan kepada siswa secara runtut dan jelas, 
serta bagaimana penggunaan idioms dan slank words. Pihak sekolah 
juga telah membuat dokumentasi video saat John sedang mengajar, 
sehingga apa yang disampaikan John saat mengajar bisa 
terdokumentasikan.  

3. Bagaimana metode kerja antara guru dan relawan? 
 
John mengajar di kelas X bersama dengan 2 guru bahasa Inggris. 
Selama ini John melakukan team teaching dengan guru Bahasa 
Inggris. Para guru bekerjasama dengan John untuk membuat lesson 
plan. Meskipun guru dan relawan menyusun lesson plan, pengajaran 
bahasa Inggris tetap mengikuti kurikulum yang berlaku. 

4. Kekuatan / kelebihan apa yang dimiliki oleh relawan yang berguna 
bagi penjaran bahasa Inggris? 
 
John sangat disiplin ketika mengajar dan memiliki metode 
pembelajaran yang kreatif, misalnya lewat berbagai permainan yang 
menambah kosakata dan tata bahasa. John juga mampu meningkatkan 
motivasi siswa. Hal ini sangat penting mengingat siswa di sekolah 
yang terletak di kawasan pedesaan cenderung memiliki motivasi 
belajar Bahasa Inggris yang rendah. 
 
Salah satu hal baru yang diperkenalkan oleh relawan adalah 
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penggunaan suplemen news item dari Voice of America (VOA), yang 
tentunya lebih konkret dan bertaraf internasional.   Relawan juga 
dinilai menggunakan cara mengajar yang menyentuh dan memberikan 
stimulasi kepada siswa, serta memberikan kesempatan dan 
penghargaan kepada orang untuk mendengarkan jika orang yang lain 
berbicara.  
 
Kedisiplinan dan ketegasan John juga ditunjukkan dengan pemberian 
nilai 0 bagi siswa yang mencontek pada saat ulangan harian. Hal ini 
membuat siswa menjadi terpacu untuk berusaha sendiri dan tidak 
mencontek.  

 
5. Apa dampak keberadaan relawan dalam pengajaran bahasa Inggris 

bagi guru/siswa 
 

Para siswa merasakan perbedaan ketika belajar Bahasa Inggris dari 
native speaker. Sistem pembelajaran yang digunakan John lebih 
kreatif karena banyak menggunakan permainan.  
 
Keberadaan John membuat guru bahasa Inggris merasa termotivasi 
untuk terus mengembangkan metode pengajaran. Di sisi lain, guru-
guru lainnya juga menjadi tertarik belajar Bahasa Inggris.  

6. Lainnya. 
 
Kendala yang dihadapi terkait kehadiran relawan pada awalnya terkait 
dengan kesulitan komunikasi antara guru dengan relawan. Dalam 
perkembangannya, disampaikan bahwa guru setempat sudah mulai 
terbuka dan mulai belajar. Dalam satu bulan terakhir, guru-guru lain 
sudah mulai berpartisipasi dalam kursus Bahasa Inggris bersama 
relawan.  
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 1. Bagaimana penilaian kepala sekolah/madrasah tentang kapasitas 

relawan? 
 
John memiliki semangat mengajar yang tinggi dan sangat disiplin. 
Kehadiran John juga membuat siswa menjadi termotivasi belajar 
Bahasa Inggris dan tidak mencontek lagi, karena jika ada yang 
mencontek saat ulangan maka langsung mendapatkan nilai 0.  
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Pihak sekolah menyampaikan bahwa kehadiran relawan telah 
membawa perubahan di kalangan guru maupun siswa, termasuk dari 
cara bicara yang sudah mulai menyelipkan Bahasa Inggris dalam 
percakapan, dan adanya siswa yang menjuarai kompetisi Bahasa 
Inggris di Universitas Brawijaya. Namun demikian, dari informasi 
yang diberikan oleh relawan, diketahui bahwa siswa tersebut bukan 
merupakan siswa binaan relawan. Perubahan lain yang dapat diamati 
adalah adanya peningkatan minat siswa untuk mengikuti lomba 
olimpiade Bahasa Inggris. Peminat yang biasanya 100-an siswa, 
meningkat menjadi sekitar 400 siswa. Namun demikian, karena 
terbentur biaya transportasi untuk menuju lokasi olimpiade, peserta 
dibatasi hanya sejumlah 30 siswa.  

2. Bagaimana kerja sama sekolah (guru-guru) dengan relawan? 
 
Guru dan relawan melakukan team teaching. Mereka membahas lesson 
plan secara bersama dengan tetap mengacu pada kurikulum yang 
berlaku. Relawan juga membantu mencari bahan untuk mengajar.  
 
Selama ini relawan mengajar kelas 10, dengan total waktu mengajar 
20 jam seminggu, dengan anggota team teaching dua orang guru 
setempat. Saat ini salah satu dari guru mitra tersebut sedang cuti 
melahirkan sehingga untuk sementara digantikan oleh guru-guru 
lainnya. Pemilihan kelas 10 terkait dengan masa peralihan dari SMP 
ke SMA, dan diharapkan bahwa keberadaan relawan menambah daya 
tarik siswa dalam belajar Bahasa Inggris dan menjadi sumber motivasi 
sejak masa penerimaan siswa baru (PSB). Awalnya memang relawan 
ditempatkan di kelas 10 dan 11, namun ternyata muncul kesulitan 
sehingga berdasarkan musyawarah bersama diputuskan bahwa relawan 
hanya mengajar kelas 10.  
 
Pada awalnya, guru-guru selain guru Bahasa Inggris mengalami 
kesulitan untuk berkomunikasi dengan John. Guru-guru memerlukan 
waktu 1 tahun untuk tergugah mulai belajar bahasa Inggris. 
 

3. Apakah relawan juga terlibat kegiatan-kegiatan (pendidikan) di luar 
sekolah? 
 
John ikut memberikan materi pada pertemuan MGMP di Mojokerto. 
John juga sering diundang ke SMA, SMK, atau pesantren lain untuk 
mengisi materi. Meskipun demikian, hal ini hanya dilakukan jika John 
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ada waktu luang dan tidak mengganggu tugasnya di SMAN 1 Ngoro. 
 

4. Bagaimana komunikasi kepala sekolah dengan relawan? 
 
Komunikasi dapat berjalan dengan baik walaupun Kepala Sekolah 
berbahasa Inggris secara terbatas.  

5. Apakah laporan kegiatan relawan telah disusun dan disampaikan 
sesuai prosedur yang ada? 
 
Pihak sekolah telah melakukan 2 macam pelaporan, yakni dengan lisan 
di setiap rapat dinas dan secara tertulis sebanyak dua kali. Pelaporan 
semakin dimudahkan dengan keaktifan relawan dalam kegiatan 
kepariwisataan sehingga semakin banyak dinas Pemda yang mengenal 
relawan.  
 

6. Lainnya : 
 
Pihak sekolah mengakui bahwa memang ada penambahan jumlah 
siswa baru dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB). Namun mengingat 
bahwa pada PSB lalu relawan baru saja datang, pihak sekolah merasa 
tidak bisa mengklaim bahwa kenaikan peminat PSB terkait dengan 
kehadiran relawan. Kaitan antara kehadiran relawan dan jumlah 
peminat dalam PSB, dengan demikian, baru akan bisa dilihat dalam 
PSB mendatang.  

 
Terkait dengan keamanan, sejak awal kehadiran relawan sudah 
dikoordinasikan secara intens dengan Polsek dan dinas terkait 
sehingga tidak ada permasalahan.  
 
Relawan sering berpartisipasi dalam kegiatan tahlilan dan ikut 
berpuasa satu bulan penuh.  
 
Pihak sekolah meminta mas tugas relawan diperpanjang, atau jika 
masa tugas tidak dapat diperpanjang, seolah mengharapkan bantuan 
dalam bentuk lain.  
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 Catatan : Keluarga semang tidak hadir dalam pertemuan antara tim 

pemantauan dengan relawan dan pihak sekolah. 
1. Apakah ada masalah dengan relawan yang tinggal di rumah ini? 
2. Apakah relawan dapat menyesuaikan kondisi tempat tinggal? 
3. Bagaimana relawan hidup sehari-hari dengan keluarga dan masyarakat 
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B
e
rdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, tim pemantauan memandang bahwa 
guru Bahasa Inggris di SMAN 1 Ngoro Mojokerto kurang terlibat/kurang bekerjasama 
dengan John Alford. Capacity building untuk para guru juga belum berjalan dengan 
lancar, sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini penting karena ternyata para 
guru memerlukan waktu satu tahun untuk mulai mengambil ilmu dari John Alford, 
sehingga hal ini termasuk terlambat dilakukan.  
 

A.1.3. Hasil pemantauan dan evaluasi atas Natasha Wright (SMAN 1 Gresik) dan 
Robert Buhagiar (SMAN 1 Sidayu Gresik) : 

 
Kepala sekolah dan guru menjelaskan tentang efek positif yang mereka peroleh 

dengan keberadaan relawan Peace Corps. Manfaat yang paling bisa dirasakan adalah 
meningkatnya motivasi siswa dan guru belajar bahasa Inggris, khususnya  pada aspek 
berbicara. Oleh karena itu relawan di dua sekolah di Gresik ditugaskan mengajar di kelas-
kelas unggulan.  

 
Relawan dari MAN 1 Gresik yaitu Natasha Wright memberikan pendapatnya 

tentang Ujian Nasional Bahasa Inggris yang dianggap terlalu sulit, khususnya untuk 
Listening. Di tempat Natasha, tim pemantauan tidak dapat melihat relawan dan guru 
mengajar Bahasa Inggris kepada siswa karena pada saat kunjungan sedang tidak ada jam 
pelajaran Bahasa Inggris. Kepala sekolah tempat Natasha bertugas mengharapkan 
relawan bisa lebih banyak berbahasa Inggris dengan para guru sehingga para guru bisa 
termotivasi untuk menggunakan Bahasa Inggris. Tim Pemantauan juga melihat bahwa 
kepala sekolah  menganggap relawan sebagai sarana promosi untuk mendapatkan siswa 
baru. 

Dalam kunjungan ke tempat Robery Buhagiar di SMAN 1 Sidayu Gresik, tim 
menyaksikan Robert mengajar di kelas, dan terlihat bahwa siswa sangat antusias dan 
bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. Robert juga dapat 
bekerjasama dengan baik bersama para guru.  

 
Secara keseluruhan, kedua relawan memandang bahwa guru Indonesia sudah 

cukup kreatif dalam mengajar Bahasa Inggris. Tim juga mengunjungi kediaman relawan 
selama di Indonesia, dari hasil pembicaraan dengan host family, diketahui bahwa sejauh 
ini relawan bisa bersosialisasi dengn baik dengan anggota keluarga dan masyarakat, 
mereka juga ikut serta dalam kegiatan dengan masyarakat. Hal yang tidak kalah penting 

sekitar? 
4. Apa yang dilakukan relawan sehari-hari saat hari libur atau di luar jam 

sekolah? 
5. Lainnya. 
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adalah adanya saling belajar nilai-nilai budaya yang berbeda, baik dari relawan maupun 
dari warga sekolah. Relawan juga tertarik belajar agama Islam, sehingga ketika kembali 
ke Amerika Serikat nanti relawan bisa menyampaikan kepada lingkungannya bahwa 
Islam itu baik.  

 
Tim pemantauan memberi catatan bahwa untuk pemilihan sekolah/madrasah pada 

tahun berikutnya sebaiknya sekolah yang dipilih adalah sekolah memang memiliki 
semangat, sehingga relawan juga merasa termotivasi. Menanggapi masukan ini, pihak 
Peace Corps menjelaskan bahwa sejak Januari 2012, Peace Corps telah mengunjungi 
sekitar 100 sekolah. Kunjungan awal biasanya membutuhkan waktu 2-3 jam untuk 
menjelaskan peran dan tanggung jawab relawan, sekolah, dan hubungan kerjasama. 
Kunjungan kedua biasanya dilaksanakan sehari penuh  untuk mengetahui komitmen 
sekolah dan komitmen guru. Biasanya dalam kunjungan kedua pihak sekolah 
mengiyakan semua pertanyaan dari PC supaya bisa mendapatkan relawan. Hal ini 
menjadi kendala bagi Peace Corps.  

 
 

A.2. MONITORING DAN EVALUASI BATCH 3 
 

Pada tanggal 24 Mei 2012, tim melanjutkan kegiatan dengan melakukan 
pemantauan atas calon relawan Batch #3 yang sedang mengikuti Pre-Service Training. 
Beberapa materi yang diberikan dalam Pre-Service Training adalah training tentang 
Bahasa Indonesia dan budaya Indonesia, cara berbelanja, dan cara menawar harga.  

 
Sebelum tim melaksanakan pemantauan untuk calon relawan Batch #3, tim Pre 

Service Training dari Peace Corps menyampaikan presentasi tentang pelaksanaan Pre 
Service Training. Proses training dilakukan dari 5 April – 15 juni 2012, dengan 
menggunakan community-based training di mana peserta dibagi dalam kelompok kecil di 
8 cluster dan seminggu sekali dikumpulkan dalam kelompok besar. Peserta training juga 
melakukan praktikum mengajar di 8 sekolah (SMA, MAN dan SMP). Tahun ini untuk 
pertama kalinya menggunakan TEFL (teaching English as forign language) yang 
merupakan standar internasional Peace Corps. Dalam Pre Service Training, calon relawan 
juga didorong untuk memutuskan apakah akan tetap melanjutkan untuk menjadi relawan. 
Hal ini untuk meminimalisir dampak pengunduran diri.  

 
Di luar sesi formal tentang budaya yang hanya sebesar 3%, calon relawan 

mendapatkan banyak bimbingan dari cultural facilitator dalam waktu yang tak terhitung. 
Siklus yang dilalui oleh peserta training adalah : TEFL selama 4 minggu, praktikum 2 
minggu, English camp 1 hari, TEFL conference 1 hari, dan model school selama 2 hari.  
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Dari hasil observasi sejauh ini, sebanyak 23 relawan memiliki kemampuan 
mengajar yang baik, 14 kemampuan menengah, dan 4 memiliki kemampuan yang rendah. 
4 relawan yang memiliki kemampuan yang rendah ini akan digembleng dalam model 
school.  

 
Berbagai tantangan yang dihadapi oleh calon relawan bervariasi dari minggu 

pertama hingga saat ini, antara lain: hubungan dengan host family, adaptasi dengan 
makanan lokal, tidak cukup tidur karena terganggu suara azan, kendala bahasa Indonesia, 
kelelahan, menu makanan yang sama, jadwal yang ketat dan melelahkan, dinamika 
kelompok dan sebagainya.  

 
Menghadapi berbagai tantangan ini, sejumlah tindakan yang telah dilakukan 

antara lain: menambah kelas ekstra untuk bahasa, menyediakan homestay facilitators, 
cultural facilitators, memberikan sesi formal dan latihan bagi peserta untuk 
mengembangkan coping strategies. 

 
Setelah menerima presentasi dari Tim Pre Service Training, Tim Pemantauan 

melakasanakan pemantauan kepada calon relawan Batch #3. Tim pemantauan dibagi 
menjadi empat rombongan dan mengunjungi calon relawan Batch #3 di 4 (empat) desa 
yang berbeda. Melalui pemantauan ini, tim pemantauan berupaya melihat apakah calon 
relawan batch #3 telah siap/belum untuk menjalankan tugasnya. Tim pemantau juga 
berusaha melihat bagaimana relawan membangun hubungan dengan keluarga semang dan 
dengan masyarakat.   

 
A.2.1. Tim 1 : Desa Oro-Oro Ombo 

 
Tim 1 mengunjungi calon relawan Batch #3 di desa Oro-Oro Ombo. Calon 

relawan yang dikunjungi adalah Joseph Stewart, Pallavee Panchal, Michelle Mistelske, 
Matthew Borden, Katie Starr, Dee Dee Hong, dan Maurice Shawndefar. Beberapa 
keluarga semang juga ikut hadir dalam diskusi, diantaranya adalah host family dari Dee 
Dee Hong, Joseph Stewart, Pallavee Pachal, dan Katie Starr. 

 
Tim menanyakan kesiapan para calon relawan, bagaimana cara mereka 

berkomunikasi dengan keluarga semang, dan bagaimana pengalaman mereka setelah 
mengikuti Pre Service Training. Hampir semua relawan menyatakan siap untuk 
menjalankan tugas sebagai relawan. Walaupun relawan menyadari ada banyak perbedaan 
antara masyarakat Amerika dan Indonesia, namun mereka yakin dapat mengatasinya.  

 
Kendala yang dihadapi oleh para calon relawan diantaranya adalah kendala 

komunikasi dengan keluarga semang, misalnya tentang penyediaan makanan bagi calon 
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relawan, dimana keluarga semang mengangap relawan hanya mengkonsumsi sedikit 
makanan sehingga membuat keluarga semang merasa khawatir. Terkait dengan hal ini, ke 
depannya keluarga semang perlu diberi penjelasan tentang budaya Amerika, sehingga 
keluarga semang bisa lebih siap ketika calon relawan tinggal bersama mereka. Kendala 
lain yang dihadapi oleh para calon relawan adalah penyesuaian diri terhadap suara adzan 
yang cukup keras.  

Calon relawan merasa sangat terbantu dengan adanya materi TEFL dalam Pre-
Service Training, khususnya bagi relawan yang belum memiliki pengalaman mengajar. 
Berdasarkan pengamatan tim pemantauan, calon relawan perempuan terlihat lebih siap 
untuk melaksanakan tugasnya sebagai relawan.  

 
Tim pemantauan memandang bahwa persiapan Batch #3 lebih baik daripada 

Batch #1 dan Batch #2, mengingat Pre Service Training telah dilaksanakan dengan lebih 
sistematis. Para calon relawan juga telah lebih dipersiapkan untuk mengajar Bahasa 
Inggris. Kunjungan para calon relawan Batch #3 kepada relawan Batch #2 perlu 
diteruskan, sehingga calon relawan Batch #3 bisa melihat bagaimana relawan Batch #2 
mengajar dan berinteraksi dengan keluarga semang. Peace Corps perlu memikirkan 
bagaimana agar calon relawan Batch #3 tidak terlalu kaget ketika datang ke daerah 
tugasnya, karena sepertinya para calon relawan merasa sangat nyaman tinggal di Batu 
ketika Pre-Service Training.  
 

A.2.2. Tim 2 : Desa Beji 
 

Tim 2 mengunjungi calon relawan Batch #3 di desa Beji. Calon relawan yang 
dikunjungi adalah Martine Randolph, Kayla Clement, Mary O’ Hara, Glenda Gibbs, dan 
Joseph Taylor. Pada prinsipnya para calon relawan merasa siap, termasuk dalam hal 
adaptasi budaya. Salah satu relawan, yaitu Martin Randolph, juga menyatakan 
kesiapannya. Hal ini juga ditunjang dengan dukungan keluarganya yang juga memiliki 
pengalaman menjadi relawan Peace Corps.  

 
Ada dua calon relawan yang sudah berusia lanjut, yaitu Ibu Mary dan Ibu Glenda. 

Ibu Mary energik dan memiliki banyak pengalaman mengajar, sedangkan Ibu Glenda 
memiliki hambatan dalam berbahasa Indonesia, sehingga sulit berkomunikasi dengan 
keluarga semang. Selain itu Ibu Glenda memiliki masalah kesehatan (sakit encok), 
sehingga menghambat untuk mengikuti kegiatan lain dalam PST. Biasanya Ibu Glenda 
setelah traning ingin langsung pulang untuk beristirahat, sedangkan relawan lain ingin 
mengeksplorasi lingkungan sekitar. 

Kendala yang dihadapi calon relawan diantaranya adalah tentang penyediaan 
makanan, dimana ada calon relawan yang tidak suka makanan pedas, ada pula calon 
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relawan yang vegetarian. Sehubungan dengan hal ini, host family telah berusaha 
menyediakan makanan yang diinginkan relawan. 

 
Pihak keluarga semang dapat menerima kehadiran calon relawan dengan baik. 

Pihak keluarga semang juga memberikan masukan bahwa perlu ada materi bahasa lokal 
(bahasa Jawa) dalam Pre-Service Training, sehingga calon relawan bisa lebih mudah 
berinteraksi dengan keluarga semang. Terkait dengan hal ini, perwakilan Peace Corps 
menyampaikan bahwa akan ada training bahasa lokal. Ada juga dana bagi relawan untuk 
belajar bahasa dari tutor.  
 
 
 
 

A.2.3. Tim 3 : Desa Bulukerto A 
 

Tim 3 mengunjungi calon relawan Batch #3 di desa Bulukerto A. Calon relawan 
yang dikunjungi adalah Matt Delaney, William Glasscock, Amy Glasscock, Jennifer 
Hanson, Ellen Carpenter, dan Emily Anderson. Dalam wawancara kelompok, para calon 
relawan menyampaikan kesiapannya. Mereka juga merasa terbantu dengan adanya Staf 
Peace Corps dan fasilitator budaya.  

 
Amy Glasscock menyampaikan bahwa dirinya merasa siap dan sangat terbantu 

oleh persiapan yang diberikan oleh tim Peace Corps melalui PST. Sejauh ini, Amy 
merasa sudah belajar banyak, termasuk dari sesi mengenai challenges dan preparation. 
Amy melihat adanya cultural facilitators sangat membantu dalam memahami banyak hal.  

 
Ellen menyampaikan bahwa sebelum datang ke Indonesia dirinya telah 

mempersiapkan diri dan PST juga dinilainya sangat bagus dan sangat membantu. Emily 
melihat bahwa persiapan terkait erat dengan kemampuan membangun hubungan, dan 
menurutnya Peace Corps telah melakukan hal yang tepat dengan mendorong calon 
erlawan untuk banyak membangun hubungan dengan orang di sekitarnya melalui proses 
pelatihan ini.  

Jennifer melihat bahwa sejauh ini dia mulai memahami adanya perbedaan dan 
tidak merasa kelelahan menghadapi perbedaan ini, dan melihat bahwa menjalin hubungan 
yang baik sangatlah penting. Matt melihat bahwa sejauh ini staf PST telah melakukan 
tugasnya dengan sangat baik, dan sangat menghargai peran cultural facilitators, dan 
menilai pengalamannya sejauh ini sangat positif.  

 
Mengenai motivasi masing-masing calon relawan, Will melihat Peace Corps 

sebagai kesempatan untuk hidup di luar negeri mewakili rakyat Amerika. Sedangkan 
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Emily memang memiliki passion di bidang non-profit education. Jennifer, sebagai 
mantan jurnalis, ingin memanfatkan keahlian di bidang bahasa untuk bidang lain, dan 
ingin mengembangkan kemampuan mengajar bahasa Inggris di samping keahlian dalam 
bidang jurnalistik.  

 
Mengenai apa yang akan dilakukan untuk berbagi informasi tentang budaya 

Indonesia, para calon relawan mengaku telah memulainya sejak sekarang. Will dan Amy 
telah mulai memposting tulisan di blog mereka untuk berbagi cerita dan juga membuat 
video untuk presentasi. Will yang memiliki minat untuk belajar tentang Islam berencana 
untuk berbagi pengalaman mengenai Islam. Jennifer memfokuskan untuk berbagi 
informasi tentang makanan Indonesia dan peluang Indonesia terkait dengan dunia bisnis. 
Ellen melihat bahwa sifat bersahabat/ramah-tamah dan suka menolong orang Indonesia 
membuatnya sangat terkesan dan juga sudah mulai disebarkan melalui blognya. Emily 
melihat keramahtamahan  Indonesia sebagai “a giving culture” yang perlu disampaikan 
kepada teman-temannya di Amerika Serikat. Matt melihat Peace Corps sebagai 
kesempatan untuk melakukan pertukaran kebudayaan dan Peace Corps merupakan 
merupakan kesempatan langka untuk menghabiskan 2 tahun dengan budaya yang 
berbeda.  

 
Mengenai situasi keamanan, calon relawan menyampaikan bahwa dirinya merasa 

aman, dan beberapa di antaranya sudah pernah naik angkutan umum (hingga ke 
Surabaya) dan merasa tidak mengalami kesulitan yang berarti.  

Terkait dengan masukan untuk PST, jika diijinkan untuk mengubah sesuatu, 
Jennifer ingin agar hub day yang dijadwalkan setiap hari Jumat dan dirasa sangat 
melelahkan dapat diubah harinya dan dibuat lebih singkat. Will mengharapkan lebih 
banyak pelatihan bahasa, meskipun secara umum yang diberikan saat ini sudah cukup 
baik. Emily mengharapkan jadwal dapat ditinjau ulang sehingga peserta memiliki waktu 
lebih untuk re-charge. Amy sejak awal sudah menyadari bahwa PST akan melelahkan 
dan merasa bahwa panitia telah melakukan tugasnya dengan baik dalam memampatkan 
jadwal dengan agenda yang sangat banyak.  

 
Terkait dengan kekhawatiran, sebagian peserta mengakui bahwa pada awalnya 

ada kekahwatiran baik besar atau pun kecil, termasuk yang terkait dengan terjadinya 
peristiwa bom di masa lalu di Indonesia. Namun demikian, peserta mengakui bahwa 
kekhawatiran ini mulai berkurang dan excitement kini dirasakan lebih besar daripada 
kekhawatiran itu sendiri.  

 
Tim pemantauan juga melakukan wawancara mendalam dengan salah satu calon 

relawan yaitu Matt Delaney. Matt Delaney merupakan satu dari 4 calon relawan yang 
tidak memiliki pengalaman mengajar Bahasa Inggris. Clearing House Kemlu 
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menyampaikan untuk mengobservasi 4 calon relawan ini untuk menentukan 
keberlanjutan penugasan mereka.  

 
Dalam wawancara individu, Matt menjelaskan bahwa dirinya memiliki 

pengalaman mengajar dalam parktikum yang menjadi bagian dari program masternya, 
dan pernah menjadi guru Sejarah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Matt mengakui 
bahwa dirinya tidak memiliki pengalaman mengajar Bahasa Inggris, namun merasa 
bahwa TEFL yang diberikan sudah sangat membantu. Pengalaman Valya, yang mengisi 
salah satu sesi dalam PST dan sudah menjadi guru selama 30 tahun dinilainya sangat 
membantu. Matt mengakui bahwa mengajar Bahasa Inggris akan menjadi sebuah 
tantangan, namun saat ini dia sudah merasa cukup siap.  

 
Terkait dengan sejumlah kasus di mana sebagian relawan PC ditinggalkan untuk 

mengajar sendirian, Matt mengaku sudah mendengar hal ini sekilas dari relawan Batch 
sebelumnya. Jika menghadapi situasi semacam ini, pertama Matt akan berbicara dengan 
guru yang bersangkutan. JIka hal ini tidak memberikan hasil, baru dirinya akan berbicara 
dengan Kepala Sekolah dan keluarga semang untuk melihat apa yang sebaiknya/layak 
dilakukan. Terkait dengan kemungkinan keterbatasan sumber daya yang tersedia, Matt 
mengaku sudah siap dengan hal tersebut, dan akan berupaya memanfaatkan sumber daya 
yang tersedia saja.  

 
Matt mengakui bahwa ketidaktahuan mengenai apa yang akan terjadi adalah salah 

satu kekhawatiran terbesar. Namun sesudah adanya PST Matt merasa kekahwatiran ini 
jauh berkurang dan sekarang mulai berharap akan mampu mengajar dengan baik. Matt 
menilai praktikum yang dilakukan sangat bermanfaat, termasuk untuk mengamati 
hubungan yang terjalin antar berbagai pihak yang terlibat di sekolah, seperti siswa dan 
guru, antar guru dan sebagainya. Saat ini Matt sudah mulai memberikan kursus Bahasa 
Inggris di sekitar rumah tinggalnya, dan masyarakat sekitar membantunya belajar Bahasa 
Indonesia.  

 
Secara keseluruhan para calon relawan merasa tidak ada masalah dalam hal 

keamanan dan tidak ada masalah dengan pandangan Islam. Mereka berharap saat kembali 
ke Amerika bisa menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi bagian 
dari people to people contact. 

 
Tim juga melakukan wawancara dengan keluarga semang. Keluarga semang 

untuk kelompok ini belum pernah ditempati oleh calon relawan sebelumnya. Mereka 
mengaku sangat terkesan dengan kemandirian calon relawan dalam kondisi yang tidak 
mewah dan banyak kekurangan. Bapak Kepala Desa, sebagai salah satu host family 
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sangat berterima kasih dan menyampaikan bahwa tidak ada masalah terkait kehadiran 
para calon relawan ini.  

 
Keluarga semang Matt Delaney menyampaikan berbagai hal positif dari Matt. 

Matt dinilai ramah, aktif berpartisipasi dalam berbagai acara di masyarakat, seperti 
yasinan dan posyandu. Matt juga dipuji karena mengikuti kebiasaan di rumah keluarga 
semang, seperti mencium tangan orang tua sebelum pergi. Komunikasi Matt dinilai 
bagus, termasuk dengan masyarakat sekitar. Sedangkan keluarga semang Emily 
menyampaikan bahwa Emily sangat cepat belajar Bahasa Indonesia dan selalu 
mengkomunikasikan kepada keluarga mengenai keberadaannya melalui sms. Emily 
dinilai sangat berdedikasi dalam belajar. 
 

A.2.4. Tim 4 : Desa Bulukerto B 
 

Tim 4 mengunjungi calon relawan Batch #3 di desa Bulukerto B. Calon relawan 
yang dikunjungi adalah Michaela Barnhart, Shane Butler, Sophie Sanders, Okhee Shim, 
Andrew Yerkes, dan Richard Koch. Para calon relawan telah berusaha keras untuk 
mengikuti Pre-Service Training, dan mereka merasa siap untuk melaksanakan tugasnya, 
apalagi telah ditunjang dengan 120 jam kelas bahasa Indonesia.   

 
Para calon relawan sudah mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bahkan 

ada salah satu calon relawan yang sudah fasih berbahasa Indonesia, yaitu Okhee. Salah 
satu calon relawan, yaitu Michaela Barnhart, telah berupaya keras untuk mempersiapkan 
diri sebelum bertugas. Sejak awal pemantauan hingga akhir, Michaela terus mencoba 
berbahasa Indonesia. Materi TEFL sebesar 20 % dalam Pre Service Training diharapkan 
akan lebih membantu Michaela dalam mengajar bahasa Inggris. 

 
Terkait dengan pelajaran tentang budaya yang mendapat porsi 3 % dalam Pre 

Service Training, relawan memandang bahwa angka 3 % tersebut adalah materi yang 
mereka dapat secara formal di dalam Pre Service Training, sedangkan sisanya bisa 
mereka dapatkan dalam kehidupan nyata saat mereka berinteraksi dengan keluarga 
semang. Tim pemantauan mengharapkan hal-hal yang bersifat substansif tentang nilai-
nilai yang berlaku di Indonesia perlu diberi penekanan dalam Pre Service Training.  

Keluarga Semang di Bulukerto B ingin memperkenalkan calon relawan dengan 
berbagai kegiatan keagamaan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa ada toleransi di dalam 
masyarakat Bulukerto.  
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Catatan Tambahan  
 

Perwakilan dari Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kegiatan monitoring 
dan evaluasi ini memberi banyak pelajaran, mengingat Jawa barat akan menjadi lokasi 
peace corps. Pemda Jawa Barat sendiri telah merasa siap untuk bisa menerima relawan 
Peace Corps. Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga memberikan masukan bahwa dalam 
Pre-service training sebaiknya ada penekanan pada background pengajaran.  
 

Perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyampaikan bahwa seandainya memungkinkan sebaiknya relawan Peace 
Corps mengajar di RSBI, misalnya di SMA 1 Lamongan dan SMA 1 Surabaya. 

 
Perwakilan dari Kementerian Agama mengharapkan agar 4 calon relawan Batch 

#3 yang dipandang agak lambat dalam menerima materi Pre Service Training sebaiknya 
mendapatkan tambahan sesi. Terkait dengan hal ini, pihak Peace Corps menyampaikan 
akan ada tambahan 2 hari untuk menambah jam terbang para relawan yang TEFL nya 
kurang. Perwakilan Kementerian Agama juga mengharapkan agar dalam screening awal 
calon relawan, sebaiknya Peace Corps memasukkan kategori personality touch dan 
patience, sehingga relawan yang terpilih adalah relawan yang personality-nya baik. 
Menanggapi hal ini, Peace Corps menyampaikan bahwa memang tidak ada tes tentang 
personality, tapi pihak penyeleksi di Peace Corps bisa melihat banyak hal melalui CV dan 
interview untuk melihat personality relawan. 

 
Bappenas memyampaikan sebaiknya relawan diberi tahu kendala apa saja yang 

mungkin akan dihadapi selama masa tugasnya, misalnya kemungkinan guru 
meninggalkan relawan untuk mengajar sendirian. Terkait dengan hal ini, perwakilan 
Kementerian Agama menyampaikan bahwa jika ada guru di madrasah yang tidak aktif, 
maka sebaiknya Kementerian Agama diberi informasi sehingga Kementerian Agama bisa 
mengirimkan surat kepada Madrasah yang bersangkutan.  

 
Peace Corps menyampaikan bahwa program Peace Corps memang tentang people 

to people contact dan pengajaran Bahasa Inggris adalah kendaraan/alatnya. Meskipun 
demikian, Peace Corps tetap ingin supaya kendaraan/alat ini bagus, sehingga hal-hal 
teknis dalam pengajaran Bahasa Inggris tetap perlu diperhatikan. Peace Corps 
mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah melakukan 4 kali 
monitoring dan evaluasi Peace Corps. 
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B. MONITORING DAN EVALUASI 17-19 OKTOBER 2012 
 

Program relawan Peace Corps untuk pengajaran Bahasa Inggris di Provisi Jawa 
Timur telah memasuki tahun ketiga setelah ditandatanganinya MoU Program Peace 
Corps pada tahun 2010. Program yang berada di bawah kerja sama Kemitraan Strategis 
(Comprehensive Partnership) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat 
bertujuan menjalin dan menumbuhkan saling pengertian (mutual understanding) antara 
rakyat Amerika Serikat dan rakyat Indonesia.   

 
Pemantauan dan evaluasi terhadap Program Peace Corps ini dilaksanakan secara 

reguler oleh Bappenas bersama instansi terkait lainnya, antara lain Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah 
(Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat). Di samping itu, pemantauan dan evaluasi ini juga dilakukan bersama Peace Corps 
Indonesia. 

 
Tahapan perencanaan dan pelaksanaan Program Peace Corps menjadi perhatian 

dalam pemantauan dan evaluasi. Pada kesempatan ini, pemantauan dan evaluasi dilakukan 
terhadap tahap Pelatihan dalam masa pelayanan relawan (In Service Training), wawancara 
khusus dengan relawan dan guru mitra, serta kunjungan ke beberapa lokasi kerja relawan 
(ke sekolah dan tempat tinggal relawan).  Kunjungan ke lokasi ini dilakukan untuk 
melihat kemajuan (progress) dan respon para pihak (kepala sekolah, guru mitra, siswa, 
dan host family). 

 
B.1. PERTEMUAN DI KANTOR PEACE CORPS 
 

Dalam pertemuan dengan Tim Peace Corps pada tanggal 17 Oktober, Tim Monev 
melakukan pertemuan dengan Ken Puvak untuk membahas mengenai Diana Klein. Diana 
Klein merupakan relawan Batch #1 yang ditempatkan di MAN Rengel, Bojonegoro. 
Diana Klein ditarik dari penugasan oleh Peace Corps Indonesia setelah kurang lebih 
setahun bertugas, tanpa penjelasan yang memadai terhadap Pemerintah Indonesia. Salah 
satu tujuan pemantauan kali ini adalah mengetahui dan memahami penyebab pemulangan 
relawan tersebut.  

 
Dalam pertemuan ini, Peace Corps menjelaskan bahwa keputusan menarik Diana 

penugasan terkait dengan situasi di host family yang ditempati oleh Diana. Host family 
memiliki anak laki-laki berumur 10 tahun yang seringkali memberikan “sexually explicit 
physical gesture and language” kepada Diana Klein, yang mengakibatkan Diana 
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memukul anak tersebut di depan ibunya. Secara umum, hubungan Diana dengan anak 
tersebut, terkadang sangat baik, namun juga terkadang buruk.  
 

Setelah peristiwa pemukulan terjadi, Peace Corps menjelaskan kepada Diana 
mengenai resiko yang dihadapi oleh Peace Corps akibat peristiwa itu, dan pada akhirnya 
semua pihak dapat menerima keputusan untuk menarik Diana Klein dari penugasan. 
Peace Corps juga menyebutkan bahwa sebenarnya pihak host family sempat datang ke 
kantor Peace Corps untuk meminta agar keputusan penarikan tersebut dibatalkan.  

 
Pertemuan dilanjutkan dengan paparan mengenai Peace Corps oleh Ken Puvak 

dan Betsy Vegso. Paparan umum mengenai Peace Corps diberikan mengingat sebagian 
peserta monev baru pertama kali mengikuti kegiatan pemantauan ini sehingga perlu 
mendapatkan gambaran umum mengenai Peace Corps di Indonesia.  Peace Corps 
menjelaskan bahwa misi Peace Corps adalah membantu masyarakat dengan bantuan 
teknis yang dibutuhkan, membantu meningkatkan pemahaman yang lebih baik di 
kalangan warga Amerika mengenai masyarakat setempat, dan meningkatkan pemahaman 
masyarakat setempat mengenai Amerika.  

 
Tujuan yang ingin dicapai oleh Peace Corps di dalam masyarakat adalah 

meningkatkan pembelajaran, meningkatkan pengajaran, pembangunan pemuda. Kerangka 
proyek Peace Corps adalah membangun community of practice dan youth development. 
Ekspektasi utama dari program Peace Corps adalah kesuksesan dan keberlanjutan 
berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat.  

 
Terkait dengan upaya penyiapan host family yang akan ditempati oleh relawan, 

Peace Corps mendorong relawan dan host family yang sudah berpengalaman untuk 
mengunjungi dan berbagi pengalaman dengan calon host family untuk batch selanjutnya. 
Pihak Peace Corps menambahkan bahwa pada umumnya host family menyampaikan 
pengalaman terbaik bagi relawan.  

 
Terkait dengan reaksi yang muncul sehubungan dengan film “Innocence of 

Muslim” beberapa waktu lalu, Peace Corps menyampaikan bahwa semua relawan baik-
baik saja. Sejumlah relawan menyampaikan kepada Peace Corps bahwa muncul 
percakapan yang menarik di komunitas mereka ketika persoalan film tersebut 
mengemuka, namun tidak ada persoalan yang lebih serius.  

 
Pertemuan dilanjutkan dengan paparan oleh tiga relawan batch #1 berdasarkan 

pengalaman 20 relawan Batch #1 yang menyampaikan beberapa beberapa catatan. 
Terkait dengan kerangka program, relawan merasa tidak yakin dengan ekspektasi 
Pemerintah. Untuk itu, relawan merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia 
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merumuskan target yang lebih spesifik dan dapat dicapai, pihak sekolah melaporkan 
langsung kepada Pemerintah Indonesia, seperti halnya relawan melapor langsung kepada 
Peace Corps dan perlu adanya panduan dari Pemerintah di level nasional. Mengenai  
pemilihan sekolah, relawan melihat bahwa sekolah yang paling membutuhkan relawan 
jusru tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar dalam seleksi. Relawan juga 
mengamati bahwa siswa di tingkat SMP lebih tepat menjadi tempat penugasan karena 
siswa sangat reseptif dan belajar-mengajar Bahasa Inggris sangat lemah. Untuk itu, 
relawan merekomendasikan agar dilakukan upaya untuk menargetkan sekolah yang 
sangat membutuhkan, melakukan penempatan relawan di SMP, membangun mekanisme 
aplikasi sekolah yang lebih terbuka dan transparan dan membuka peluang sekolah 
mendaftar langsung kepada Pemerinth.  

 
Relawan juga memberikan masukan mengenai Achievement Based Education, di 

mana relawan melihat bahwa siswa mengalami kekurangan motivasi belajar, karena 
berbagai alasan, termasuk kurangnya insentif untuk mencapai sesuatu dan karena adanya 
ekspektasi yang tidak realistis (misalnya: nilai 70 ditetapkan sebagai standar gagal 
tidaknya siswa). Hal ini mengakibatkan siswa memilih cara yang tidak jujur untuk 
memenuhi standar tersebut (menyontek). Rekomendasi relawan untuk mengatasi 
persoalan ini antara lain adalah mempertimbangkan kembali ambang batas nilai 
kelulusan, membangun standar dan ekspektasi tingkat kelulusan yang lebih realistis, 
menindak pelaku menyontek dengan lebih tegas di semua level, membangun achievement 
based education, agar siswa lebih bahagia dalam belajar.  

 
Terkait dengan kurikulum, relawan mencatat bahwa kurikulum Bahasa Inggris 

saat ini lebih menekankan kepada passive skills, lebih dari communicative dan critical 
thinking skill. Siswa dinilai kewalahan, dan penggunaan buku teks dan LKS dirasa 
kurang tepat. Untuk itu, relawan merekomendasikan untuk mengubah kurikulum menjadi 
lebih berorientasi pada communicative skills, memastikan bahwa ujian (khususnya 
UNAS) dan kurikulum sudah sejalan, mengurangi jumlah mata pelajaran, dan menambah 
alokasi jam untuk masing-masing pelajaran, membuat panduan mengenai pemilihan buku 
teks dan LKS yang sesuai, mendorong penulis buku teks dan LKS untuk menggunakan 
jasa native speaker untuk mereview buku mereka (relawan Peace Corps bersedia 
melakukan ini tanpa dibayar).  

 
Mengenai training untuk guru, relawan melihat bahwa guru seringkali tidak 

dituntut untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, sehingga kekurangan motivasi dalam 
mengajar. Seringkali guru juga tidak merasa siap mengajar setelah lulus dari bangku 
kuliah. Rekomendasi para relawan untuk situasi ini adalah melakukan observasi terhadap 
guru secara efektif (misalnya oleh Kepala Sekolah), perlunya pemerintah membangun 
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sistem pengawasan yang efektif, dan membangun community of best practice, misalnya 
melalui MGMP yang dinilai sangat baik untuk saling membantu. 

 
Dalam diskusi dan tanya jawab sesudah paparan dilakukan, terdapat beberapa 

catatan dan tanggapan. Sistem yang digunakan selama ini masih mendorong siswa untuk 
menyontek karena hanya mengutamakan nilai. Pihak yang terkait perlu memikirkan cara 
yang dapat membangun “the joy of learning for learning sake”. Salah satu cara yang 
dapat digunakan adalah dengan memberikan feedback kepada siswa. Selama ini 
kurikulum Bahasa Inggris di Indonesia menekankan “genre based approach” yang 
memfokuskan pada reading skill, dengan bahan bacaaan yang berdasarkan genre. Cara ini 
sebenarnya bisa efektif, namun sayangnya pertanyaan lebih difokuskan kepada struktur, 
dan hal-hal mengenai genre yang sebenarnya tidak terlalu relevan, alih-alih pada bacaan. 
Sebaiknya, sekolah perlu lebih memotivasi siswa mengenai apa yang bisa mereka 
lakukan dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya. Relawan juga menyampaikan bahwa 
siswa SMK ternyata lebih mampu berkomunikasi aktif dalam Bahasa Inggris 
dibandingkan dengan siswa SMA. Relawan juga mengungkapkan adanya ekspektasi 
kepada relawan yang kurang sinkron dengan keinginan relawan yang juga ingin dan perlu 
belajar Bahasa Indonesia, misalnya meminta relawan menggunakan Bahasa Inggris setiap 
saat, termasuk ketika berkomunikasi dengan semua guru, termasuk guru yang tidak 
terkait dengan pengajaran Bahasa Inggris.  

 
B.2. IN-SERVICE TRAINING 

 
Kegiatan In-service training dilakukan pada tanggal 17-23 Oktober 2012 di Hotel 

Equator, Surabaya yang diikuti oleh seluruh relawan ID 6 (Batch 3) yang berjumlah 43 
orang bersama guru mitra pelajaran Bahasa Inggris masing-masing. Tujuan kegiatan ini 
adalah untuk memberi kesempatan kepada relawan dan mitra pendamping untuk 
mengkaji ulang keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi selama ini, dan juga 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengajaran bahasa 
Inggris, team teaching  dan pengembangan komunitas mereka.  

 
Sesi Pembelajaran (lesson learnt) dilakukan secara efektif melalui sharing 

berbagai pengalaman yang dissampaikan oleh beberapa relawan terdahulu (ID-5 atau 
Batch 2) serta guru mitra masing-masing. Sesi ini merupakan salah satu faktor penting 
dalam memberikan pemahaman dan contoh-contoh kiat menghadapi berbagai persoalan, 
baik yang timbul dalam masa mengajar, kendala mitra guru dan siswa, komunikasi 
dengnan pihak sekolah (kepala sekolah), maupun kehidupan sehari-hari yang dialami.  

 
Dalam sesi ini masing-masing relawan bersama guru mitra dapat mengenali dan 

mengidentifikasi sejumlah tantangan (challenges), harapan-harapan (hopes) dari masing-
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masing pihak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan (success). Sebagai 
contoh, tantangan dapat berupa ketidak-konsistenan jadwal pengajaran di skolah, adanya 
resistensi dari relawan atau guru mitra untuk menerima ide-ide atau metode mengajar 
yang baru, dan yang memprihatinkan adalah adanya praktek ‘nyontek’ (cheating) yang 
dilakukan oleh siswa. Terkait dengan harapan, sejumlah hal dapat diidentifikasi seperti 
dapat terjadinya komunikasi yang lebih baik, persahabatan yang lebih dalam, umpan balik 
yang jujur, dan keberlanjutan (sustainability). Sementara itu faktor-faktor keberhasilan 
antara lain adanya partisipasi siswa yang aktif, komunikasi yang intensif dengan guru 
mitra, dan interaksi dengan komunitas (acceptance). Salah satu catatan dari diskusi ini 
adalah bahwa dari sudut pandang guru counterpart, tim teaching dinilai sangat membantu, 
karena guru tidak menjadi terlalu lelah di kelas, sehingga masih memiliki energi dan 
waktu untuk melakukan hal lain di luar kelas, terutama dalam hal merencanakan dan 
mereview materi yang diberikan kepada siswa. 

 
Presentasi dengan menggunakan audio visual juga dilakukan untuk memberikan 

perspektif fundamental antara relawan dan guru mitra dalam bekerja sama. Film pendek 
dan diskusi konten ditujukan untuk memperlihatkan inti dari teamwork, rasa saling 
percaya (mutual trust), rasa percaya diri (confidence) dan upaya menjaga tujuan bersama 
yang jelas (clear objective and consistent). 

 
 

Rekomendasi Tim Monev untuk pelaksanaan In Service Training ini adalah:  
a. Perlu disusun sebuah buku pegangan bagi relawan dan guru yang berisi pertanyaan 

dan jawaban (Q & A) yang diambil dari pengalaman relawan terdahulu tentang 
segala hal menyangkut aspek komunikasi, metode pengajaran, kerjasama dengan 
mitra, kegiatan dalam masyarakat, dan sebagainya. 

b. Perlu satu sesi yang memberikan kesempatan kepada relawan Batch 3 untuk 
memberikan dan menyampaikan pengamalan yang dianggap berhasil, sehingga 
dapat menginspirasi relawan yang masih merasa kesulitan menghadapi situasinya. 
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B.3. KUNJUNGAN LAPANGAN 
 

Kunjungan lapangan dilakukan oleh dua tim secara terpisah, yakni Tim pertama menuju 
Bondowoso, sedangkan Tim kedua menuju Tuban dan Bojonegoro. 

 
 Nama Sekolah Nama Relawan Peace 

Corps 

TIM 1 : 
1. Otho H. Hadi 

(Bappenas) 
2. Saut Siringoringgo 

(Kemenko Polhukam) 
3. Dimas (Kemenlu) 
4. Syairofi (Kanwil 

Agama Prov. Jatim) 
5. Rudi (Kementerian 

Agama) 
6. Solahuddin 

(Kementerian Agama) 

 
1. SMAN 1 Prajekan, 

Bondowoso 
 

2. MAN Bondowoso 
 

3. SMKN 1 Tamanan, 
Bondowoso 

 
1. Nicole Ethier (Batch 

2) 
 
 
2. Melanie Aleman 

 
3. Julie Beals 

 
TIM 2 : 

1. Dyah Widiastuti 
(Bappenas) 

2. Habibbi (Kemenlu 
3. Omegadon Sagala 

(Kemenko Pohukam) 
 

 
 
1. MAN Rengel Tuban 

 
2. MAN Padangan 

Bojonegoro 
 

 
 
1. Mary O’Hara 

 
2. Erin Fitzgerald 

 
  

Secara umum kunjungan lapangan ini memberikan informasi penting antara lain 
bagaimana kerja sama relawan dan guru mitra, kapasitas relawan dan guru mitra, 
terpenuhi-tidaknya harapan sekolah, ada-tidaknya rencana keberlanjutan (exit strategi), 
aktivitas sosial relawan di masyarakat (acceptance), dan beberapa asumsi resiko (risk 
assumption). Dalam pengamatan cepat, tim mempunyai pandangan yang sama bahwa 
program Peace Corps ini memberikan manfaat positif baik bagi sekolah, guru, siswa, 
maupun masyarakat. Sekolah memperoleh manfaat citra baik yang berdampak pada 
peningkatan siswa yang mendaftar pada tahun ajaran baru. Guru mitra memperoleh 
kesempatan yang lebih khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, 
menggunakan metode balajar baru (inovatif), dan disiplin. Sementara siswa menjadi lebih 
percaya diri dan termotivasi berbahasa Inggris.  
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KUNJUNGAN LAPANGAN BONDOWOSO  
 

1. NICOLE ETHIER 
 

Memulai tugasnya pada bulan Juni 2011 lalu atau telah memasuki bulan ke 18 mengajar 
bersama guru mitra di SMAN 1 Prajekan Bondowoso.  SAMN 1 Prajekan ini merupakan 
satu-satunya SMA di Bondowoso yang memperoleh tenaga relawan Peace Corps untuk 
mengajar Bahasa Inggris bersama mitra guru. 

 
 

Kerja sama dengan kepala sekolah 
 

Komunikasi dengan institusi sekolah, terutama Kepala Sekolah, dapat berjalan dengan 
baik sekalipun pada awalnya juga menghadi persoalan bahasa. Kepala Sekolah juga 
melihat adanya upaya relawan untuk mendekatkan diri dengan para guru sehingga sejauh 
ini komunikasi dan kerjasama dapat dilakukan sesuai harapan sekolah. 

 
Kapasitas dan Kerja sama dengan guru mitra  

 
Nicole telah memiliki pengalaman mengajar Bahasa Inggris kepada siswa dengan latar 
belakang etnis yang bervariasi, setidaknya selama setahun sebelum menjadi relawan 
Peace Corps. Nicole juga memiliki pengalaman mengajar individu maupun kelas. 
Berbekal kemampuan tersebut, selama hampir 2 tahun bertugas Nicole dinilai mampu 
memotivasi siswa, membantu siswa dengan learning by doing, menyelenggarakan english 
club, dan menggunakan variasi metode pembelajaran.  
Pemenuhan atas harapan Sekolah 
 
Pihak sekolah sangat merasakan dampak positif dengan kehadiran relawan di sekolahnya.  
Perluasan kemampuan bahasa bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru-guru di 
sekolah.  
Enrollment meningkat dari 5 kelas menjadi 6 kelas 
 
Keberlanjutan (termasuk identifikasi key success) 
 
Aspek keberlanjutan telah mendapat perhatian dan relawan juga telah mempersiapkan 
bersama guru mitra. Salah satu kesiapan keberlanjutan adalah telah tersusunnya hasil 
review atas Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dapat digunakan sewaktu-waktu, bahkan 
saat relawan sudah tidak bertugas di sekolahnya. Lembar kerja siswa ini dibahas bersama 
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guru mitra dengan melihat pada pengalaman proses belajar mengajar termasuk juga 
mempertimbangkan tingkat kemampuan bahasa Inggris.  

 
Aktivitas Sosial 
 
Kegiatan di luar sekolah,  dengan upaya yang cukup keras, relawan mampu beradaptasi 
dengan keseharian, kebiasaan, dan budaya masyarakat. Beragam kegiatan diikuti untuk 
memperoleh acceptance sekaligus belajar dan memahami budaya Indonesia khususnya 
budaya jawa. Keingintahuan atas budaya ini memberi kesan positif bagi masyarakat 
sekitarnya. Menonton wayang kulit bersama host family semalam suntuk merupakan 
salah satu upaya khusus untuk bisa bersama dan menyatu dengan keseharian kehidupan 
masyarakat. Di samping itu, relawan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat 
keagamaan, seperti mengikuti ajakan host family untuk turut dalam pengajian ibu-ibu di 
desa, dan ikut membagikan daging kurban pada saat Iedul Adha 2011 yang lalu.  
 
Asumsi risiko (Risk Assumption) 
 
Oleh karena relawan telah bekerja selama 18 bulan dan hampir memasuki masa akhir 
tugas, dari beberapa aspek seperti kerjasama dengan sekolan, guru mitra, kapasitas, 
pemenuhan harapan sekolah, persiapan keberlanjutan dan aktivitas sosial, tim melihat 
bahwa potensi keberhasilan program ini dapat dicapai. 
Saran dan Masukan  
 
Tim monev mengusulkan agar relawan bersama guru mitra dapat merumuskan indikator 
keberhasilan pengajaran bahasa Inggris. Salah satu yang dapat dilakukan adalah kontes 
pidato, penuturan cerita dengan bahasa Inggris atau kegiatan lain yang dapat menjadi alat 
evaluasi bagi relawan dan guru mitra. 

 
2. MELANIE MARITZA ALEMAN 

 
Relawan memulai tugasnya sebagai pengajar bahasa Inggris pada bulan Juni 2012, atau 
baru memasuki bulan ke 5 di MAN Bondowoso. Letak sekolah berada di kawasan kota 
tetapi sekitar 90% siswanya tinggal di daerah pinggiran. Jumlah siswa sebanyak 1007 
orang dengan 61 guru. Sekolah ini tergolong besar dari aspek jumlah siswa dan guru, 
sarana dan prasarana, dengan potensi berkembang yang cukup besar. 
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Kerja sama dengan kepala sekolah 
 
Respon positif dari kepala sekolah terhadap keberadaan relawan di sekolahnya 
disampaikan secara langsung. Keberadaan relawan dinilai (diharapkan) dapat memberikan 
manfaat luas bagi perkembangan mutu sekolah. Kepala MAN Bondowoso ini sangat 
visioner karena yang bersangkutan juga merupakan tokoh masyarakat dan panutan. 
Dengan posisi ini, relawan juga dapat dengan mudah ‘masuk’ ke dalam kehidupan sehari-
hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Disebutkan, bahwa kehadiran relawan di 
MAM Bondowoso ini akan menggugah semangat dan kerja keras para guru, siswa, dan 
seluruh civitas sekolah. 

 
Kapasitas dan Kerja sana dengan guru mitra 
 
Melanie memiliki pengalaman mengajar Bahasa Inggris, khususnya untuk siswa dewasa, 
selama setahun, di samping latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang 
jurnalisme dan komunikasi massa. Kerja sama dengan guru dapat terjalin baik, ditunjang 
oleh kemampuan Melanie dalam membangun komunikasi dengan guru, siswa dan kepala 
sekolah.   
Pemenuhan atas harapan sekolah 
Pihak sekolah menyatakan bahwa keberadaan relawan dengan kualifikasi seperti yang 
dimiliki Melanie sangat membantu proses belajar mengajar, khususnya Bahasa Inggris. 
Guru pendamping dan guru lainnya merasakan manfaat dengan keberadaan relawan. 
Metode pengajaran baru diterapkan dan siswa menjadi lebih termotivasi belajar bahasa 
Inggris. Format tugas membuat surat berbahasa Inggris yang dilakukan siswa menjadi 
salah satu cara pembelajaran baru. Cara ini membuat siswa dapat lebih berinteraksi 
dengan relawan sebagai native speaker. 

 
Keberlanjutan 
 
Dalam secondary project yang direncanakan oleh relawan biasanya dapat dilihat hal-hal 
apa saja yang dilakukan sebagai exit strategy. Bersama guru pendamping akan ditentukan 
dan dibangun kegiatan khusus untuk mempersiapkan bila relawan telah menyelesaikan 
masa tugasnya. Namun, oleh karena Melanie Aleman baru memasuki bulan ke 5 masa 
tugasnya, secondary project ini masih akan dibangun.  
 
Aktivitas sosial 
 
Karakter relawan cukup tangguh untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi 
tempat tinggal. Keseharian relawan diisi dengan berbagai aktivitas sosial, antara lain 
bersama masyarakat sekitar berpartisipasi dalam karnaval tahunan di Bondowoso, arisan, 
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pengajian kaum ibu. Pengalaman ini menggambarkan proses positif dari sebuah 
pertukaran sosial dan budaya yang berbeda. Pembelajaran resiprokal budaya dan 
kebiasaan dua bangsa yang berbeda merupakan upaya pertukaran timbal balik (two-way 
exchange). Diharapkan dari pertukaran ini dapat memberikan dampak positif dari kontak 
antar masyarakat (people-to-people contact). 

 
Asumsi Resiko 
 
Kekuatan karakter dan kapasitas relawan dapat menjamin keberhasilan tugas dan tujuan 
pembelajaran bahasa Inggris, baik kepada guru pendamping, guru lainnya, dan siswa 
belajar.  

 
Saran dan Masukan  : 
 
Melihat masih dininya masa tugas relawan, Tim Monev memberikan masukan kepada 
pihak sekolah agar dapat mempersiapkan keberlanjutan program pengajaran bahasa 
Inggris yang dapat menjaga kualitas, motivasi, dan kepercayaan diri para siswa dalam 
berbahasa Inggris.  

 
3. JULIE BEALS  

 
Saat Monev ini dilakukan, relawan baru memasuki bulan ke 5 masa tugasnya di SMKN 1 
Tamanan Bondowoso. SMKN 1 ini merupakan pengembangan atau peningkatan dari 
tingkat sekolah menengah pertama. Pada saat kunjungan tim monev, relawan sedang 
mengikuti in-service training di Surabaya. Sehingga informasi yang diperoleh adalah dari 
pihak sekolah, yakni kepala sekolah, guru pendamping dan guru lainnya, serta para siswa.   
 
Kerja sama dengan kepala sekolah 
Pihak kepala sekolah menjelaskan adanya ‘gap’ komunikasi antara relawan dengan pihak 
sekolah. Relawan juga tidak pernah melakukan konsultasi dan komunikasi kepada kepala 
sekolah. Komunikasi justru dilakukan antara relawan dengan staf Peace Corps untuk 
membahas dan menyelesaikan persoalan yang mucul antara relawan dengan sekolah.  
Bahkan, disebutkan, relawan hanya menyampaikan permohonan ijin untuk mengikuti in-
service training di Surabaya hanya melalui pesan singkat (SMS). Pihak kepala sekolah 
mengkuatirkan kemanfaatan adanya relawan di sekolah menjadi tidak optimal. 
 
Kapasitas dan Kerja sana dengan guru mitra 
 
Dilihat dari kapasitasnya, relawan dapat dinilai memadai untuk melaksanakan tugas 
dalam pengajaran bahasa Inggris. Julie memiliki pengalaman mengajar yang terkait 
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dengan Bahasa Inggris sejak tahun 2010, untuk siswa dengan tingkat kemajuan yang 
berbeda-beda, mulai dari tingkat pemula hingga tingkat lanjut. Dalam pengalaman 
tersebut, Julie tidak hanya mengajar anak-anak kelas 3 dan 4, namun juga siswa dewasa. 
Di samping memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang Bahasa Inggris dan filsafat, 
Julie juga pernah mendapatkan sejumlah pelatihan sebagai pengajar.   
 
Namun dari penuturan guru, relawan sangat membatasi komunikasi dengan guru 
pendamping dan seringkali meninggalkan kelas sebelum waktunya. Dijelaskan bahwa 
guru utama pendamping dalam masa cuti melahirkan, sehingga sekolah memberikan 
kebijakan bahwa relawan akan bekerja dengan dua guru pendamping. Atas usulan 
kebijakan ini, relawan hanya ingin bekerja dengan satu guru pendamping saja, dengan 
kata lain hanya memilih satu dari dua guru yang ada. Pemilihan satu guru ini ternyata 
mempunyai dampak yang tidak diharapkan, yakni adanya perasaan tersisih bagi guru yang 
tidak dipilih. 
 
Para siswa juga memberikan penjelasan yang kurang lebih senada dengan guru, yakni 
tidak optimalnya pengajaran bahsa Inggris yang diberikan oleh  relawan. Hal ini nampak 
terutama setelah relawan ‘menjalankan masa liburan’ ke Bali. Perubahan ini digambarkan 
oleh siswa bahwa relawan menjadi kurang fokus pada tugasnya. Sering melamun dan 
tertawa sendiri di depan kelas dengan melihat laptopnya. Diinformasikan bahwa relawan 
membuka facebook dan tidak berkonsentrasi pada tugas pengajaran. Di samping itu 
diinformasikan bahwa relawan juga sering kali menerima kontak dari telepon 
genggamnya dan keluar kelas untuk beberapa lama.  Relawan juga pernah ijin tidak 
mengajar karena sakit. Namun, menurut siswa, siswa bertemu relawan meluangkan waktu 
di alun-alun kota.  
 
Pemenuhan atas harapan sekolah 
 
Dengan situasi yang berkembang dan kualitas komunikasi yang terjadi antara sekolah dan 
relawan, pihak sekolah meerasa perlu mengetahui apakah relawan tidak cocok dengan 
situasi dan seluruh proses belajar mengajar di SMKN 1.  Keberadaan relawan dinilai 
belum memberikan dampak positif pada kualitas belajar mengajar di sekolah. Guru dan 
siswa masih merasakan ‘gap’ komunikasi yang besar dengan relawan. 
 
Keberlanjutan 
 
Hingga Monev ini dilaksanakan, kesiapan baik sekolah maupun relawan belum terlihat, 
khususnya dalam menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas. 
Pada saat ini tampaknya kedua pihak (sekolah dan relawan) masih berusaha menemukan 
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cara dan komunikasi yang baik sehingga dapat menciptakan suasana kondisif bagi tugas 
belajar mengajar. 

 
Aktivitas sosial 
 
Berbeda dengan komunikasi yang terjadi dengan sekolah, tampaknya relawan lebih 
merasa nyaman berada di tempat tinggal dan lingkungan sekitar. Pergaulan sosial relawan 
di masyarakat berlangsung dengan baik. Di luar tugas mengajar di sekolah, relawan 
membuka ‘les’ bahasa Inggris di rumah tinggalnya dan banyak diminati oleh anak anak 
atau remaja. Induk semang juga merasa nyaman dengan keberadaan relawan dan 
seringkali berkomunikasi dengan relawan. 
 
Asumsi Resiko 
 
Hubungan yang kurang kondusif antara sekolah dan relawan dapat membawa dampak 
yang kurang baik terhadap pencapaian tujuan belajar mengajar, dan tujuan program Peace 
Corps pada umumnya. 
 
Saran dan Masukan  : 
 
Peace Corps perlu menjembatani gap komunikasi antara sekolah dan relawan dan perlu 
meyakinkan kepada pihak sekolah bahwa Peace Corps tidak akan menarik tugas relawan 
dari sekolah. 

 
KUNJUNGAN LAPANGAN BOJONEGORO  
 

1. Mary O’Hara – MAN Rengel, Bojonegoro   
 

Secara umum, Mary diterima dengan sangat baik, di lingkungan sekolah maupun di 
lingkungan tempat tinggal. MAN Rengel, jika dibandingkan dengan sejumlah MAN lain 
yang pernah dikunjungi oleh Tim Pemantauan Peace Corps dapat dikategorikan sebagai 
MAN yang cukup maju, dengan sarana dan pra sarana belajar mengajar yang memadai, 
termasuk laboratorium bahasa. MAN Rengel terdiri dari 10 kelas parallel, 911 siswa, dan 
60 guru. MAN Rengel, sejak sebelum kedatangan relawan Peace Corps, telah memiliki 
sejumlah prestasi dalam bidang Bahasa Inggris di tingkat Bondowoso.  

 
Kepala Sekolah MAN Rengel, Bapak Badar, baru saja menjabat sejak kurang dari 6 bulan 
terakhir. Namun demikian, beliau memperlihatkan visi yang maju mengenai sekolah yang 
dipimpinnya, khususnya terkait dengan pencapaian MAN Rengel di Bidang Bahasa 
Inggris. MAN Rengel memiliki sistem matrikulasi yang memungkinkan sekolah 
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menyeleksi siswanya sesuai dengan kemampuan mereka, dan telah mempersiapkan untuk 
membuka jurusan bahasa di tahun mendatang (saat ini jurusan yang tersedia adalah IPA, 
IPS dan Agama).  
 
MAN Rengel memiliki tujuh guru Bahasa Inggris secara keseluruhan yang rata-rata 
masih berusia muda, dan berlatar belakang S1 Pendidikan Bahasa Inggris/Sastra Inggris 
dan hanya satu orang yang belum berstatus PNS. Dari ketujuh guru tersebut, dua orang 
merupakan guru counterpart untuk Mary O’Hara, yakni Bapak Gunadi dan Bapak Habib. 
Mary mengajar selama 25 jam/minggu, atau 5 jam lebih lama daripada waktu maksimal 
yang telah ditentukan oleh Peace Corps. Menanggapi informasi ini, pihak Peace Corps 
menyampaikan kepada pihak sekolah untuk dapat mentaati peraturan mengenai lama jam 
mengajar tersebu, meskipun pihak MAN menyatakan bahwa Mary tidak berkeberatan 
dengan lama waktu mengajar ini. Peace Corps menjelaskan bahwa pengaturan jam ini 
diperlukan agar relawan juga bisa terlibat kegiatan di luar kelas.  
 
Kerja sama dengan kepala sekolah 
 
Bapak Kepala Sekolah menjelaskan bahwa Mary telah membawa dampak positif di MAN 
Rengel. Meskipun sudah berusia 66 tahun, Mary dinilai memiliki semangat mengajar 
yang luar biasa sebagai kelebihan. Seluruh masyarakat merasa sangat cocok dengan 
kehadiran Mary. Mary sangat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, dan tanggapan 
masyarakat juga sangat luar biasa, yang terlihat ketika Mary mengikuti kegiatan pawai 
dan karnaval. Kepala Sekolah sempat menyampaikan bahwa karakter Mary sangat jauh 
berbeda dengan karakter relawan Peace Corps sebelumnya yang jauh lebih muda 
sehingga masih memiliki sifat-sifat egois. Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa 
komunikasi Mary dengannya juga berjalan dengan sangat baik. Mary selalu 
menginformasikan kepada dirinya jika dirinya bepergian.  
 
Kepala Sekolah memperlihatkan pandangan yang cukup visioner terkait kemajuan 
pengajaran Bahasa Inggris di sekolahnya. Kepala Sekolah melakukan kunjungan ke 
sekolah lain yang juga ditempati oleh relawan Peace Corps lain untuk bertukar informasi. 
Ke depan, MAN Rengel merencanakan akan membuka jurusan Bahasa. Di samping itu, 
MAN Rengel sedang mempersiapkan acara English Camp dalam waktu dekat, dengan 
mengundang sejumlah MAN dan SMA di wilayah sekitarnya, termasuk di antaranya 
sekolah yang ditempati oleh relawan Peace Corps yang lain. Dalam English Camp yang 
direncanakan berlangsung satu hari tersebut, Mary direncanakan akan menjadi pelaku 
utama. Acara diharapkan dapat melibatkan 20 siswa dari setiap sekolah dan diharapkan 
dapat meningkatkan kemampuan speaking siswa. Mary juga direncanakan akan lebih 
banyak dilibatkan dalam forum MGMP. MAN Rengel memiliki English Club yang 
dibentuk sejak sebelum kedatangan relawan Peace Corps, serta aktivitas speech dan 
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debate. Mary belum terlibat dalam kegiatan ini, namun direncanakan akan terlibat dan 
akan memberikan materi berupa poetry. Kepala sekolah juga merencanakan program 
Bahasa Inggris untuk guru.  
 
Kapasitas dan Kerja sama dengan guru mitra 
 
Dari sudut pandang guru, Bapak Gunadi, salah satu guru counterpart yang ditemui di di 
lokasi In Service Training menjelaskan bahwa Mary sangat matang dan berbakat, jika 
dibandingkan dengan relawan sebelumnya yang relatif jauh lebih muda. Mary dinilai 
memiliki pengalaman mengajar yang berlimpah sehingga banyak menularkan ilmu. 
Bapak Habib, guru counter part yang ditemui di MAN Rengel menyampaikan bahwa 
Mary memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Sebelum pukul 07:00 pagi, Mary 
biasanya sudah bersiap di kelas dan selalu mengakhiri kelas dengan tepat waktu. 
Kapasitas mengajar juga dinilai sangat bagus, dan observasi terhadap didik anak didik 
dinilai sangat baik. Kemampuan explaining juga sangat baik, dan Mary dapat 
meminimalisasi penggunaan Bahasa Indonesia dalam mengajar.  
 
Terkait dengan observasi terhadap anak, Mary melakukan pengelompokan tempat duduk 
siswa, dengan memkombinasikan anak didik yang dinilai lemah dan yang kuat dalam 
pelajaran Bahasa Inggris sehingga terdapat semacam pemetaan tempat duduk siswa yang 
memperlihatkan kejelian Mary. Pemetaan tempat duduk ini berguna untuk mengenali 
siswa secara lebih cepat dan mengenali siswa dengan kebutuhan pendampingan khusus. 
Kendala yang masih dihadapi oleh pihak Mary dan mitra guru antara lain adalah 
pengorganisasian untuk kegiatan ekstra kurikuler.  

 
Pemenuhan atas harapan sekolah 
Sejauh ini, harapan sekolah atas relawan Peace Corps dapat terpenuhi dengan cukup baik. 
Bahkan Kepala Sekolah beberapa kali mengulang kata-kata staf Peace Corps bahwa MAN 
Rengel akan diberi relawan terbaik dan bahwa janji tersebut benar-benar menjadi 
kenyataan.  
 
Keberlanjutan 
Mengingat relawan baru ditempatkan kurang dari 6 bulan, belum terlihat upaya atau 
diskusi mengenai keberlanjutan program Peace Corps di MAN Rengel. Melihat sumber 
daya yang dimiliki MAN Rengel yang di atas rata-rata sekolah penerima relawan Peace 
Corps dan antuasisme semua pihak yang terlibat, MAN Rengel berpotensi menjadi pilot 
percontohan Peace Corps untuk membangun langkah konkret keberlanjutan.  
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Aktivitas sosial 
 
Dari sudut pandang host family yang dikunjungi di rumahnya, Bapak Sudarwaji dan Ibu 
Siti yang merupakan host family Mary sangat senang dengan keberadaan Mary, yang 
menurut mereka sangat ramah, pandai menempatkan diri dan aktif terlibat dalam berbagai 
kegiatan di lingkungan, seperti arisan, pengajian dan pernah terlibat bermain rebana 
bersama kelompok pengajian ibu-ibu. Di lingkungan rumah, Mary belum memberikan les 
tambahan. Tidak ada kesulitan atau persoalan yang berarti terkait dengan keberadaan 
Mary, dan Mary sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bapak Sudarwaji 
merupakan pengusaha supermarket yang memiliki perhatian yang besar terhadap 
kemajuan MAN Rengel sejak lama. Salah satu harapan beliau adalah dapat mendukung 
kemajuan MAN Rengel dengan turut menjadi host family bagi Bu Mary.  
 
Demikian pula dengan Mary yang merasa sangat cocok dengan keluarga yang ditempati. 
Mary mencatat bahwa satu hal yang dipelajari Peace Corps dari kasus Diana Klein adalah 
bahwa relawan sebaiknya ditempatkan di keluarga yang tidak terkait atau tidak bekerja di 
sekolah tempatnya mengajar. Hal ini penting mengingat komunitas tempat mengajar dan 
komunitas tempat tinggal selayaknya dapat memberikan dukungan kepada relawan. 
Apabila kedua komunitas ini memiliki kaitan yang erat, dan di salah satu komunitas 
tersebut relawan menemui persoalan, maka relawan tidak memiliki komunitas lain untuk 
mencari dukungan. Jika kedua komunitas ini terpisah, maka apabila relawan menemui 
persoalan di salah satu komunitas, maka masih ada komunitas lain sebagai alternatif 
untuk mendapatkan dukungan. Dalam kasus Diana Klein, komunitas sekolah dan 
komunitasnya memiliki kaitan yang erat, mengingat Diana tinggal bersama keluarga 
salah satu guru di MAN, dan juga bertetangga dekat dengan salah satu guru lainnya.  

 
Terkait dengan upaya untuk membaur dengan masyarakat, Mary memutuskan untuk 
berjalan kaki dari rumah ke sekolah, dan seringkali berhenti untuk menyapa dan berbicara 
dengan orang yang ditemui dalam perjalanan sehingga orang-orang mulai mengenalnya 
sebagai  “Bu Mary”.   
 
Catatan Khusus Terkait Status sebagai Guru Pengganti  
Dari sudut pandang relawan, Mary menyatakan sangat senang dengan penugasannya 
sekarang. Terkait dengan status sebagai pengganti, Mary tidak merasa terbebani oleh 
ekspektasi tertentu. Karakter Mary yang sangat berbeda dengan Diana, dalam hal usia dan 
faktor lainnya, dirasa justru dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada 
sekolah dan komunitas bahwa relawan Peace Corps tidak semuanya sama.  
 
Mary menyampaikan bahwa para relawan senior dan khususnya tiga relawan dari Batch 
#1 (Lukas, Noel dan Bart) merupakan “pahlawan” bagi dirinya dan relawan-relawan 
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batch #3 lainnya karena begitu banyak masukan dan saran yang mereka sampaikan. 
Pembelajaran terpenting yang didapatkan oleh Mary dari ketiga senior ini adalah untuk 
bersikap lebih “take it easy”, “not to get upset”/untuk tidak mudah marah/kecewa, dan 
“to go with the flow”, alih-alih menginginkan semua dapat berjalan sesuai dengan 
keinginannya.  
 
Success Keys  
Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan berbagai pihak terkait, beberapa success 
keys yang dapat dicatat dari Mary adalah: 

 Memiliki pengalaman mengajar yang berlimpah yang didapatnya 
dari 16 tahun mengajar, sehingga memiliki kemampuan mengajar 
yang baik.  

 Menjalin komunikasi yang baik dengan dengan Kepala Sekolah 
dan guru mata pelajaran Bahasa Inggris, tidak hanya guru 
counterpart.  

 Ekspresif dalam mengajar sehingga murid lebih memperhatikan 
materi yang diajarkan.  

 Memiliki kematangan dalam bersikap dan kemampuan 
menempatkan diri dalam pergaulan.  

 Memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki komunikasi, 
terlihat dari les privat bahasa Indonesia yang diambil.  

 Dukungan yang mencukupi dari host family 
 
Asumsi Resiko 
Kematangan dan pengalaman relawan dapat menjadi penentu keberhasilan relawan. 
Namun demikian, sekolah dan komunitas sebaiknya tetap memperhatikan dan mengikuti  
ketentuan Peace Corps terkait dengan jumlah maksimal jam mengajar. Terlebih 
mempertimbangkan usia relawan yang sudah tidak muda.  
 
Saran dan Masukan  
Peace Corps perlu berkomunikasi mengenai lama waktu mengajar yang diperbolehkan 
untuk relawan, dan memikirkan kemungkinan bekerja sama dengan MAN Rengel 
mengenai percontohan sustainability plan.  

  
2. ERIN FITZGERALD, di MAN Padangan 

 
MAN Padangan merupakan MAN yang relatif tertinggal, dari segi sarana/prasarana dan 
prestasi , jika dibandingkan dengan MAN Rengel, misalnya. MAN Padangan baru 
mendapatkan status sebagai madrasah negeri kurang dari 3 tahun terakhir. Secara umum, 
penilaian terhadap relawan dari Kepala Sekolah, guru counterpart, host family terhadap 
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keberadaan Erin Fitzgerald sangat baik. Kepala sekolah menyampaikan adanya dukungan 
dari masyarakat yang sangat luar biasa terhadap Erin. Dukungan yang diberikan Erin 
sejak bertugas pada tahun 2010 juga besar. Pada umumnya, MAN Padangan menghadapi 
sejumlah kendala untuk mengoptimalkan peran relawan Peace Corps, yang antara lain 
terkait dengan input siswa yang tergolong berkualitas menengah ke bawah dengan 
kemampuan Bahasa Inggris yang sangat rendah; status guru Bahasa Inggris yang masih 
non-PNS sehingga belum bisa memfokuskan diri pada tugasnya sebagai guru; dan terkait 
kurikulum yang dianggap kurang pas.  

 
Dalam kunjungan ini, setelah berdiskusi dengan Kepala Sekolah, guru dan relawan, Tim 
Monev juga sempat melakukan pengamatan proses belajar-mengajar di salah satu kelas 
yang diampu. Erin dan Ibu Kholifah meminta siswa berkelompok dan membaca beberapa 
lembar pengumuman dalam Bahasa Inggris yang ditempel di dinding kelas dan menjawab 
beberapa pertanyaan terkait isi pengumuman.  
 
Kerja sama dengan kepala sekolah 
 
Kepala Sekolah MAN Padangan, Tuban, Bapak Bambang yang menjabat sebagai Kepala 
Sekolah sejak bulan Juni 2012 (sebelumnya merupakan guru di MAN Padangan, bagian 
kurikulum) menyampaikan bahwa telah terbangun komunikasi yang baik antara dirinya 
dengan relawan. Kepala Sekolah dan relawan melakukan semacam “barter komunikasi” 
dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Relawan selalu menyampaikan permohonan 
ijin lisan dan tertulis jika bepergian, seperti ketika relawan diminta untuk memberikan 
motivasi di madrasah tsanawiyah atau sekolah lainnya. Menurut Kepala Sekolah, muatan 
pelajaran di MAN lebih berat daripada SMA, dengan jam pelajaran 50 jam/minggu (SMA 
hanya 40 jam/minggu). Sejak kedatangan relawan, antusiasme siswa meningkat karena 
relawan memiliki daya tarik tersendiri.  
 
Kapasitas dan Kerja sama dengan guru mitra 

 
Terkait dengan kapasitas relawan Peace Corps, guru counterpart menyampaikan bahwa 
Erin memiliki keunggulan sebagai penutur asli, khususnya dalam hal perbendaharaan 
kosakata dan kemampuan berbicara. Sementara guru counterpart memiliki kekuatan 
untuk tata bahasa, sehingga dalam team teaching kedua pihak bisa saling melengkapi dan 
mendukung. Terkait dengan team teaching, disampaikan bahwa team teaching 
memberikan banyak manfaat. Guru counterpart menjadi paham bahwa banyak materi 
dalam kurikulum dan LKS yang sebenarnya kurang tepat. Guru counterpart juga banyak 
belajar mengenai cara pembuatan soal, cara menyampaikan materi, menggunakan lebih 
banyak reward daripada punishment sehingga siswa lebih bersemangat. Guru counterpart 
juga menyampaikan bahwa kemampuan Bahasa Inggris guru mengalami peningkatan. 
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Guru counterpart menyampaikan bahwa pembelajaran ini diaharapkan akan terus 
membekas, bahkan ketika Erin sudah tidak lagi bertugas di MAN. 
  
Guru Bahasa Inggris di MAN Padangan berjumlah 3 orang, dan ketiganya masih berstatus 
non-PNS. MAN Padangan sendiri mulai resmi berstatus sebagai sekolah negeri sejak 3 
tahun lalu sehingga masih sangat membutuhkan berbagai dukungan dan pengembangan. 
Kehadiran relawan Peace Corps dinilai sangat membantu, utamanya dalam 
pengembangan pengajaran Bahasa Inggris. Guru Bahasa Inggris yang merupakan 
counterpart Erin, Ibu Kholifah, menyampaikan bahwa pengaruh yang dibawa oleh 
relawan bukan terlihat dari nilai UAN (mengingat relawan tidak mengajar kelas 12), 
melainkan lebih pada perkembangan antusiasme siswa dalam belajar Bahasa Inggris. 
Siswa lebih terpacu untuk berbicara, nilai speaking meningkat, dan kemampuan listening 
juga berkembang. Siswa mulai berani berbicara dengan orang asing. Ibu Kholifah merasa 
sangat terbantu oleh Erin, dan mendapatkan banyak masukan, dan merasa tidak ada 
masalah dengan latar belakang pendidikan relawan yang bukan Pendidikan Bahasa 
Inggris. Ibu Kholifah mengakui bahwa kekurangan justru ada pada dirinya dengan status 
yang masih non-PNS sehingga waktu yang dicurahkan untuk mengajar relatif terbatas 
karena masih harus mencari nafkah di tempat lain.  
 
Erin mengungkapkan bahwa buku teks Bahasa Inggris yang digunakan sudah cukup baik, 
namun LKS masih terlalu sulit dan sistem pembelajaran di Indonesia tampaknya sangat 
mengandalkan LKS. Pengalaman dua tahun terakhir cukup membantu Erin sehingga telah 
lebih paham bagaimana bekerja dengan kurikulum yang ada, meskipun sempat 
mengalami kesulitan di awal. 
 
Di samping mengajar, Erin juga mengampu English Club, khusus untuk kelas 10 dan 11. 
Tahun ini, siswa diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam English Club. Siswa 
diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, memilih hari pertemuan 
sendiri, dua kali dalam seminggu. Dalam setiap pertemuan yang berdurasi 20 menit, siswa 
akan mendapat giliran berbicara, sehingga dipastikan tidak ada anggota kelompok yang 
diam. Saat ini sudah ada 6 kelompok yang aktif. Erin melihat bahwa siswa masih malu-
malu, sehingga muncul pertimbangan untuk mulai melakukan penunjukkan dalam 
pembentukan kelompok. Salah satu relawan Peace Corps angkatan pertama, yakni Chung 
melakukan metode ini dan cukup sukses. Melalui metode ini, Erin juga merasa dapat 
mengenal siswa dengan lebih baik dan bahkan memahami mimpi-mimpi mereka.  

 
Pemenuhan atas harapan sekolah 
Harapan sekolah atas relawan Peace Corps terpenuhi dengan cukup baik, yang tercermin 
dari permintaan Kepala Sekolah untuk memperpanjang masa tugas relawan.  
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Keberlanjutan 
 
Erin mengakui adanya kesulitan dalam isu sustainability/ keberlanjutan terkait dengan 
status guru yang masih Non-PNS sehingga belum bisa memberikan seluruh komitmen 
dan waktunya untuk memikirkan tugasnya sebagai guru. Untuk mengatasi hal ini, Erin 
mulai menulis blog yang memuat ide, dan kegiatan yang dilakukan sehingga orang lain 
bisa mengakses informasi ini melalui internet. Erin juga akan meminta relawan Peace 
Corps angkatan selanjutnya untuk mengunjungi MAN tempatnya mengajar untuk 
memastikan semangat belajar siswanya tetap berlanjut. Erin berharap ini dapat membantu 
membentuk “Peace Corps Community”. 
 
Aktivitas sosial 
 
Host family yang ditempati oleh relawan menyampaikan apresiasinya terhadap relawan, 
dan menginformasikan bahwa tidak pernah terjadi masalah yang serius selama relawan 
tinggal. Host family menginformasikan bahwa relawan juga membantu anak-anak di 
lingkungan rumahnya untuk belajar Bahasa Inggris setiap sore. Relawan sering 
melakukan kegiatan jogging yang juga membantu membangun hubungan dengan 
masyarakat. Host family juga menjelaskan bahwa relawan sangat dekat dengan salah satu 
keponakan keluarga yang masih belajar di bangku SD. 
 
Catatan Khusus  
 
Terkait dengan tantangan yang dihadapi, pada tahun pertama tantangan terbesar adalah 
bagaimana membangun hubungan dengan komunitas. Erin mengaku membutuhkan 6 
bulan hingga setahun untuk benar-benar memperkenalkan diri kepada komunitas di 
lingkungan rumah dan sekolah.  

 
Pada tahun kedua, hubungan dengan komunitas sudah jauh lebih baik. Tantangan 
bergeser menjadi bagaimana Erin bisa memberikan yang terbaik untuk membantu 
masyarakat dalam waktu yang terbatas. Lebih spesifik, tantangan yang masih dihadapi 
adalah bagaimana menemukan orang yang memiliki waktu untuk bersama-sama 
membangun keberlanjutan dari apa yang dilakukan di sekolah dan komunitas.  
 
Success Keys  
Berdasarkan pengamatan dan diskusi, success keys yang dapat dicatat dari Erin adalah: 

 Komitmen dan kepedulian yang tinggi untuk membantu siswa dan 
komunitas  

 Pentingnya memiliki guru counterpart yang cocok setidaknya satu 
orang  
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 Memiliki antuasiasme yang tinggi untuk mengenal komunitas  
 
Asumsi Resiko 
Status guru counterpart yang masih non-PNS dapat membuat kerja sama dengan relawan 
menjadi kurang optimal.  
 
Saran dan Masukan  
Beberapa masukan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada PC adalah:  

 Waktu relawan yang hanya 2 tahun dinilai terlalu singkat, sehingga 
diharapkan waktu tinggal relawan bisa diperpanjang.  

 Perlunya mempertimbangkan pembatasan penggunaan sarana 
transportasi relawan, yang terkadang menghambat mobilitas 
relawan.  

 Kepala Sekolah sempat menyampaikan perlunya menempatkan 
relawan yang berlatar belakang pendidikan, untuk mempercepat 
proses adaptasi. Namun demikian, pihak guru counterpart 
menyatakan bahwa prasyarat ini tidak terlalu menjadi masalah.  

 
 
 

HIGHLIGHTS  
 
Tim Monev menggarisbawahi sejumlah catatan dari kegiatan monev ini. Relawan yang 
ditemui oleh Tim Monev mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun, training yang 
diberikan Peace Corps dinilai semakin baik. Salah satu yang sangat penting adalah 
coaching dan sharing oleh relawan Peace Corps yang lebih senior kepada relawan yang 
lebih junior, yang dinilai sangat membantu. Tim merekomendasikan agar hal ini perlu 
terus dilanjutkan dan ditingkatkan.  
 
Tim Monev juga mencatat pentingnya pembelajaran dari kasus Diana Klein dan Mary 
O’Hara, mengenai perlunya memisahkan antara komunitas di sekolah dan di rumah. Hal 
ini untuk mengantisipasi jika timbul permasalahan di salah satu komunitas, agar relawan 
masih memiliki komunitas “cadangan” untuk mendukungnya.  
 
Tim Monev juga melihat perlunya pihak yang terkait (Peace Corps dan Mitra Pemerintah) 
mengidentifikasi dan mendiskusikan risk-assumption keberhasilan program Peace Corps. 
Dari pemantauan kali ini, Tim mengidentifikasi adanya risk assumption yang belum 
terpikirkan sebelumnya, seperti misalnya status guru counterpart yang masih non-PNS 
yang menyebabkan terhambatnya komitmen dan konsentrasi guru yang bersangkutan 
dalam bekerja sama dengan relawan Peace Corps.  
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Di samping itu, tidak berbeda dari pemantauan-pemantauan sebelumnya, semua pihak 
terkait perlu bersama-sama memikirkan dan mendiskusikan strategi sustainability, 
khususnya untuk pihak sekolah yang akan ditinggalkan oleh relawan Peace Corps. 
Perhatian lebih besar perlu diberikan untuk sekolah-sekolah dengan sarana dan kapasitas 
yang masih minim, dengan guru yang masih berstatus non-PNS, seperti MAN Padangan. 
Pada level minimal, strategi keberlanjutan ini setidaknya diharapkan bisa 
mempertahankan semangat untuk belajar Bahasa Inggris sepeninggal relawan Peace 
Corps.  
 
Di samping itu, Tim Monev mencatat pentingnya mengkomunikasikan dengan baik 
ekspektasi dari pihak relawan dan pihak sekolah dan komunitas mengenai tujuan dan cita-
cita program Peace Corps. Dari pengamatan yang dilakukan, sekolah umumnya 
cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi terkait dengan kapasitas relawan. Sedangkan 
relawan juga memiliki ekspektasi yang perlu diperhatikan terkait dengan kulaitas guru 
counterpart. Selain itu, perlu ada upaya membangun kesepahaman antara berbagai pihak 
yang terkait mengenai tujuan mendasar Program Peace Corps mengenai people to people 
contact, termasuk di kalangan Peace Corps. Tim Monev mengamati bahwa terdapat staf 
Peace Corps yang sangat menekankan fungsi relawan Peace Corps sebagai capacity 
builder untuk relawan. Mungkin hal ini perlu dipertimbangkan kembali karena 
dikhawatirkan dapat menimbulkan ekspektasi yang kurang tepat dari pihak sekolah.  
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IX. KEBERLANJUTAN PROGRAM PEACE CORPS 

 
 
Salah satu hal yang akan membuat program Peace Corps di Indonesia dipandang 

berhasil adalah jika program tersebut ada keberlanjutannya walaupun relawan telah 
selesai bertugas dan kembali ke Amerika Serikat. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya 
sejak awal diperlukan kerjasama antara relawan dan guru mitra serta pihak sekolah untuk 
merumuskan langkah-langkah keberlanjutan program. Dengan demikian, pihak sekolah 
akan merasa percaya diri untuk melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan dengan baik 
oleh para relawan selama masa tugasnya, dan akan terus mendapat manfaat dari 
pelaksanaan program Peace Corps.  

 
Menjelang berakhirnya masa tugas relawan Batch 1 yang telah bertugas sejak 

tahun 2010, Peace Corps menyelenggarakan Sustainability Conference atau workshop 
keberlanjutan pada tanggal 5 dan 6 Maret 2012 di Hotel Universitas Muhammadiyah 
Malang. Acara tersebut dihadiri oleh para relawan Batch 1, perwakilan sekolah tempat 
tugas relawan (kepala sekolah/guru), perwakilan siswa, dan perwakilan dari Tim Teknis 
Peace Corps.  Perwakilan Tim Teknis yang hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan 
Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, Direktorat Amerika Utara dan Tengah 
Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri 
Sekretariat Negara, Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Kanwil 
Agama Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Biro 
Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  

 
Tujuan acara ini adalah merefleksikan dampak keberadaan relawan Peace Corps 

di masyarakat/sekolah, mengidentifikasi cara-cara untuk meneruskan perubahan positif 
setelah Relawan Batch 1 kembali ke Amerika Serikat pada bulan Mei 2012, serta berbagi 
pengalaman, tantangan, maupun masukan terkait pelaksanaan program Peace Corps yang 
dapat menunjang keberhasilan dan kesinambungan program Peace Corps di Indonesia. 

 
Dalam acara tersebut, perwakilan relawan Batch 1 memaparkan pengalaman 

mereka selama mengajar Bahasa Inggris yang dituangkan dalam buku berjudul No What-
What. Buku ini dapat digunakan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di kelas, 
namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). Perwakilan sekolah yang hadir dalam workshop ini menyambut baik kehadiran 
buku ini dan berpendapat bahwa buku ini bisa menjadi masukan bagi pengajaran Bahasa 
Inggris, untuk itu buku ini perlu dibedah/didiskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan 
metode terbaik dalam mengajar Bahasa Inggris di sekolah. Sehubungan dengan hal ini, 
pihak Peace Corps  telah menyampaikan kesediaannya untuk mempresentasikan buku ini 
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di sekolah-sekolah sesuai dengan permintaan. Di sisi lain, perwakilan siswa 
menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meneruskan peran relawan Peace Corps 
adalah dengan meminta siswa-siswa yang telah cakap berbahasa Inggris untuk membantu 
siswa lain dalam belajar Bahasa Inggris. Hal ini dirasakan cukup efektif karena ada 
beberapa siswa yang merasa takut/segan untuk belajar dari guru, namun merasa nyaman 
untuk belajar dari teman sebayanya.   

 
Dalam workshop ini, beberapa perwakilan sekolah memaparkan pengalaman 

mereka selama bekerjasama dengan relawan Batch 1. Guru utama dan relawan 
bekerjasama membuat rencana mengajar yang sederhana, sehingga siswa bisa 
mencernanya dengan mudah. Hal ini dilatarbelakangi kenyataan di lapangan bahwa siswa 
merasa kesulitan untuk memahami materi pelajaran Bahasa Inggris yang terlalu rumit. 
Meskipun demikian, relawan dan guru utama tidak menyimpang dari kurikulum, karena 
yang dilakukan hanya membuat metode pengajaran menjadi lebih kreatif sehingga mudah 
dipahami oleh siswa. Guru utama dan relawan juga melakukan team teaching (berbagi 
tugas dalam mengajar sekaligus mengajar bersama-sama). Secara psikologis, team 
teaching membuat relawan dan guru utama bisa bekerjasama dengan baik. Relawan dan 
guru juga bekerjasama menyelenggarakan kegiatan English Club. Selain itu relawan juga 
aktif terlibat di dalam pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) seminggu 
sekali untuk membahas rencana mengajar dan membahas kegiatan-kegiatan apa saja yang 
bisa dikembangkan di sekolah.  

 
Untuk mendukung pengajaran Bahasa Inggris, relawan dan guru utama membuat 

metode pengajaran yang lebih kreatif untuk menarik perhatian siswa belajar Bahasa 
Inggris, misalnya dengan membuat kegiatan menulis di jurnal yang bisa mendorong 
siswa untuk berlatih menulis dalam Bahasa Inggris. Relawan juga mendorong guru untuk 
mencoba membuat teks sendiri yang disesuaikan dengan situasi keseharian masyarakat 
sehingga mudah dipahami oleh siswa. Di sisi lain, salah satu guru memberikan informasi 
bahwa terdapat banyak kesalahan grammar dan vocabulary dalam soal Bahasa Inggris di 
Ujian Nasional (UNAS) dan LKS, sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. 
Salah satu guru juga memberikan masukan sebaiknya kurikulum untuk Bahasa Inggris 
tidak hanya menekankan pada reading atau listening, karena selama ini banyak siswa 
yang mendapatkan nilai tinggi pada UNAS namun tetap tidak bisa berbahasa Inggris 
(speaking). 

 
Diskusi dalam workshop ini menyepakati bahwa program Peace Corps telah 

memberikan dampak positif, khususnya dalam hal peningkatan kemampuan siswa dan 
guru dalam berbahasa Inggris. Sehubungan dengan hal itu, para guru yang kemampuan 
bahasa Inggrisnya meningkat juga bisa diarahkan untuk mengikuti program 
pengembangan kapasitas dari organisasi internasional lainnya, misalnya Pemerintah 
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Provinsi Jawa Timur mengirimkan 4 guru ke Australia untuk belajar manajemen 
pendidikan dengan biaya dari JICA.  

 
Di sisi lain, banyak pula tantangan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan 

program Peace Corps. Tantangan pertama adalah adanya kecemburuan beberapa MAN di 
kota besar yang juga berharap mendapatkan relawan Peace Corps, sedangkan selama ini 
kebanyakan relawan Peace Corps ditempatkan di desa-desa. Sehubungan dengan hal ini, 
Tim Teknis menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia bisa menentukan sekolah dan 
daerah yang akan mendapatkan relawan Peace Corps. Hal ini juga menjadi masukan bagi 
Peace Corps supaya memberikan perhatian lebih dalam melakukan pemilihan 
sekolah/madrasah.  Selain itu juga perlu ada koordinasi yang baik antara Dinas 
Pendidikan dan Kanwil Agama dengan sekolah/madrasah, sehingga tidak ada 
kecemburuan tentang pelaksanaan program Peace Corps.  Salah satu hal yang harus 
dipertimbangkan dalam pemilihan sekolah/madrasah adalah keamanan bagi relawan. 
Oleh karena itu, sekolah dan host family memiliki kewajiban untuk melaporkan 
keberadaan relawan kepada pihak berwenang (RT, RW, Kelurahan, Kepolisian, dll). 

 
Tantangan kedua yang dihadapi adalah adanya kecemburuan mata pelajaran 

bahasa lain, misalnya bahasa Arab, yang juga berharap mendapatkan native speaker. 
Sedangkan tantangan yang ketiga adalah perlunya penguatan koordinasi di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota sehubungan dengan adanya sistem otonomi daerah dan 
tingginya tingkat mutasi di beberapa daerah.  

 
Tantangan keempat adalah perlunya lebih banyak sosialisasi kepada 

sekolah/madrasah tentang program Peace Corps, karena beberapa sekolah/madrasah 
menganggap bahwa program Peace Corps membutuhkan biaya yang besar, padahal tidak. 
Sehubungan dengan hal ini, Biro Kerjasama Provinsi Jawa Timur akan terus melakukan 
koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur supaya 
bisa berkoordinasi pula dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama di Kabupaten/Kota 
untuk melakukan sosialisasi tentang program Peace Corps ke sekolah dan madrasah. 

 
Tantangan kelima adalah ada sekolah yang gurunya tidak bersemangat 

mendukung English Club yang digagas oleh relawan Peace Corps karena tidak ada honor 
bagi guru. Hal ini perlu mendapat perhatian karena dapat membuat kegiatan English Club 
tidak lagi berjalan jika relawan sudah kembali ke Amerika Serikat. Langkah yang bisa 
dipertimbangkan adalah masing-masing sekolah memasukkan kegiatan English Club 
tersebut ke dalam DIPA masing-masing.  

 
Selain beberapa tantangan tersebut, ada pula masukan-masukan penting bagi 

pengembangan program Peace Corps, misalnya usulan dari Kementerian Agama untuk 
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mengembangkan program Peace Corps ke madrasah swasta. Sehubungan dengan hal itu, 
Peace Corps menyampaikan bahwa Peace Corps menunggu keputusan Steering 
Committee mengenai hal ini. 

 
Usulan lain adalah perlunya penguatan sistem pelaporan tentang pelaksanaan 

program Peace Corps dari sekolah kepada Dinas Pendidikan/Kanwil Agama 
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan pusat. Di sisi lain, pelaporan dari sekolah kepada Peace 
Corps berjalan satu tahun sekali, dimana seharusnya hal ini dilakukan setiap enam bulan. 
Selain itu, perlu ada dukungan bagi pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP), misalnya dinas pendidikan bisa menggunakan kewenangannya untuk 
menguatkan MGMP, dan relawan Peace Corps juga bisa ikut mendukung. Untuk itu perlu 
ada kesepakatan juga di antara Dinas Pendidikan dan Kanwil Agama untuk 
memanfaatkan relawan Peace Corps di dalam MGMP. Selain itu, akan lebih baik jika ada 
dukungan anggaran dari Kemdikbud dan Kemenag untuk penguatan MGMP.  

 
Sehubungan dengan keberlanjutan program Peace Corps di Indonesia, Kemenko 

Polhukam memandang bahwa kegiatan Peace Corps sangat bermanfaat untuk provinsi 
Jawa Timur. Selama ini juga tidak ada masalah keamanan atau legalitas, sehingga 
keberlanjutan kegiatan ini perlu dijaga. Keberlanjutan sendiri mencakup dua hal, yaitu 
keberlanjutan hubungan relawan dengan masyarakat dan keberlanjutan metode 
pengajaran para relawan sebagai alternatif metode pengajaran yang sudah ada. Untuk itu 
perlu membedah buku No What-What untuk mengetahui metode mana saja yang bisa 
digunakan oleh para guru. Pembahasan mengenai buku ini juga perlu dilakukan di dalam 
MGMP.  

Sehubungan dengan keberlanjutan hubungan relawan dengan masyarakat, Peace 
Corps memiliki kebijakan untuk menempatkan relawan baru di kota/kabupaten yang 
sudah menjadi tempat tugas relawan sebelumnya, namun pada sekolah/madrasah yang 
berbeda. Dengan demikian diharapkan people to people contact dapat terus berjalan. 
Selain itu, komunikasi antara relawan dengan sekolah/masyarakat harus terus dilakukan 
walaupun relawan sudah kembali ke Amerika Serikat, misalnya dengan menggunakan e-
mail.  

Sedangkan terkait keberlanjutan kegiatan para relawan, kegiatan-kegiatan yang 
telah dilakukan relawan Batch 1 diharapkan dapat dilanjutkan oleh para guru. Siswa yang 
telah aktif berbahasa Inggris perlu dilibatkan dalam English Club. Selain itu juga 
diperlukan sistem untuk menjaga English Environment, misalnya dengan adanya 
himbauan dari Dinas Pendidikan/Kanwil Agama agar sekolah yang sebelumnya 
mendapatkan relawan melakukan English Day paling tidak seminggu sekali.   

Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur menyampaikan sebaiknya keberlanjutan 
kegiatan Peace Corps dilakukan terlebih dahulu di sekolah masing-masing. Sekolah juga 
perlu memperbanyak English Speaking Zone, misalnya di kantin, di perpustakaan, di lab, 
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dll. Dengan demikian, walaupun relawan kembali ke Amerika Serikat maupun guru dan 
siswa berganti, maka efek positif relawan Peace Corps bisa terus berjalan.  

 
Perlu dilakukan pula monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat aspek 

sustainability/keberlanjutan setelah selesainya 2 tahun masa tugas relawan Batch 1 Peace 
Corps. Monev ini untuk melihat outcome dari relawan Batch 1, termasuk melihat 
keberlanjutannya di sekolah/madrasah yang sebelumnya menjadi tempat tugas relawan 
Batch 1.  
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X. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Berdasarkan pengamatan atas pelaksanaan program Peace Corps selama tahun 

2012, dapat disimpulkan bahwa program Peace Corps telah berjalan dengan baik, 
bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan diterima dengan baik oleh pemerintah dan 
masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, tetap diperlukan peningkatan agar program 
Peace Corps dapat berjalan lebih baik ke depannya.  

 
Sehubungan dengan hal itu, berikut ini beberapa rekomendasi bagi peningkatan 

pelaksanaan program Peace Corps. Rekomendasi pertama adalah  penguatan koordinasi 
diantara berbagai Kementerian yang menjadi anggota Tim Tekbis dan Tim Pengarah. 
Contohnya adalah perlunya penguatan koordinasi diantara Dinas Pendidikan/Kanwil 
Agama Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur dengan pihak Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dalam hal pengusulan daftar 
sekolah/madrasah, sehingga daftar sekolah/madrasah yang diusulkan oleh pemerintah 
daerah tetap sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Meskipun menurut otonomi 
daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur tidak memiliki 
kewajiban untuk melapor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan 
koordinasi bisa tetap dilakukan dengan baik. Selain itu, Ditjen Kesbangpol Kementerian 
Dalam Negeri perlu terus terlibat di dalam tim koordinasi Peace Corps secara reguler. 
Keterlibatan ini sangat penting karena menyangkut koordinasi dengan Kesbangpol di 
daerah. Selain itu, koordinasi dengan Kesbangpol di daerah juga perlu dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Agama Provinsi 
Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. 

 
Rekomendasi kedua adalah perlunya mempersiapkan host family dan pihak 

sekolah untuk menerima kehadiran para relawan. Pihak Peace Corps dan pemerintah 
Indonesia perlu memberikan informasi tentang data calon relawan yang dilengkapi 
dengan foto calon relawan. Perlu dijelaskan pula bahwa masyarakat Amerika Serikat juga 
seperti masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras.  

 
Sehubungan dengan semakin banyaknya jumlah relawan yang kembali ke 

Amerika Serikat sebelum masa tugasnya berakhir, maka rekomendasi ketiga yang 
diberikan adalah perlunya perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia dan Peace Corps 
atas hal ini karena banyaknya relawan yang mengundurkan diri dapat mempengaruhi 
pelaksanaan kerjasama Peace Corps. Selain itu, pengunduran diri relawan juga sering 
menimbulkan pertanyaan di pihak host family maupun pihak sekolah. Oleh karena itu, 
Peace Corps wajib menginformasikan kepada host family dan pihak sekolah mengenai 
alasan mengapa relawan tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Selain itu, Peace Corps 
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juga wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Indonesia 
tentang alasan kepulangan relawan sebelum masa tugasnya berakhir. Hal ini telah diatur 
juga di dalam Implementing Arrangement sehingga Peace Corps wajib menjalankannya. 

 
Rekomendasi keempat sekaligus rekomendasi terakhir adalah perlu disusun 

sebuah buku pegangan bagi relawan dan guru yang berisi pertanyaan dan jawaban (Q & 
A) yang diambil dari pengalaman relawan terdahulu tentang segala hal menyangkut aspek 
komunikasi, metode pengajaran, kerjasama dengan mitra, kegiatan dalam masyarakat, 
dan sebagainya. Buku pegangan ini dapat dimanfaatkan oleh calon relawan Batch 
berikutnya yang bertugas Indonesia. Selain itu, perlu ada satu sesi khusus yang 
memberikan kesempatan kepada relawan Batch sebelumnya untuk memberikan dan 
menyampaikan pengalaman yang dianggap berhasil, sehingga dapat menginspirasi 
relawan lain yang masih merasa kesulitan menghadapi situasinya.  
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LAMPIRAN 
 
 

RANGKUMAN KEGIATAN PEACE CORPS TAHUN 2012 
 
 

 
Tanggal Kegiatan Keterangan 

7 Februari 2012 Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 
tentang Usulan Lokasi Program Peace Corps di 
Jawa Barat 

Surat Nomor 193/689/Otdaksm 
tanggal 7 Februari 2012 

10 Februari 2012 Undangan Sustainability Conference Peace Corps 
kepada Anggota Steering Committee Peace Corps  

Surat dari Program Manager 
Peace Corps dengan nomor 
PCID-SBY/2012/02/0134 
tanggal 10 Februari 2012 

28 Februari 2012 Surat dari USAID kepada Kepala Biro Kerjasama 
Teknik Luar Negeri  Sekretariat Negara tentang 
permintaan persetujuan bagi penugasan 49 calon 
relawan Peace Corps 

Surat Nomor 170 tanggal 28 
Februari 2012, dilampiri paspor 
dan curriculum vitae (CV) 
calon relawan (surat terlampir) 

28 Februari 2012 Penyampaian undangan rapat Steering Committee 
Peace Corps 

Surat dari Deputi Bidang 
Politik, Hukum, Pertahanan dan 
Keamanan Bappenas nomor 
1317/D.2/02/2012 tanggal 28 
Februari 2012 

2 Maret 2012 Rapat Steering Committee Peace Corps  Bertempat di Bappenas 
5-6 Maret 2012 Sustainability Conference Peace Corps Bertempat di Hotel UMM, 

Malang Jawa Timur 
5 Maret 2012 Surat dari Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri  

Sekretariat Negara kepada Direktur Pendanaan 
Luar Negeri Bilateral Bappenas tentang Rencan 
Penugasan 49 peserta training dalam kerjangka 
kerjasama teknik dengan Pemerintah Amerika 
Serikat/USAID 

Surat nomor 
3707/Kemsetneg/Setmen/KTL
N/KL.03.02/03/2012 tanggal 5 
Maret 2012 (terlampir) 

12 Maret 2012 Penyampaian Hasil Rapat Steering Committee 
Peace Corps 

Surat dari Deputi Bidang 
Politik, Hukum, Pertahanan dan 
Keamanan Bappenas nomor 
1647/D.2/03/2012 tanggal 12 
Maret 2012 

14 Maret 2012  Penyampaian Laporan Sustainability Conference 
Peace Corps 5-6 Maret 2012 kepada anggota 
Steering Committee Peace Corps  

Surat dari Deputi Bidang 
Politik, Hukum, Pertahanan,dan 
Keamanan Bappenas dengan 
nomor 1692/D.2/03/2012 
tanggal 14 Maret 2012 

15 Maret 2012 Surat dari Direktur Politik dan Komunikasi 
Bappenas kepada Direktur Amerika Utara dan 
Tengah Kementerian Luar Negeri tentang 

Surat nomor 
1767/Dt.2.3/03/2012 tanggal 15 
Maret 2012 (terlampir) 
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Tanggal Kegiatan Keterangan 
Permintaan tanggapan atas rencana penugasan 49 
peserta training pada Peace Corps 

19 Maret 2012 Surat dari Direktur Politik dan Komunikasi 
Bappenas kepada Direktur 32 Deputi III Badan 
Intelijen Negara (BIN) tentang Permintaan 
tanggapan kepada atas rencana penugasan 49 
peserta training pada Peace Corps 

Surat nomor 
1812/Dt.2.3/03/2012 tanggal 19 
Maret 2012 (terlampir) 

19 Maret 2012 Surat dari Direktur Politik dan Komunikasi 
Bappenas kepada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Agama  tentang 
Permintaan tanggapan kepada atas rencana 
penugasan 49 peserta training pada Peace Corps 

Surat nomor 
1812/Dt.2.3/03/2012 tanggal 19 
Maret 2012 (terlampir) 

21 Maret 2012 Surat penugasan 49 calon relawan batch 3 Peace 
Corps dengan masa berlaku tanggal 4 April 2012 
hingga 14 Juni 2012.  

Surat dari Biro Kerjasama 
Teknik Luar Negeri 
Kementerian Sekretariat Negara 
kepada Deputy Director USAID 
Program Office tanggal 21 
Maret 2012 dengan nomor B-
4725/Kemsetneg/Setmen/KTL
N/KL.0302/03/2012 

22 Maret 2012 Surat dari Kepala Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (PKLN) Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan kepada Direktur Politik dan 
Komunikasi tentang tanggapan atas 49 peserta 
pelatihan pada Peace Corps.  
Biro PKLN Kemdikbud menyambut baik rencana 
kedatangan 29 peserta pelatihan tersebut. 

Surat nomor 
23670/A2.3/LN/2012 tanggal 
22 Maret 2012 (terlampir) 

22 Maret 2012 Surat dari Direktur Amerika Utara dan Tengah 
Kementerian Luar Negeri kepada Direktur Politik 
dan Komunikasi Bappenas tentang Tanggapan atas 
Rencana Penugasan Calon Relawan Peace Corps 
Batch 3.  
Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kemlu 
mendukung rencana penugasan 49 calon relawan 
Peace Corps.  
Berdasarkan daftar riwayat hidup calon relawan, 
terdapat 4 calon yang tidak memiliki latar 
belakang dan pengalaman mengajar Bahasa 
Inggris serta tidak mengikuti pelatihan bahasa 
Inggris untuk orang asing, yaitu : 

1. Michaela Banhart 
2. Matthew Delaney 
3. Pallavee Panchal 

Surat nomor 
02964BK/03/2012/36 tanggal 
22 Maret 2012 (terlampir) 
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Tanggal Kegiatan Keterangan 
4. Martine Randolph 

Selain itu, terdapat 4 calon lain yang memiliki 
pengalaman menjadi jurnalis, yaitu :  

1. Melanie Aleman 
2. Jennifer Hanson 
3. Sierra Silbersdorff 
4. Joe Stewart 

 
Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Amerika 
Utara dan Tengah Kemlu merekomendasikan agar 
pada calon relawan yang memiliki latar belakang 
jurnalis dapat dipertimbangkan melalui seleksi di 
Clearing House (CH) Kemlu.  

29 Maret 2012 Surat Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas 
kepada Direktur Keamanan Diplomatik Kemlu 
tentang Permintaan Tanggapan atas Rencana 
Penugasan 49 peserta training Peace Corps.  
Keterangan : Direktur Keamanan Diplomatik 
Kemlu adalah ketua Clearing House (CH) Kemlu 

Surat nomor 
2000/Dt.2.3/03/2012 tanggal 29 
Maret 2012. (terlampir) 
 

30 Maret 2012 Surat dari Direktur Keamanan Diplomatik Kemlu 
kepada Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas 
tentang tanggapan atas rencana penugasan peserta 
training Peace Corps. 
CH Kemlu berpandangan agar keikutsertaan 4 
calon relawan yang tidak memiliki latar belakang 
pengajaran Bahasa Inggris agar digantikan dengan 
calon lain. Sedangkan  4 calon yang memiliki latar 
belakang jurnalis tidak ada hal yang memberatkan 
selama mereka hanya menjalankan tugas mengajar 
dan tidak melaksanakan tugas jurnalistik.  

Surat nomor 
03530/PK/03/2012/55 tanggal 
30 Maret 2012 (terlampir) 

30 Maret 2012 Surat dari Direktur Pendidikan Madrasah 
Kementerian Agama kepada Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas tentang Tanggapan 
Rencana Penugasan 49 Peserta Training Peace 
Corps. 
Pada prinsipnya tidak keberatan dengan penugasan 
49 calon relawan Peace Corps. 

Surat nomor 
DT.I.I/4/PP.00/249/2012 
tanggal 30 Maret 2012 
(terlampir) 

4 April 2012 Calon relawan Batch 3 tiba di Surabaya   
4 April -  15 Juni 
2012 

Calon relawan mengikuti pre-service training 
untuk mendapatkan materi yang diperlukan 
sebelum mereka bertugas sebagai relawan. 

 

23 Mei 2012 Pengunduran diri calon relawan Batch 3 Peace 
Corps Devon Kuser. Calon relawan kembali ke 
Amerika Serikat pada tanggal 23 Mei 2012. 

Surat dari Country Director 
Peace Corps kepada Direktur 
Politik dan Komunikasi 
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Tanggal Kegiatan Keterangan 
Bappenas dengan nomor PCID-
SBY/2012/04/533 tanggal 23 
Mei 2012 

12 Juni 2012  Surat dari Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri 
Kementerian Sekretariat Negara kepada Direktur 
Pendanaan Luar Negeri Bilateral Bappenas tentang 
rencana penugasan 45 relawan Batch 3 Peace 
Corps  

Surat tanggal 12 Juni 2012 
dengan nomor B-
10567/Kemsetneg/Setmen/KTL
N/KL.03.02/06/2012  

14 Juni 2012 Persetujuan Perpanjangan Penugasan 45 relawan 
Batch 3 Peace Corps 

Surat dari Direktur Pendanaan 
Luar Negeri Bilateral Bappenas 
kepada Kepala Biro KTLN 
Sekretariat Negara tanggal 14 
Juni 2012 dengan nomor 
3706/Dt.8.3/06/2012 

15 Juni 2012 Pre-service training dilaksanakan di Universitas 
Muhammadiyah Malang 

 

15 Juni 2012-20 
Juni 2014 

Masa penugasan relawan Batch 3 di Indonesia (2 
tahun) 

 

17 Juni 2012 Pengunduran diri Maurice Shawndefar, calon 
relawan Batch 3 Peace Corps. Calon relawan 
tersebut kembali ke Amerika Serikat pada tanggal 
17 Juni 2012.  

Surat dari Country Director 
Peace Corps tanggal 19 Juni 
2012 dengan nomor PCID-
SBY/2012/06/0686 

21 Juni 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Kerjasama 
dengan Badan/ Lembaga di Luar Negeri di 
Gedung Sate Bandung. Narasumber rapat ini 
adalah Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas 
serta Country Director dan Program Manager 
Peace Corps  

Surat dari Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Barat tanggal 4 
Juni 2012 dengan nomor 
895.2/2782/Otdaksm 

22 Juni 2012 Peace Corps mengajukan permintaan daftar 
madrasah untuk penempatan relawan Peace Corps 
tahun 2013 di Jawa Timur 

Surat dari Country Director 
Peace Corps kepada Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur 
tanggal 22 Juni 2012 dengan 
nomor PCID-
SBY/2012/05/0692 

22 Juni 2012 Peace Corps mengajukan permintaan daftar 
madrasah untuk penempatan relawan Peace Corps 
tahun 2013 di Jawa Barat 

Surat dari Country Director 
Peace Corps kepada Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Barat 
tanggal 22 Juni 2012 dengan 
nomor PCID-
SBY/2012/05/0694 

22 Juni 2012 Peace Corps mengajukan permintaan daftar 
sekolah untuk penempatan relawan Peace Corps 

Surat dari Country Director 
Peace Corps kepada Kepala 
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Tanggal Kegiatan Keterangan 
tahun 2013 di Jawa Barat  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat tanggal 22 Juni 2012 
dengan nomor PCID-
SBY/2012/05/0693 

25 Juni 2012 Peace Corps mengajukan permintaan daftar 
sekolah untuk penempatan relawan Peace Corps 
tahun 2013 di Jawa Timur 

Surat dari Country Director 
Peace Corps kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur tanggal 25 Juni 2012 
dengan nomor PCID-
SBY/2012/05/0691 

26 Juni 2012 Pengunduran diri Angela Williams, relawan Batch 
2 yang bertugas di MAN Kembangsawit, 
Kabupaten Madiun.  

Surat dari Country Director 
Peace Corps tanggal 26 Juni 
2012 dengan nomor PCID-
SBY/2012/05/0715 

23 Agustus 2012 Pengunduran diri Michelle Mistelske (relawan 
Batch 3) yang bertugas di SMKN 1 Tutur 
Kabupaten Pasuruan 

- Surat dari Country 
Director Peace Corps 
kepada Direktur Politik 
dan Komunikasi 
Bappenas tanggal 23 
Agustus 2012 dengan 
nomor PCID-
SBY/2012/08/0873 

- Surat dari Country 
Director Peace Corps 
kepada Kepala Biro 
Kerjasama Teknik Luar 
Negeri Kementerian 
Sekretariat Negara 
tanggal 23 Agustus 2012 
dengan nomor PCID-
SBY/2012/08/0873 

28 Agustus 2012 Penyampaian pengunduran diri Michelle Annette 
Mistelske (relawan Batch 3) per tanggal 28 
Agustus 2012 

Surat dari USAID Indonesia 
kepada Biro Kerjasama Teknik 
luar Negeri Kementerian 
Sekretariat Negara (Letter No. 
816) tanggal 28 Agustus 2012 

28 Agustus 2012 Peace Corps mengusulkan perubahan 
Implementing Arrangement/ Pengaturan 
Pelaksanaan antara Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan Peace Corps 

Surat Country Director Peace 
Corps kepada Kepala Biro 
Perencanaan dan Kerjasama 
Luar Negeri Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
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Tanggal Kegiatan Keterangan 
dengan nomor PCID-
SBY/2012/07/0803 tanggal 28 
Agustus 2012 

28 Agustus 2012 Peace Corps mengusulkan perubahan 
Implementing Arrangement/ Pengaturan 
Pelaksanaan antara Kementerian Agama dengan 
Peace Corps 

Surat Country Director Peace 
Corps kepada Direktur 
Pendidikan Madrasah 
Kementerian Agama dengan 
nomor PCID-
SBY/2012/07/0804 tanggal 28 
Agustus 2012 

4 September 
2012 

Rapat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk Membahas Usulan Perubahan Pengaturan 
Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia 

Surat undangan dari Biro PKLN 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan nomor 
88781/A2.3/LN/2012 tanggal 
30 Agustus 2012 

5 September 
2012 

Rapat Tim Teknis/ Working Group Peace Corps di 
Bappenas untuk membahas usulan perubahan 
Implementing Arrangement Program Peace Corps 

Surat undangan dari Direktorat 
Politik dan Komunikasi 
Bappenas dengan nomor 
5397/Dt.2.3/08/2012 tanggal 31 
Agustus 2012 

5 September 
2012 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyampaikan hasil pertemuan interkem yang 
diselenggarakan tanggal 4 September 2012 dalam 
rangka pem 

Surat Kepala Biro Perencanaan 
dan Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan nomor 
87327/A2.3/LN/2012 tanggal 5 
September 2012 

6 September 
2012 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyampaikan permohonan tanggapan dan 
masukan terhadap counter draft Amendment IA 
Peace Corps 

Surat Kepala Biro Perencanaan 
dan Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan nomor 
91126/A2.3/LN/2012 tanggal 6 
September 2012 

11 September 
2012 

Bappenas menyampaikan hasil pertemuan Tim 
Teknis/Working Group Peace Corps 

Surat Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas kepada 
anggota Working Group Peace 
Corps dengan nomor 
5679/Dt.2.3/09/2012 tanggal 11 
September 2012 

13 September 
2012 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyampaikan draft Amandemen Implementing 
Arrangement Peace Corps kepada Direktur 
Perjanjain Ekonomi, Sosial, dan Budaya 
Kementerian Luar Negeri 

Surat Kepala Biro Perencanaan 
dan Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan nomor 
93604/A2.3/LN/2012 tanggal 
13 September 2012 

13 September Bappenas menyampaikan permintaan tanggapan Surat Direktur Politik dan 
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Tanggal Kegiatan Keterangan 
2012 atas dokumen Project Framework Peace Corps 

kepada anggota Working Group Peace Corps atas  
Komunikasi Bappenas kepada 
anggota Working Group Peace 
Corps dengan nomor 
5730/Dt.2.3/09/2012 tanggal 13 
September 2012 

13 September 
2012 

Pemda Jawa Barat menyampaikan 
masukan/tanggapan terhadap counter draft 
Amandement Implementing Agreement Peace 
Corps kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama 
Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Surat dari Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Barat kepada 
Kepala Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan nomor 
193/4463/Otdaksm tanggal 13 
September 2012 

23 Oktober 2012 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyampaikan draft naskah perubahan pengaturan 
pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia 
yang telah mendapat tanggapan dari Direktorat 
Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya 
Kementerian Luar Negeri 

Surat dari Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan nomor 
112101/A2.3/LN/2012 

13 November 
2012 

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyampaikan draft naskah perubahan IA 
program Peace Corps di Indonesia kepada 
Direktur Amerika Utara dan Tengah Kementerian 
Luar Negeri dan Direktur Perjanjian Ekonomi dan 
Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri 

Surat dari Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan nomor 
120392/A2.3/LN/2012 tanggal 
13 November 2012 

14 Desember 
2012 

Pertemuan Tim Teknis/Working Group Peace 
Corps membahas beberapa agenda, yaitu : 

1. Pembahasan usulan perubahan 
Implementing Arrangement Program Peace 
Corps 

2. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi 

3. Pembahasan rencana kedatangan relawan 
Batch 4 

4. Pembahasan visa dan ijin tinggal relawan 

Surat undangan dari Direktorat 
Politik dan Komunikasi 
Bappenas kepada anggota 
Working Group Peace Corps 
nomor 7696/Dt.2.3/12/2012 
tanggal 6 Desember 2012 

17 Desember 
2012 

Direktur Pembinaan Madrasah Kementerian 
Agama menyampaikan draft naskah perubahan IA 
Program Peace Corps dengan Kementerian Agama 
kepada Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial 
Budaya Kementerian Luar Negeri dan Direktur 

Surat Direktur Pembinaan 
Madrasah Kementerian Agama 
dengan nomor 
Dt.I.I/4/HM.01/1387/2012 
tanggal 17 Desember 2012 
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Tanggal Kegiatan Keterangan 
Amerika Utara dan Tengah Kementerian Luar 
Negeri 

17 Desember 
2012 

Sekretaris Daerah Pemda Jawa Barat mengirimkan 
surat permohonan evaluasi relawan Peace Corps 
kepada Kepala MAN Cililin, Kepala SMK 
Peternakan Pembangunan Negeri, dan Kepala 
SMAN 1 Cimalaka 

Surat dari Sekda Pemda Jawa 
Barat dengan nomor 
434/6178/Otdaksm 

18 Desember 
2012 

Penyampaian contoh format laporan berkala dari 
Kementerian Agama untuk diisi oleh madrasah 
tempat relawan bertugas. Laporan ini kemudian 
dikirimkan kepada Kanwil Agama dan 
Kementerian Agama.  

Email dari Bapak Rohmat 
Mulyana (Direktorat Pembinaan 
Madrasah Kementerian Agama) 
kepada Direktorat Politik dan 
Komunikasi Bappenas 

18 Desember 
2012 

USAID mengirimkan surat kepada Kepala Biro 
Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian 
Sekretariat Negara untuk meminta perpanjangan 
penugasan Betsy Vegso (staf Peace Corps) untuk 
periode 29 Februari 2013 hingga 28 Februari 2014 

Surat dari USAID Letter No. 
1068 tanggal 18 Desember 
2012 

18 Desember 
2012 

USAID mengirimkan surat kepada Kepala Biro 
Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian 
Sekretariat Negara untuk meminta perpanjangan 
penugasan Kenneth Allen Puvak (Country 
Director Peace Corps) untuk periode 29 Februari 
2013 hingga 28 Februari 2014 

Surat dari USAID Letter No. 
1067 tanggal 18 Desember 
2012 

18 Desember 
2012 

USAID mengirimkan surat kepada Kepala Biro 
Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian 
Sekretariat Negara untuk meminta perpanjangan 
penugasan Megan Louisa McGuire (Staf Peace 
Corps) untuk periode 29 Februari 2013 hingga 28 
Februari 2014 

Surat dari USAID Letter No. 
1066 tanggal 18 Desember 
2012 

19 Desember 
2012 

Peace Corps menyampaikan daftar nominasi 
sekolah (77 sekolah) untuk site development 
bagian kedua. Sekolah-sekolah tersebut 
dinominasikan untuk menjadi tempat tugas 
relawan Peace Corps Batch 4 tahun 2013 

Email dari Peace Corps kepada 
anggota Working Group Peace 
Corps. 

21 Desember 
2012 

Penyampaian hasil pertemuan Tim 
Teknis/Working Group Peace Corps 

Surat dari Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas dengan 
nomor 7935/Dt.2.3/12/2012 

21 Desember 
2012 

Bappenas menyampaikan kembali permintaan 
tanggapan atas dokumen Project Framework Peace 
Corps kepada anggota Working Group Peace 
Corps 

Surat Direktur Politik dan 
Komunikasi Bappenas kepada 
anggota Working Group dengan 
nomor 8011/Dt.2.3/12/2012 
tanggal 21 Desember 2012 
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