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KATA PENGANTAR 

 

 Laporan Fasilitasi PelaksanaanProgramPeace Corps di IndonesiaTahun 2016ini 

merupakan gambaran hasil koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Politik dan 

Komunikasi Bappenas dan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan 

Internasional Bappenas dalam pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia selama bulan 

Januari sampai Desember 2016.Koordinasi ini melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga 

serta pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang tergabung 

dalam Tim Teknis Program Peace Corps.  

Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di 

Bappenas pada pertengahan tahun 2016, maka koordinasi Peace Corps beralih dari Direktorat 

Politik dan Komunikasi Bappenas ke Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama 

Pembangunan Internasional Bappenas. Meskipun demikian, anggaran kegiatan koordinasi 

tersebut masih berada pada Direktorat Politik dan Komunikasi sehingga pelaporan kegiatan 

koordinasi tersebut masih dilakukan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. 

Laporan ini sekaligus menjadi laporan terakhir koordinasi Peace Corps oleh Bappenas karena 

mulai tahun 2017 kegiatan koordinasi program Peace Corps akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Luar Negeri. Hal ini sesuai rekomendasi dari pihak Inspektorat Utama 

Bappenas yang menyatakan bahwa kegiatan koordinasi Peace Corps tidak sesuai dengan 

tugas dan fungsi Bappenas selaku perencana pembangunan nasional.  

Selama tujuh tahun koordinasi Peace Corps oleh Bappenas, kegiatan Peace Corps 

telah memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pihak sekolah, siswa, 

dan masyarakat di sekirtar tempat tugas relawan Peace Corps. Meskipun demikian, perlu 

terus dilakukan perbaikan, salah satunya adalah penguatan koordinasi pemerintah pusat dan 

daerah agar kegiatan Peace Corps bisa berjalan dengan lebih baik. 

 

 

 

       Jakarta,    Januari  2017 

 

Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, 

 

 

 

Drs. Wariki Sutikno, MCP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. 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. Pada tanggal 16 

Oktober 2006, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, 

mengadakan pertemuan dengan Bappenas yang intinya kembali menyampaikan tawaran 

program Peace Corps di Indonesia. Melalui surat Bapak Menteri Negara PPN/ Kepala 

Bappenas No. 6461/M.PPN/10/2006 kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dan surat 

No. 6463/M.PPN/10/2006 tanggal 31 Oktober 2006, Pemerintah Indonesia telah 

menyampaikan penghargaan dan membuka diri terhadap kerjasama internasional sekaligus 

mengundang Peace Corps untuk membangun kembali programnya di Indonesia.  

 

Pada tanggal 18-19 Februari 2009, telah dilakukan pertemuan antara Menteri Luar 

Negeri Amerika Serikat dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia membahas 

Comprehensive Partnership serta kesiapan Amerika Serikat untuk mengirimkan kembali 

Peace Corps ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri 

menanggapi hal ini secara positif. Melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah 

Indonesia dan Amerika Serikat, Memorandum Saling Pengertian (MSP)/Memorandum of 

Understanding (MoU) Peace Corps akhirnya ditandatangani pada tanggal 11 Desember 

2009, sedangkan dokumen Pengaturan Pelaksanaan/Implementing Arrangement (IA) telah 

ditandatangani oleh Peace Corps, Kementerian Pendidikan Nasional (kemudian Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan), dan Kementerian Agama pada tanggal 15 Juni 2011 yang 

kemudian diperbarui pada tanggal 23 Februari 2015. 

 

Program Peace Corps juga 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).  

 

Untuk menindaklanjuti MoU Peace Corps, telah dibentuk Tim Pengarah/Steering 

CommitteePeace Corps dan Tim Teknis/Working Groupyang melibatkan beberapa 

Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, diantaranya adalah Bappenas, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian 

Luar Negeri (Kemlu), Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
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(Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemkumham), Kementerian Keuangan (Kemkeu), dll. Keberadaan Tim Pengarah 

dan Tim Teknis tersebut adalah untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan program 

Peace Corps di Indonesia.  

 

Sejak tahun 2010, Program Peace Corps Indonesia berkontribusi di bidang 

pendidikan khususnya pendidikan bahasa Inggris, dimana para relawan Peace Corps 

memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada murid sekolah menengah dan madrasah aliyah 

di Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2012, kegiatan Peace Corps mulai dikembangkan ke 

provinsi lain, yaitu ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu, mulai tahun 2012 Peace Corps tidak 

hanya memberikan pelatihan bahasa Inggris di SMA dan MAN, namun juga di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Pemilihan wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat adalah sesuai 

arahan Tim Pengarah dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah pusat dalam 

melakukan koordinasi serta faktor kesiapan Pemerintah Daerah selaku tempat pelaksanaan 

program. Sesuai dengan pembahasan dalam pertemuan Tim Pengarah maupun Tim Teknis 

pada tahun 2015, pada tahun 2016 akan dilaksanakan pilot project penempatan relawan Peace 

Corps tahun ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan demikian pada tahun 

2016 direncanakan program Peace Corps akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, Jawa 

Barat, dan Nusa Tenggara  Timur.  
 

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.  

 

 

I.2. TUJUAN  

 

Tujuan kegiatan ini 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.Penerima manfaat dari kegiatan fasilitasi pelaksanaan 

program Peace Corps adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Agama, serta para siswa di sekolah dan madrasah yang menjadi lokasi progam Peace Corps.  

 

I.3. RUANG LINGKUP  

 

 Ruang lingkup kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi bagi koordinasi internal 

pemerintah Indonesia (antar Kementerian/Lembaga), memberikan fasilitasi koordinasi antara 

Pemerintah Indonesia dengan Peace Corps, serta bersama-sama dengan instansi pemerintah 

terkait dan Peace Corps melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program 

Peace Corps di Indonesia untuk tahun 2016. 

 

1.4. METODE PELAKSANAAN 

 Kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola yang melibatkan seluruh Staf 

Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. Adapun secara garis besar kegiatan ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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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. Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana secara teratur. Jika 

diperlukan, rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana dapat mengundang pihak 

Peace Corps;  

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Peace Corps di 

Indonesia. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan dengan melakukan kunjungan 

lapangan ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat yang merupakan lokasi program 

Peace Corps.  

4. Melaporkan hasil pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia kepada Tim 

Pengarah 

 

Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas bertindak sebagai unit pelaksana 

kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. Tim Pengarah 

beranggotakan pejabat setingkat Eselon I sebagai pengambil keputusan dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan Tim Pelaksanaterdiri dari 

pejabat setingkat Eselon IIdan staf. Alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan ini sebesar 

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibebankan pada anggaran 

pembangunan Bappenas Tahun Anggaran 2016.  
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

II.1. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2016 

Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi 

dalam fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia pada tahun 2016 adalah 

menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis dan Tim Pengarah untuk membahas berbagai isu 

tentang Peace Corps, memberikan tanggapan yang diminta oleh pihak lain terkait isu Peace 

Corps, serta menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi program Peace Corps.  

 

Pada bulan Januari hingga Maret 2016, beberapa kegiatan yang dilaksanakan 

Direktorat Politik dan Komunikasi adalah sebagai berikut : 

 

1. Menyusun TOR dan RAB kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di 

Indonesia tahun 2016.  

 

2. Memfasilitasi pembahasanTim Teknis atas Curriculum Vitae (CV) Calon Relawan Batch 

7 Peace Corps yang akan bertugas di Indonesia pada tahun 2016-2018. 

 

Setiap tahun Peace Corps mengirimkan calon relawan ke Indonesia untuk 

membantu guru melakukan pengajaran Bahasa Inggris di sekolah dan madrasah. 

Sebelum mereka tiba di Indonesia, pihak Peace Corps mengirimkan dokumen CV pada 

calon relawan kepada Tim Teknis. Berdasarkan dokumen CV para calon relawan 

tersebut, Tim Teknis melakukan penelaahan dan pembahasan untuk mengetahui apakah 

calon relawan dianggap sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.  

 

Pada bulan Januari 2016, pihak Peace Corps menyampaikan dokumen CV para 

calon relawan Batch 7 kepada Tim Teknis, khususnya kepada Setneg, Bappenas, dan 

Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan dokumen CV tersebut, Direktorat Politik dan 

Komunikasi Bappenas mengirimkan surat kepada para anggota Tim Teknis dan Clearing 

House Kemlu untuk meminta tanggapan.  

 

Selanjutnya Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan pertemuan 

Tim Teknis pada tanggal 28 Januari 2016untuk membahas tanggapan-tanggapan yang 

telah disampaikan oleh Tim Teknis. Hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Menyetujui hasil rapat koordinasi TK KORA hari Kamis, 21 Januari 2016 

yangmempertimbangkan kembali persetujuan delapan relawan. 
2. Menggunakan hasil Monev Kemdikbud, Pemda Jatim dan Jabar, dan pihak 

Peace Corps sebagailandasan rujukan penilaian untuk perbaikan 

penyelenggaraan program Peace Corps. 
3. Penentuan sekolah dan madrasah penerima relawan Peace Corps hams 

melibatkan Tim Teknisdan Pemerintah Daerah. 
4. Menyepakati untuk menyusun SOP serta melakukan review terhadap MoU dan 

ImplementingArrangement program Peace Corps 
5. Perlu identifikasi anggaran di setiap kementerian untuk koordinasi pelaksanaan 

program PeaceCorps yang lebih baik. 
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Sesuai dengan hasil pertemuan tersebut, Bappenas menyampaikan tanggapan 

kepada Biro KTLN Setneg tentang calon relawan Batch 7.  

 

3. Memberikan tanggapan atas permintaan perpanjangan tugas Nina Favor, Country 

Director Peace Corps di Indonesia.  

 

Pihak Peace Corps mengirimkan surat kepada Biro Kerja Sama Teknik Luar 

Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Biro KTLN Setneg) mengenai permintaan 

perpanjangan tugas Nina Favor sebagai Country Director Peace Corps di Indonesia. 

Perpanjangan penugasan adalah sejak 16 Maret 2016 sampai 15 Maret 2017.Selanjutnya 

pihak Setneg mengirimkan surat kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata 

Laksana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk meminta tanggapan. Pihak 

Biro Renortala selanjutnya mengirimkan nota dinas kepada Direktorat Politik dan 

Komunikasi Bappenas untuk meminta tanggapan. Menindaklanjuti nota dinas dari Biro 

Renortala tersebut,maka Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan tanggapan 

berupa persetujuan atas perpanjangan penugasan Nina Favor.  

 

4. Menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peace Corpsdi Jawa 

Barat kepada para Anggota Tim Teknis 
 

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan 

danKeamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Permintaan 

Melakukan Monitoring dan Evaluasi sertaMenyampaikan Laporan Pelaksanaan Program 

Peace Corps, Pemda Jawa Barat telahmenyampaikan rekap hasil monitoring dan evaluasi 

Program Peace Corpsdi 14 (empatbelas) kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat kepada 

Bappenas. Menurut Pemda Jawa Barat, pada prinsipnya pelaksanaanprogram Peace 

Corps berjalan lancar dan tidak terdapat kendala yang berarti.Pemda Jawa Barat berharap 

agar program ini dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena sangatbermanfaat bagi 

masyarakat Jawa Barat.Sehubungan dengan surat dari Pemda Jawa Barat tersebut, 

Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas selaku Ketua Tim Teknis telah 

menyampaikan hasil monitoring Pemda Jawa Barat atas program Peace Corps kepada 

para anggota Tim Teknis melalui surat tanggal 4 Februari 2016.  

 

5. Meminta Pemda Jawa Timur, Pemda Jawa Barat, Pemda NTT, dan Peace Corps agar 

memperkuat koordinasi dengan Tim Teknis 

 

Sehubungan dengan upaya penguatan koordinasi pelaksanaan Program Peace 

Corps di Indonesia, Bappenas mengirimkan surat pada tanggal 2 Februari 2016 kepada 

Pemda Jawa Timur, Pemda Jawa Barat, Pemda NTT, dan Peace Corps yang intinya 

meminta agar Peace Corps selalu melibatkan Pemerintah Daerah dan Tim Teknis dalam 

menentukan sekolah yang akan menjadi tempat penugasan relawan Peace Corps. Selain 

itu, Bappenas juga meminta agar semua proses koordinasi yang dilakukan oleh Peace 

Corps dengan Pemerintah Daerah dapat disampaikan hasilnya oleh Peace Corps dan 

Pemerintah Daerah kepada Tim Teknis c.q. Direktorat Politik dan Komunikasi 

Bappenas, misalnya : hasil pertemuan antara Peace Corps dengan Pemda Nusa Tenggara 

Timur pada tanggal 1 Februari 2016 agar disampaikan kepada Tim Teknis.  
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6. Meminta tanggapan para anggota Tim Teknis atas rencana perubahan dokumen 

Memorandum of Understanding (MoU) dan Implementing Arrangement (IA) Peace 

Corps. 

 

Menindaklanjuti salah satu hasil pertemuan Tim Teknis yang diselenggarakan pada 

tanggal 28 Januari 2016 tentang perlunya melakukan review atas dokumen MoU dan IA 

program Peace Corps di Indonesia, maka Bappenas mengirimkan surat kepada para 

anggota Tim Teknis pada tanggal 2 Februari 2016 untuk meminta masukan atas 

dokumen MoU dan IA Peace Corps. Tujuan review ini adalah untuk melihat apakah di 

dalam dokumen-dokumen tersebut ada hal-hal yang dapat merugikan Pemerintah 

Indonesia.  

 

7. Memberikan tanggapan kepada Biro Renortala atas rencana perpanjangan penugasan 

relawan batch 6 Peace Corps. 

 

Sehubungan dengan permintaan Peace Corps kepada Setneg tentang perpanjangan 

penugasan relawan Batch 6, pihak Setneg mengirimkan surat kepada Biro Renortala 

Bappenas untuk meminta tanggapan. Menindaklanjuti surat dari Setneg tersebut, Biro 

Renortala meminta masukan dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas dimana 

kemudian Direktorat Politik dan Komunikasi mengirimkan surat kepada para anggota 

Tim Teknis untuk meminta tanggapan. Berdasarkan masukan dari para anggota Tim 

Teknis tersebut, pada bulan Maret 2016 Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas 

menyampaikan tanggapan kepada Biro Renortala yang kemudian meneruskan tanggapan 

tersebut kepada pihak Setneg untuk diproses lebih lanjut.   

 

8. Menyelenggarakan Pertemuan Tim Teknis pada tanggal 29 Februari 2016 

 

Agenda pertemuan ini adalah membahas tanggapan Tim Teknis atas dokumen 

Memorandum of Understanding (MoU) dan Implementing Arrangement (IA) program 

Peace Corps di Indonesia serta Pembahasan Amandemen Implementing Arrangement 

terkait penempatan relawan tahun ketiga di NTT. Berdasarkan diskusi yang telah 

dilakukan, pertemuan ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

a) Tanggapan anggota Tim Teknis atas review MoU dan IA akan segera 

disampaikan kepada Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial 

Budaya Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan tanggapan sesuai kaidah 

perjanjian internasional. Sehubungan dengan hal itu, bagi para anggota Tim 

Teknis yang belum menyampaikan tanggapan dipersilakan untuk segera 

mengirimkan tanggapan tersebut kepada Direktorat Politik dan Komunikasi 

Bappenas.  

b) Rencana pemindahan koordinasi program Peace Corps dari Bappenas kepada 

Kementerian Luar Negeri akan disampaikan melalui surat resmi, setelah 

mendapat arahan dari Pimpinan Kementerian PPN/BAPPENAS.  

c) Seluruh kegiatan yang dilakukan Peace Corps bersama sekolah/madrasah harus 

diketahui dan di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.  

d) Tim Teknis perlu menyusun buku panduan/SOP tentang pelaksanaan koordinasi 

program Peace Corps.  

e) Pertemuan Tim Pengarah akan dilaksanakan pada bulan Maret 2016 (tentatif) 
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9. Menyampaikan pemberitahuan kepada para anggota Tim Teknis mengenai pengunduran 

diri relawan Batch 6 Peace Corps Nicole Huaman Ramos 

 

Pada tanggal 1 Maret 2016, Peace Corps mengirimkan surat kepada Bappenas 

mengenai pengunduran diri relawan Batch 6 atas nama Nicole Huaman Ramos yang 

ditugaskan di SMPN 4 Mejayan Madiun sejak 6 Juni 2015. Peace Corps menyetujui 

pengunduran diri tersebut dengan mempertimbangkan situasi Relawan sebagai berikut:  

a) Relawan tidak bisa memenuhi ekspektasi sekolah  

b) Relawan sulit beradaptasi dengan lokasi penempatannya, termasuk dengan 

keluarga  

c) Relawan merasa terisolir karena ketersediaan angkutan umum sangat terbatas  

Menindaklanjuti surat tersebut, Bappenas menyampaikan informasi tersebut kepada pada 

anggota Tim Teknis agar dapat mengambil tindak lanjut yang diperlukan.  

 

10. Meminta Pemda Jatim, Pemda Jabar, dan Pemda NTT agar terlibat dalam 

penandatanganan MoU antara Peace Corps dengan pihak sekolah  

 

Menindaklanjuti salah satu pembahasan dalam Pertemuan Tim Teknis Peace Corps 

pada tanggal 29 Februari 2016 tentang adanya penandatangan MoU antara pihak Peace 

Corps dengan pihak sekolah yang menjadi tempat tugas relawan Peace Corps tanpa 

sepengetahuan Pemerintah Daerah, maka pada bulan Maret 2016 Bappenas mengirimkan 

surat kepada Pemda Jatim, Pemda Jabar, dan Pemda NTT untuk meminta agar mereka 

lebih berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program Peace Corps di daerah 

masing-masing.  

11. Meminta tanggapan Direktorat Perjanjian Internasional Ekososbud Kemlu atas review 

dokumen MoU dan IA Peace Corps  

Menindaklanjuti salah satu hasil pertemuan Tim Teknis/Working Group Peace 

Corps tanggal 29 Februari 2016 yang menyepakati bahwa tanggapan Tim Teknis atas 

peninjauan ulang dokumen Memorandum Saling Pengertian dan Pengaturan Pelaksanaan 

Program Peace Corps di Indonesia akan diserahkan kepada Direktorat Perjanjian 

Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri guna mendapatkan tanggapan 

sesuai kaidah perjanjian internasional, maka pada tanggal 28 Maret 2016 Bappenas 

menyampaikan  kedua dokumen tersebut kepada Direktorat Perjanjian Ekonomi dan 

Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Bappenas juga meminta Direktorat 

Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri dapat 

terlibat dalam proses pembahasan kedua dokumen tersebut. 
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II.2. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 2 TAHUN 2016 

Pada bulan April sampai Juni 2016, beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Menyampaikan daftar sekolah dan madrasah yang menjadi tempat tugas relawan Batch 7 

Peace Corps kepada para anggota Tim Teknis 

 

Menindaklanjuti surat dari Peace Corps Indonesia tanggal 24 Maret 2016 perihal 

daftar 74 sekolah dan madrasah yang telah lolos seleksi akhir untuk proses penempatan 

relawan Peace Corps tahun 2016-2018, maka Bappenas menyampaikan daftar seko1ah 

dan madrasah tersebut kepada para anggota Tim Teknis pada tanggal 1 April 2016 untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

2. Menyampaikan Hasil Survey Peace Corps Tahap Pertama di Provinsi NTT kepada 

Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 

Menindaklanjuti surat dari Peace Corps Indonesia tanggal29 Maret 2016 perihal 

daftar Hasil Survey Peace Corps di Provinsi NTT, pada tanggal 1 April 2016 Bappenas 

telah menyampaikan daftar 11 sekolah dan madrasah hasil survey Peace Corps tahap 

pertama yang menjadi calon tempat tugas 7 relawan Peace Corps di NTT pada tahun 

2016 kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sehubungan dengan hal itu, Bappenas meminta tanggapan Kementerian Agama dan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut atas hasil survey tersebut.  
 

3. Menyampaikan undangan kepada para anggota Tim Teknis untuk bertemu dengan para 

calon relawan Batch #7 dan keluarga semang 

 

Sehubungan dengan surat yang dikirimkan oleh pihak Peace Corps Indonesia 

tanggal 4 April 2016 nomor PCID-SBY/2016/04/0102 perihal Undangan kepada Anggota 

Tim Teknis untuk bertemu para Calon Relawan Batch #7 dan Keluarga Semang pada 

tanggal 9 April 2016, Bappenas menyampaikan undangan tersebut kepada para Anggota 

Tim Teknis agar Tim Teknis juga dapat menghadiri acara tersebut. Sebagai catatan, 

segala kebutuhan akomodasi dan logistik dibebankan kepada masing-masing instansi, 

sehingga tidak membebani Bappenas selaku koordinator Tim Teknis Peace Corps.  

4. Meminta tanggapan Tim Teknis atas rencana perpindahan tempat tugas 3 relawan Batch 

#5  

 

Sehubungan dengan surat dari Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri 

Kementerian Sekretariat Negara kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata 

Laksana Kementerian PPN/BAPPENAS dengan nomor B-

4388/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.02.00/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal 

perubahan tempat penugasan 3 orang tenaga sukarelawan Peace Corps (Batch #5), maka 

pada tanggal 6 April 2016 Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas menyampaikan 

surat tersebut kepada pada anggota Tim Teknis untuk mendapatkan masukan. Relawan 

yang berpindah tempat tugas adalah sebagai berikut: 
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No. Nama 
Tempat Penugasan 

Semula Menjadi 

1. Mr. Jay Mark Thomas MAN 1 Garut SMAN Cimakala – 

Sumedang, Jawa Barat 

2. Ms. Saajidah Aatigah 

Abdul-Hameem 

SMAN Bantur MAN Genukwatu – 

Jombang, Jawa Timur 

3. Ms. Rita Louis Ewing SMKN Banjatan SMKPPN Peternakan – 

Lembang, Jawa Barat 

 

5. Menyampaikan hasil tinjau ulang Dokumen Memorandum Saling Pengertian dan 

Pengaturan Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia 
 

Sehubungan dengan berlangsungnya proses peninjauan kembali dokumen 

Memorandum Saling Pengertian dan Pengaturan Pelaksanaan Program Peace Corps di 

Indonesia, Bappenas menyampaikan surat kepada para anggota Tim Teknis pada tanggal 

20 April 2016. Dalam surat tersebut, Bappenas menyampaikan bahwa tanggapan dari 

para anggota Tim Teknis atas dokumen Memorandum Saling Pengertian dan Pengaturan 

Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia telah disampaikan kepada Direktorat 

Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial BudayaKementerian Luar Negeri melalui 

surat tanggal 28 Maret2016. Melalui surat tersebut, Bappenas mengharapkan agar 

Direktorat Perjanjian InternasionalEkonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri 

memberikan tanggapan sesuai dengan kaidah perjanjian internasional yang berlaku 

selama ini. 

Terkait dengan hal itu, Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial 

BudayaKementerian Luar Negeri telah menyampaikan tanggapan atas draft perubahan 

MemorandumSaling Pengertian dan Pengaturan Pelaksanaan Program Peace Corps di 

Indonesia melaluisurat tanggal 11 April 2016. Menindaklanjuti hal itu, Bappenas 

menyampaikan tanggapan tersebut kepada para Anggota Tim Teknis untuk mendapatkan 

masukan.  

 

6. Menyampaikan surat kepada anggota Tim Teknis tentang pembatalan perpanjangan, 

pengunduran diri, dan pengakhiran dini penugasan relawan Peace Corps. 

 

Peace Corps Indonesia mengirimkan beberapa surat kepada Bappenas mengenai 

status penugasan empat orang relawan dengan rincian sebagai berikut:  

1. Melalui surat nomor PCID-SB Y 12016/04/0117 tanggal 18 April 2016 pihak 

Peace Corps Indonesia menyampaikan bahwa relawan bemama Thea Berthoff 

yang sejak 2 Juni 2015 bertugas di MAN Leuwiliang memutuskan untuk 

mengundurkan diri per tanggal 16 April 2016 karena alasan kesehatan.  

2. Melalui surat nomor PCID-SBY/2016/04/0118 tanggal 18 April 2016 pihak 

Peace Corps Indonesia menyampaikan bahwa dua re1awan Batch #7 bemama 

Amanda Trevino dan Riley Dettman yang saat ini sedang menjalani Pre-

Service Training di Kediri memutuskan untuk mengundurkan diri karena 

alasan kesehatan keluarga dan pribadi.  
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3. Melalui surat nomor PCID-SBY/2016/04/0120 tanggal 18 April 2016 pihak 

Peace Corps Indonesia menyampaikan bahwa salah satu relawan Batch #5 

bemama Betsabe Abigail Ricardez yang sedianya akan bertugas di SMA 

Negeri 3 Kupang Timur, NIT dibatalkan perpanjangan penugasannya karena 

adanya masalah keluarga.  

 

Sehubungan dengan hal itu, Bappenas menyampaikan informasi tersebut kepada 

para anggota Tim Teknis melalui surat tanggal 21 April 2016.  

 

7. Menyampaikan data sekolah/madrasah tempat tugas relawan Batch 7 kepada para 

anggota Tim Teknis  

 

Menindaklanjuti surat dari Peace Corps Indonesia dengan nomor 

PCIDSBY/2016/04/0126 tanggal 20 April 2016 perihal Daftar Sekolah dan Relawan 

Peace Corps Batch 7 (IDlO), maka pada tanggal 22 April 2016 Bappenas menyampaikan 

daftar tersebut kepada para anggota Tim Teknis untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

8. Meminta tanggapan Tim Teknis atas permohonan penugasan kembali Relawan Batch 6 

atas nama Emily Suzanne Forster dan Natalie Deduck 

 

Sehubungan  dengan  surat-surat  Peace  Corps  pada tanggal 16 dan 20 April 2016 

mengenai  permohonan  penugasan kembali relawan Peace Corps Batch #6 atas nama 

Emily Suzanne Forster dan Natalie Deduck, maka pada tanggal 25 April 2016 Bappenas 

mengirimkan surat kepada para anggota Tim Teknis untuk meminta  tanggapan  atas  

permohonan Peace Corps tersebut. Sebagai catatan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Exit Permit Only (EPO) bagi kedua relawan tersebut pada bulan Maret 2016, dimana 

kedua  relawan  tersebut diakhiri  penugasannya karena  sakit  dan memerlukan 

perawatan kesehatan di Amerika Serikat dan Thailand. 

 

9. Menyampaikan informasi kepada para anggota Tim Teknis tentang pengunduran diri 

relawan Batch 7 

 

Melalui surat tanggal 16 Mei 2016, Bappenas menyampaikan kepada para anggota 

Tim Teknis mengenai pengunduran diri dua orang relawan Peace Corps. Hal ini 

berdasarkan pemberitahuan dari Peace  Corps  Indonesia  kepada  Direktur  Politik  dan  

Komunikasi Bappenas melalui surat-surat sebagai berikut:  

a) Melalui surat nomor PCID-SBY/2016/05/0275 tanggal 3 Mei 2016 pihak Peace 

Corps Indonesia menyampaikan  bahwa  relawan Batch  #7  bemama Nora 

Hartmann  yang pada saat itu sedang menjalani  Pre-Service  Training  di  Kediri  

memutuskan  untuk mengundurkan diri  per tanggal 3 Mei  2016 karena alasan 

kepentingan keluarga yang mendesak.  

b) Melalui  surat  nomor  PCID-SBY/2016/05/0278  tanggal  10  Mei  2016  pihak  

Peace Corps  Indonesia menyampaikan bahwa relawan Batch #7  bemama 

Emmory Gainer yang  pada saat itu sedang  menjalani  Pre-Service  Training  di  

Kediri  memutuskan  untuk mengundurkan diri  per  tanggal  9 Mei  2016  karena 

tidak mampu  beradaptasi  dengan lingkungan sekitar. 
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10. Menyelenggarakan pemantauan relawan Peace Corps di Jawa Timur pada tanggal 1 dan 

2 Juni 2016 

 

Sehubungan dengan  kegiatan pelantikan/ swearing-in Relawan Peace Corps Batch 

#7 yang dilaksanakan pada tanggal  1 Juni  2016 di  STAIN Kediri, maka Bappenas 

mendorong agar acara pelantikan/swearing-in  tersebut  juga  diiringi  dengan  kegiatan 

pemantauan kepada para relawan  yang bertugas  di  Provinsi  Jawa Timur. Terkait 

dengan hal itu, Bappenas mengundang para anggota Tim Teknis untuk menghadiri  

pemantauan tersebut, dimana segala kebutuhan perjalanan dinas, termasuk akomodasi 

dan  logistik,  dibebankan  kepada  masing-masing  instansi.   

 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pada tahun ini menjadi salah satu rangkaian 

kegiatan acara pelantikan relawan Peace Corps Batch 7 yang diadakan di STAIN Kediri, 

Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 2016. Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 

2016 di Jawa Timur, khususnya di daerah Kediri dan Jombang. Tim pemantauan dan 

evaluasi terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, serta 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat 

kinerja para relawan Batch 6 yang telah bertugas sejak bulan Juni 2015, termasuk di 

dalamnya adalah proses adaptasi relawan dengan sekolah, keluarga semang/host family 

dan lingkungan sekitar serta apa saja kendala yang dihadapi. 

 

Tim pemantauan dan evaluasi dibagi menjadi dua bagian untuk mengunjungi 

empat relawan batch 6 di empat lokasi antara lain: Stephen Spanos yang bertugas di 

MTsN Kanigoro; Melissa Whalen yang bertugas di SMKN Jatirejo; Helene Huynh yang 

bertugas di MAN Krecek; dan Tyler Beltz yang bertugas di SMP Darul Ulum. 

 

Berikut ini adalah hasil kunjungan ke tempat penugasan Stephen Spanos di MTsN 

Kanigoro beserta keluarga semang : 

 Secara umum kesan yang dihadirkan oleh relawan, pihak sekolah dan keluarga 

semang baik. 

 Relawan aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran Bahasa Inggris baik di dalam 

sekolah tempat penugasan maupun di luar lingkungan sekolah. Hal ini juga 

didukung dengan baik oleh guru pendamping dan fasilitas penunjang lainnya 

dari pihak sekolah. Relawan mengajar 20-24 jam per minggu. 

 Relawan ikut serta membimbing murid-murid kelas unggulan yang biasanya 

dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade Bahasa Inggris dan terlibat juga 

dalam kegiatan ekstrakurikuler English Day yang diadakan setiap hari Sabtu. 

Metode pengajaran dari relawan yang mengedepankan praktik disukai oleh 

para murid. 

 Pihak sekolah menyatakan ketertarikannya untuk mengajukan penempatan 

relawan kembali di batch berikutnya karena ingin manfaat yang ada dirasakan 

oleh lebih banyak murid. 

 Pihak luar sekolah seperti lembaga kursus dan Universitas Ronggolawe di 

Tuban beberapa kali mengajukan proposal agar relawan dapat membantu 

kegiatan pengajaran Bahasa Inggris di tempat mereka. Tim pemantauan untuk 

hal ini mengingatkan agar pihak sekolah tidak mengambil profit dari 

kerjasama tersebut. 

 Keluarga semang dari relawan secara umum menyampaikan hal positif 

mengenai relawan. Interaksi relawan dengan keluarga dan lingkungan sekitar 
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dinilai baik. Minat belajar Bahasa Inggris dari salah satu anak keluarga 

semang meningkat setelah adanya relawan di keluarga tersebut. Pihak 

keluarga semang juga menyampaikan bahwa pihak sekolah secara sukarela 

memberikan bantuan sebesar Rp. 250.000 setiap bulan. Koordinasi dengan 

pihak RT, RW dan Kelurahan sudah berjalan baik. 

 Kendala yang dihadapi antara lain relawan belum lancarnya menguasai 

Bahasa Indonesia sehingga kadang menyulitkan komunikasi dengan guru-guru 

lain. Pihak sekolah juga belum mengirimkan laporan rutin kepada Kanwil 

Kementerian Agama. 

Berikut ini adalah hasil kunjungan ke tempat penugasan Melissa Whalen di SMKN 

Jatirejo beserta keluarga semang : 

 Secara umum kesan yang dihadirkan oleh relawan, pihak sekolah dan keluarga 

semang baik. 

 Relawan aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran Bahasa Inggris baik di dalam 

sekolah tempat penugasan maupun di luar lingkungan sekolah. Hal ini juga 

didukung dengan baik oleh guru pendamping dan fasilitas penunjang lainnya 

dari pihak sekolah. Pengalaman relawan sebagai guru SMA dan dosen 

membantu dalam proses pengajaran di sekolah. Relawan mengajar selama 20 

jam per minggu pada semester pertama dan 24 jam per minggu di semester 

kedua. 

 Relawan terlibat juga dalam kegiatan ekstrakurikuler English Club yang 

diadakan setiap hari Senin serta Teachers English Club setiap hari Kamis pada 

jam istirahat.  

 Metode pengajaran yang interaktif melalui vocabulary games dan cerdas 

cermat menimbulkan minat dari para murid. Perubahan positif terlihat dari 

para murid yang awalnya tidak berani berbicara Bahasa Inggris, sekarang 

mulai berani bicara. 

 Kendala yang ditemui relawan dalam pengajaran di sekolah adalah tidak 

semua kelas memiliki minat untuk belajar Bahasa Inggris. 

 Keluarga semang dari relawan secara umum menyampaikan hal positif 

mengenai relawan. Interaksi relawan dengan keluarga dan lingkungan sekitar 

dinilai baik. Relawan beberapa kali terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. 

Koordinasi dengan pihak RT, RW dan Kelurahan sudah berjalan baik. 

Berikut ini adalah hasil kunjungan ke tempat penugasan Helene Huynh di MAN 

Krecek beserta keluarga semang : 

 Secara umum kesan yang dihadirkan oleh relawan, pihak sekolah dan keluarga 

semang baik. 

 Relawan aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran Bahasa Inggris baik di dalam 

sekolah tempat penugasan maupun di luar lingkungan sekolah. Murid-murid 

bebas berinteraksi dengan relawan di luar jam kelas. Relawan mengajar anak-

anak secara sukarela di lingkungan sekitar rumah keluarga semang pada bulan 

Ramadhan tahun lalu.   

 Metode pengajaran yang dilakukan relawan tidak didukung dengan baik 

karena keterbatasan fasilitas penunjang pengajaran di madrasah tempat 

relawan bertugas. 

 Relawan dan keluarga semang berinteraksi dengan baik. Masalah perbedaan 

budaya dan makanan tidak terlalu berpengaruh. Relawan juga beberapa kali 

dilibatkan dalam aktivitas kemasyarakatan. 
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 Sempat ditemukan ketidakcocokan data relawan di Polsek setempat karena 

data belum diperbaharui. 

 Keluarga semang mengatakan kondisi kesehatan relawan sering terganggu jika 

melakukan aktivitas luar ruangan dalam waktu yang lama. Terkait hal ini, 

mekanisme pelaporan kepada pihak Peace Corps sebagai penanggungjawab 

kesehatan para relawan perlu dilakukan secara intensif. 

 

Berikut ini adalah hasil kunjungan ke tempat penugasan Taylor Beltz di SMP 

Darul Ulum beserta keluarga semang : 

 Secara umum kesan yang dihadirkan oleh relawan, pihak sekolah dan keluarga 

semang baik. 

 Relawan aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran Bahasa Inggris baik di dalam 

sekolah tempat penugasan maupun di luar lingkungan sekolah. Relawan 

mengajar untuk kegiatan ekstrakurikuler English Club dan English Lover di 

sekolah. Selain itu, relawan beberapa kali dipinjam sebagai juri pada lomba 

dengan sekolah lain yang juga memiliki Peace Corps.  

 Fasilitas penunjang pengajaran sudah tersedia dengan baik di sekolah tempat 

penugasan relawan. 

 Relawan memiliki inisiatif dan kedisiplinan tinggi. Relawan dilaporkan selalu 

datang pagi sekali dan mengajar selama 45 jam per minggu atas permintaan 

relawan sendiri. 

 Pelaporan dari pihak sekolah baik kepada pihak Peace Corps maupun pihak 

Pemda Jawa Timur sudah dilakukan dengan baik. 

 Keluarga semang dari relawan secara umum menyampaikan hal positif 

mengenai relawan. Interaksi relawan dengan keluarga dan lingkungan sekitar 

dinilai baik. Relawan beberapa kali terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. 

Koordinasi dengan para perangkat Desa sampai Kelurahan sudah berjalan 

baik. 

Kesimpulan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini adalah sebagai berikut:  

 Secara umum para relawan yang dipantau dan dievaluasi kegiatannya 

memperlihatkan kemajuan yang positif. 

 Komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan madrasah dengan para 

relawan perlu terus dijaga agar sinergi dalam hal pengajaran dapat diciptakan 

bersama. Selain itu, keberadaan relawan juga perlu dimanfaatkan sebaik 

mungkin tidak hanya terbatas pada pengajaran Bahasa Inggris, melainkan juga 

pembelajaran nilai atau budaya positif lainnya yang bisa diambil untuk 

ditularkan kepada para murid dan lingkungan sekitar. 

 Koordinasi antara pihak sekolah, madrasah dan keluarga semang dengan pihak 

berwenang di lingkungan setempat serta Peace Corps Indonesia juga perlu 

dijaga untuk kelancaran implementasi kerjasama baik dari segi administratif 

maupun keamanan dari pihak-pihak yang terlibat. 

 
11. Menyampaikan hasil akhir survey dan seleksi sekolah provinsi Nusa Tenggara Timur  

 
Sehubungan dengan rencana penempatan relawan Peace Corps sebagai pilot project 

tahun pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (N'IT), pihak Peace Corps Indonesia 

melalui surat nomor PCID-SBY/2016/06/0318 tanggal 9 Juni 2016 menyampaikan proses 

survey dan seleksi sekolah penempatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah se1esai 

dilaksanakan. Menindaklanjuti surat dari Peace Corps tanggal 9 Juni 2016 perihal 
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tersebut di atas, maka Bappenas melalui surat tanggal 21 Juni 2016 menyampaikan hasil 

akhir survey dan seleksi sekolah di NTT tersebut kepada para anggota Tim Teknis. 
Terkait dengan hal tersebut, Bappenas mengharapkan para anggota Tim Teknis dapat 

melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.  
 

Selain itu, Bappenas juga menyampaikan bahwa sehubungan dengan proses 

restrukturisasi di lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAS, maka tugas dan fungsi terkait 

pelaksanaan program Peace Corps yang semula ditangani oleh Direktorat Politik dan 

Komunikasi beralih kepada Oirektorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan 

Intemasional. Oleh karena itu, diharapkan setiap bentuk proses komunikasi dapat ditujukan 

kepada Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Intemasional dengan 

nomor telepon/fax: 021-31934203. 

 

12. Menyampaikan informasi akhir penugasan relawan Peace Corps Batch 5 kepada Tim 

Teknis 

 

Sehubungan dengan berakhirnya masa penugasan 46 relawan Peace Corps Batch 5 

pada tanggal 10 Juni 2016 yang disampaikan oleh Peace Corps Indonesia kepada 

Bappenas melalui surat tanggal 16 Juni 2016, maka Bappenas menyampaikan 

pemberitahuan Peace Corps tersebut kepada para anggota Tim Teknis melalui surat 

tanggal 23 Juni 2016. Terkait dengan hal tersebut, Bappenas mengharapkan agar anggota 

Tim Teknis dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku.  

 

13. Menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis Peace Corps pada tanggal 27 Juni 2016  

 

Bappenas menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis Peace Corps pada tanggal 27 

Juni 2016 dengan beberapa agenda sebagai berikut :  

a) Finalisasi hasil review dokumen Me orandum of Understanding (MoU) dan 

Implementing Arrangement (IA) dari Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi 

dan Sosial Budaya Kemlu 

b) Penempatan relawan tahun ketiga di rovinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 

mekanisme monev di NTT 

c) Hasil monitoring Tim Teknis pada bulan Juni 2016 

d) Usulan sekolah calon penempatan rela an Batch 8 tahun 2017 

 

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, pertemuan ini menyimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut : 

a) Program Peace Corps adalah kerja sa a antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal it pertemuan Tim Pengarah seharusnya 

dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini 

Pemerintah Amerika Serikat diwakili oleh pejabat dari Kedubes Amerika Serikat 

yang mendampingi Peace Corps. 

b) Dokumen perubahan MoU dan IA rogram Peace Corps telah disetujui oleh Tim 

Teknis. Salah satu perubahan utama dalam dokumen ini adalah penyebutan bahwa 

pelaksanaan program Peace Corps harus atas persetujuan Para Pihak. 

c) Penentuan jumlah relawan, sekolah dan perubahan tempat penugasan harus melalui 

persetujuan Tim Teknis. 
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d) PerIu disusun Standar Operating Procedure (SOP) proses koordinasi Tim Teknis, 

termasuk mekanisme penyelesaian masalah. SOP akan lebih detail daripada dokumen 

IA. 

e) Terdapat intervensi dari berbagai pihak dalam proses penyaringan calon relawan 

Peace Corps yang akan bertugas di Indonesia. Meskipun demikian, untuk selanjutnya 

Tim Teknis tetap perlu melakukan penyaringan dengan sebaik baiknya. 

f) Terkait aspek keamanan, pendekatan keamanan perlu dikemas dengan lebih baik dan 

elegan agar tidak membuat keluarga semang merasa terganggu. 

g) Tim Teknis melakukan monev bersama paling tidak sekali dalam 1 tahun. 

Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Pemda Jatim, Pemda Jabar, dan 

Pemda NTT juga diharapkan melakukan monev dan menyampaikan hasilnya kepada 

Tim Teknis. 

h) Pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu memberikan persetujuan penugasan untuk 

calon relawan selama mengikuti pre-service training. Setelah Peace Corps 

menyampaikan daftar akhir penempatan relawan maka Pemerintah Indonesia akan 

mengeluarkan persetujuan penugasan lagi bagi relawan. Hal ini dilakukan karena 

selama ini Peace Corps sering menyampaikan daftar penempatan yang berbeda 

dengan daftar awal. 

i) Pemerintah Daerah terlibat dalam koordinasi pelaksanaan program Peace Corps 

sesuai dengan UU 23 Tahun 2014. 

j) Proses pengusulan sekolah untuk Batch 8 tetap berjalan bersamaan dengan proses 

amandemen MoU dan lA 

 

Tindak lanjut yang akan segera dilakukan adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan pertemuan Tim Pengarah (internal Pemerintah Indonesia) pada tanggal 22 

Juli 2016 pukul 09.00 WIB – selesai. Jadwal tentatif adalah untuk membahas 

dokumen perubahan MoU dan IA yang telah disetujui oleh Tim Teknis. 

b) Dokumen perubahan MoU dan IA yang telah disetujui Tim Pengarah internal 

Pemerintah Indonesia selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Amerika Utara 

dan Tengah Kemlu. 

c) Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kemlu menyampaikan dokumen perubahan 

MoU dan IA kepada Pemerintah Amerika Serikat cq Peace Corps. 

d) Melakukan pertemuan Tim Pengarah ada tanggal 29 Juli 2016 pukul 09.00 WIB – 

selesai (yang dihadiri oleh pejabat Kedubes Amerika Serikat dan Peace Corps untuk 

membahas dokumen perubahan MoU dan IA) 

e) Tim Teknis cq. Bappenas akan mengirimkan surat kepada Pemda Jawa Timur dan 

Pemda Jawa Barat untuk meminta usulan sekolah yang dicalonkan menjadi tempat 

tugas relawan Batch 8 tahun 2017. 

 

14. Menyampaikan informasi pendaftaran sekolah online kepada para anggota Tim Teknis 

 
Menindaklanjuti pemberitahuan dari pihak Peace Corps Indonesia melalui surat 

tanggal 20 Juni 2016 perihal proses pendaftaran online bagi sekolah dan madrasah yang 

potensial untuk penempatan relawan Peace Corps, maka Bappenas menyampaikan informasi 

tersebut kepada para anggota Tim Teknis. Secara umum, Peace Corps menyampaikan bahwa 

terdapat perubahan pada link website pendaftaran sekolah untuk mengajukan permintaan 

mendapatkan relawan Peace Corps. Link website yang baru adalah: 

https:/www.peacecorps.gov/indonesia/bermitra-dengan-peace-corps/     
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Tujuan awal Peace Corps membuka proses ini adalah untuk membuka kesempatan 

yang sarna bagi sekolah-sekolah potensial yang mungkin masih terlewatkan untuk 

direkomendasikan oleh pihak Dinas Pendidikan atau Kanwil Kemenag Provinsi, dan/atau 

sekolah-sekolah yang pernah dikunjungi, bekerjasama dan direkomendasikan oleh para 

relawan Peace Corps. Proses sosialisasi pendaftaran online ini sudah disampaikan Peace 

Corps ke masing-masing pemerintah daerah.  

 

Porsi terbesar sekolah yang disurvey Peace Corps sejauh ini tetap lebih banyak 

melalui proses rekomendasi langsung Dinas Pendidikan maupun Kanwil Kemenag 

Provinsi. Jika ada sekolah tambahan yang masuk ke dalam daftar survey, akan selalu 

dikoordinasikan Peace Corps dengan pihak pemerintah daerah terkait, dan sekolah pun 

harus meminta rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Kemenag Kabupaten 

sebagai salah satu persyaratan untuk dapat dinominasikan. 

 

 

II.3. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 3 TAHUN 2016  

Pada bulan Juli sampai September 2016, beberapa kegiatan yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Menyampaikan informasi pengunduran diri relawan Peace Corps Batch 7 kepada Tim 

Teknis 

 

Menindaklanjuti pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak Peace Corps 

Indonesia melalui surat tanggal 27 Juni 2016 perihal Pengunduran Diri Relawan Batch 

#7 Arslan Shaikh, maka Bappenas menyampaikan informasi tersebut kepada anggota 

Tim Teknis melalui surat tanggal 1 Juli 2016. Relawan Batch #7 atas nama Arslan 

Shaikh yang sebelumnya bertugas di MTsN 5 Garut memutuskan untuk mengundurkan 

diri per tanggal 22 Juni 2016 karena alasan kesehatan. Terkait dengan hal tersebut di 

atas, Bappenas mengharapkan para anggota Tim Teknis dapat melakukan tindak lanjut 

yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 

2. Menyampaikan informasi perubahan sekolah tempat tugas relawan Batch 7 di Jawa 

Timur kepada anggota Tim Teknis 

 

Menindaklanjuti pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak Peace Corps 

Indonesia melalui surat tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan sekolah penempatan 

relawan Peace Corps batch 7 (ID 10), maka Bappenas menyampaikan surat kepada Tim 

Teknis pada tanggal 1 Juli 2016 untuk meneruskan informasi tersebut. Berdasarkan surat 

dari Peace Corps, terdapat dua orang relawan Batch #7 yang mengalami pemindahan 

sekolah dengan rincian singkat sebagai berikut: 

 

 

No

.  

Nama 

Relawan  
Sekolah A wal  Sekolah Baru  Alasan  

1.  Eldon 

Phillips  

SMAN 1 Dringu, 

Probolinggo  

SMAN Mojoagung, 

Jombang  

Pertimbangan 

keamanan & 

keselamatan relawan  

2.  Rebecca 

Thacker  

MAN Jember  SMAN 1 Kauman, 

Ponorogo  

Pertimbangan 

keamanan & 
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keselamatan relawan  

 

 

 Terkait dengan hal tersebut di atas, Bappenas meminta agar para anggota Tim 

Teknis dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

 

3. Meminta usulan sekolah lokasi penempatan relawan Batch 8 kepada Pemda Jawa Timur 

dan Pemda Jawa Barat 

 

 Menindaklanjuti pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak Peace Corps 

Indonesia melalui surat tanggal 24 Juni 2016 perihal permintaan usulan sekolah calon 

penempatan Batch #8, maka Bappenas mengirimkan surat kepada Tim Teknis pada 

tanggal 18 Juli 2016 dan menyampaikan bahwa untuk penempatan calon relawan dengan 

masa tugas 2017 -2019 pihak Peace Corps Indonesia berencana mengirimkan 74 calon 

relawan dan akan menjalani pelatihan pratugas selama 10 minggu pada bulan Maret 2017 

sebelum ditugaskan di sekolah/madrasah di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.  

Terkait dengan hal tersebut di atas, Bappenas meminta kepada Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat agar dapat mengirimkan daftar nominasi 

sekolah/madrasah kepada anggota Tim Teknis selambatnya hari Jumat, 22 Juli 2016. 

Dalam hal penentuan jumlah relawan dan pemilihan sekolah/madrasah, Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat diharapkan mengacu pada kebutuhan serta 

jangkauan pengawasan dari sekolah/madrasah yang dipilih tersebut. 

4. Menyelenggarakan pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 27 Juli 2016  

 

Bappenas menyelenggarakan pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 27 Juli 2016 

dengan agenda sebagai berikut :  

a) Penyampaian Hasil Review Dokumen MoU dan IA dari Tim Teknis kepada Tim 

Pengarah 

b) Usulan sekolah calon penempatan relawan Batch 8 tahun 2017 

c) Penempatan relawan tahun ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 

mekanisme monev di NTT 

d) Persiapan Pertemuan Tim Pengarah dengan pihak Peace Corps dan Kedubes Amerika 

Serikat pada bulan Agustus 2016. 

 

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, pertemuan ini menyimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut : 

a) Program Peace Corps adalah kerja sarna antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal itu, pertemuan Tim Pengarah seharusnya 

dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini 

Pemerintah Amerika Serikat diwakili oleh pejabat dari Kedubes Amerika Serikat yang 

mendampingi Peace Corps. 

b) Dokumen perubahan MoU dan IA Program Peace Corps telah disetujui oleh Tim 

Pengarah. Salah satu perubahan utama dalam dokumen ini adalah penyebutan bahwa 

pelaksanaan program Peace Corps harus atas persetujuan Para Pihak. 

c) Dalam hal penentuan jumlah relawan, sekolah dan perubahan tempat penugasan, 

pihak Peace Corps Indonesia harus melakukan komunikasi dan mendapatkan 

persetujuan Tim Teknis. 
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Tindak lanjut yang akan segera dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Finalisasi dokumen perubahan MoU dan IA yang telah disetujui Tim Pengarah 

internal Pemerintah Indonesia pada pertemuan hari Jumat, 22 Juli 2016, yang 

selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi 

dan Sosial Budaya serta Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kemlu. 

b) Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kemlu menyampaikan dokumen perubahan 

MoU dan IA kepada Pemerintah Amerika Serikat cq. Peace Corps. 

c) Melakukan pertemuan Tim Pengarah yang dijadwalkan pada hari Jumat, 19 Agustus 

2016 pukul 09.00 WIB - selesai yang akan dihadiri oleh pejabat Kedubes Amerika 

Serikat dan Peace Corps untuk membahas dokumen perubahan MoU dan IA. 

d) Daftar usulan sekolah dan madrasah yang dicalonkan menjadi tempat tugas relawan 

Batch 8 tahun 2017 dari Pemda Jawa Timur dan Jawa Barat diharapkan dapat 

diterima selambatnya hari Senin, 1 Agustus 2016. 

 

5. Menyampaikan undangan pemantauan program Peace Corps di Jawa Timur dan Jawa 

Barat 

 

Menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar 

Negeri (BPKLN) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Juli 2016 

perihal Monev Program Peace Corps di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, maka 

Bappenas melalui surat tanggal 29 Juli 2016 menyampaikan kepada para anggota Peace 

Corps bahwa BPKLN Kemendikbud berencana melakukan pemantauan program dan 

relawan Peace Corps angkatan 5 dan 6 di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur pada 

tanggal4 - 12 Agustus 2016. Terkait dengan hal itu, Bappenas mengundang para anggota 

Tim Teknis untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan tersebut, dimana segala 

kebutuhan perjalanan dinas, termasuk akomodasi dan logistik, dibebankan kepada 

masing-masing instansi. 

 

6. Menyampaikan informasi pengunduran diri relawan Peace Corps Batch 7 kepada para 

anggota Tim Teknis  

 

Sehubungan dengan pemberitahuan dari Peace Corps mengenai pengunduran diri 2 

orang relawan Peace Corps Batch 7, maka Bappenas menyampaikan informasi tersebut 

kepada para anggota Tim Teknis melalui surat tanggal 1 Agustus 2016. Rincian 

informasi tersebut adalah sebagai berikut :  

a) Tanggal 25 Juli 2016 Peace Corps menyampaikan informasi tentang pengunduran diri 

relawan Batch 7 atas nama Morgan Clark yang sebelumnya bertugas di SMKN 

Badegan Ponorogo. Relawan tersebut mengundurkan diri karena alasan pribadi. 

b) Tanggal 25 Juli 2016 Peace Corps menyampaikan informasi tentang pengunduran diri 

relawan Batch 7 atas nama Fadumo Adan yang sebelumnya bertugas di MAN 

Karawang. Relawan tersebut mengundurkan diri karena ada persoalan keluarga di 

Amerika Serikat. 

 

Terkait hal tersebut di atas, Bappenas mengharapkan Tim Teknis agar dapat mengambil 

tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

 

7. Menyampaikan permintaan kepada Kemdikbud dan Kemenag agar menyusun versi 

bahasa Inggris dari dokumen perubahan IA Peace Corps. 
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Menindaklanjuti pelaksanaan Pertemuan Tim Pengarah/Steering Committee Peace 

Corps pada tanggal 22 Juli 2016 yang telah menyepakati hasil revisi dokumen 

Memorandum Saling Pengertian dan Pengaturan Pelaksanaan Program Peace Corps 

Indonesia, maka pada tanggal 9 Agustus 2016 Bappenas mengirimkan surat kepada Biro 

Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

serta Direktorat Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama untuk menyusun versi 

Bahasa Inggris dari dokumen Perubahan Pengaturan Pelaksanaan yang akan dibahas 

dengan pihak Peace Corps.  

 

8. Menjadi narasumber dalam sosialisasi program Peace Corps di Provinsi Jawa Barat 

 

Sesuai dengan permintaan dari Pemda Jawa Barat yang disampaikan kepada 

Bappenas melalui surat tanggal 15 Agustus 2016 agar Bappenas menjadi narasumber 

dalam sosialisasi program Peace Corps di Jawa Barat, maka pada tanggal 25 Agustus 

2016 Bappenas hadir dalam acara sosialisasi tersebut dan menyampaikan paparan 

tentang sejarah dan perkembangan program Peace Corps di Indonesia. Peserta sosialisasi 

tersebut adalah para calon kepala sekolah yang sekolahnya diusulkan untuk menjadi 

tempat tugas relawan Peace Corps Batch 8. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para 

kepala sekolah dapat memahami tentang program Peace Corps dan dapat menjalin 

komunikasi yang baik denagn para relawan Peace Corps.   

 

9. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Peace Corps di NTT 

 

Sehubungan dengan penempatan relawan Peace Corps sebagai pilot project tahun 

pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pihak Peace Corps Indonesia melalui 

surat tanggal 5 Agustus 2016 menyampaikan perkembangan pelaksanaan program 

relawan di Provinsi NTT yang meliputi beberapa aktivitas dalam rangkaian pelatihan 

pra-tugas hingga pengiriman relawan ke lokasi penugasan yang telah dilakukan dalam 

kurun waktu 18-28 Juli 2016. Terkait dengan hal tersebut, Bappenas menyampaikan 

perkembangan tersebut kepada Tim Teknis melalui surat tanggal 16 Agustus 2016 dan 

meminta para anggota Tim Teknis agar dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 

10. Menjadi narasumber dalam sosialisasi program Peace Corps di Provinsi Jawa Timur 

 

Sesuai dengan permintaan dari Pemda Jawa Timur yang disampaikan kepada 

Bappenas melalui surat tanggal 24 Agustus 2016 agar Bappenas menjadi narasumber 

dalam sosialisasi program Peace Corps di Jawa Timur, maka pada tanggal 30 Agustus 

2016 Bappenas hadir dalam acara sosialisasi tersebut dan menyampaikan paparan 

tentang sejarah dan perkembangan program Peace Corps di Indonesia. Peserta sosialisasi 

tersebut adalah para calon kepala sekolah yang sekolahnya diusulkan untuk menjadi 

tempat tugas relawan Peace Corps Batch 8. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para 

kepala sekolah dapat memahami tentang program Peace Corps dan dapat menjalin 

komunikasi yang baik denagn para relawan Peace Corps.   

 

11. Menyelenggarakan pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 31 Agustus 2016 

 

Bappenas menyelenggarakan pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 31 Agustus 

2016 dengan agenda membahas review dokumen Memorandum of Understanding 

(MoU) dan Implementing Arrangement (IA) dengan pihak Peace Corps Indonesia dan 
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perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Berdasarkan diskusi pada 

pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang mengemuka antara lain:  

a) Perubahan dokumen MoU dan IA bertujuan untuk menguatkan komitmen serta 

tanggung jawab Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam 

pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia;  

b) Penentuan jumlah relawan, penunjukan sekolah dan madrasah, serta pemindahan 

tempat penugasan relawan harus atas persetujuan kedua pihak.  

c) Beberapa hal teknis yang merupakan turunan dari dokumen MoU dan IA seperti 

Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mekanisme pengawasan dan evaluasi 

program bersama perlu dibahas Iebih lanjut melalui forum Tim Teknis dan Tim 

Pengarah.  

 

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  

a) Peace Corps Indonesia akan menyampaikan naskah perubahan dokumen MoU dan 

TA beserta masukan tambahan yang telah disampaikan dalam forum Tim Pengarah 

kepada Kantor Pusat Peace Corps di Washington D.C., Amerika Serikat;  

b) Peace Corps Indonesia akan memberikan tanggapan resmi kepada Pemerintah 

Indonesia terkait usulan naskah perubahan dokumen MoU dan IA yang sudah 

disampaikan dalam forum Tim Pengarah;  

c) Peace Corps Indonesia dapat berkomunikasi Iangsung dengan Kementerian Agama 

dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pelaksana kerjasama, 

jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan perubahan dokumen IA.  

 

Hal-hal lain yang juga dibahas adalah sebagai berikut : 

a) Peace Corps Indonesia menyampaikan bahwa relawan yang akan dikirimkan untuk 

angkatan 8 adalah sejumlah 70 relawan;  

b) Di sisi lain, sebelumnya Peace Corps Indonesia melalui Surat No. PCID-

SBY/2016/06/0363 tanggal 24 Juni 2016 menyampaikan bahwa relawan angkatan 8 

adalah sebanyak 74 relawan. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia 

meminta agar Peace Corps menyampaikan penjelasan mengenai perubahan jumlah 

relawan terse but melalui surat resmi kepada Pemerintah Indonesia. 

 

II.4. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 4 TAHUN 2016  

Pada bulan Oktober sampai Desember 2016, beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

 

1. Melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat Bappenas dan meminta arahan dari 

Bapak Deputi Polhukhankam Bappenas dan Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas 

terkait rekomendasi dari pihak Inspektorat mengenai kelanjutan koordinasi program 

Peace Corps.  

 

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Bapak Inspektur Utama nomor 

398/IU.ND/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penyampaian Catatan Hasil 

Reviu RKA Kementerian PPN/Bappenas TA 2017 (terlampir), maka Direktorat Politik 

Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional menyampaikan laporan kepada 

Bapak Deputi Polhukhankam dengan beberapa hal penting sebagai berikut : 

 



23 
 

a. Inspektorat telah melakukan reviu atas usulan kegiatan dan anggaran tahun 2017 

yang diajukan oleh unit kerja di Bappenas berdasarkan kesesuaian terhadap 

informasi kinerja dan anggaran, kepatuhan terhadap kaidah perencanaan dan 

penganggaran, dan kelengkapan dokumen pendukung usulan kegiatan dan 

anggaran.  

 

b. Berdasarkan reviu tersebut, pihak Inspektorat memberikan catatan mengenai 

kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps yang sebelumnya 

dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi dan saat ini dilakukan oleh 

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional. 

Catatan tersebut adalah sebagai berikut :  

Usulan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps perlu didukung 

dasar hukum pelaksanaan yang kuat seperti surat penugasan khusus dari 

Menteri mengingat usulan kegiatan tersebut tidak terkait langsung dengan 

tugas dan fungsi serta output standar unit kerja.  

c. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja 

Sama Pembangunan Internasional dengan pihak Inspektorat, pihak Inspektorat 

menyampaikan bahwa Bappenas sudah terlalu lama melakukan koordinasi  

kegiatan Peace Corps (selama 7 tahun) sedangkan penerima manfaatnya bukan 

Bappenas melainkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Agama, dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal itu, pihak Inspektorat 

menyarankan agar koordinasi pelaksanaan program Peace Corps sebaiknya tidak 

dilakukan oleh Bappenas karena tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi 

Bappenas.  

 

d. Selama ini Bappenas melakukan koordinasi program Peace Corps atas permintaan 

Kementerian Luar Negeri dan tidak ada surat penugasan khusus dari Menteri 

PPN/Kepala Bappenas. 

 

e. Menindaklanjuti reviu dari Inspektorat tersebut, Direktorat Politik Luar Negeri 

dan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengharapkan Bapak Deputi dan 

Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas memberikan arahan apakah sebaiknya 

koordinasi program Peace Corps dapat dikelola oleh pihak Kementerian Luar 

Negeri c.q. Direktorat Amerika Utara dan Tengah, Direktorat Jenderal Amerika 

dan Eropa dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :  

 

1) Peraturan Presiden No 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri 

(pasal 5b dan 5c) menyebutkan bahwa fungsi Kementerian Luar Negeri 

diantaranya adalah melaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

hubungan luar negeri dan politik luar negeri serta melaksanakan 

bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.  

 

2) Direktorat Amerika Utara dan Tengah Ditjen Amerika dan Eropa 

Kementerian Luar Negeri selama ini melakukan koordinasi implementasi 

Comprehensive Partnership RI-AS, dimana program Peace Corps 

termasuk salah satu bagian dari Comprehensive Partnership khususnya 

dalam hal people to people contact. Terkait dengan hal itu, apabila 

koordinasi program Peace Corps dikelola oleh Kementerian Luar Negeri 
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maka Bappenas dapat mendukung koordinasi tersebut sebagai anggota 

Tim Pengarah dan Tim Teknis koordinasi program Peace Corps.  

 

3) Fasilitas yang diperlukan oleh Peace Corps selama ini dipenuhi oleh 

Kementerian Luar Negeri, diantaranya adalah pembahasan Curriculum 

Vitae (CV) calon relawan Peace Corps oleh Clearing House Kementerian 

Luar Negeri, koordinasi pemberian visa bagi relawan Peace Corps oleh 

KBRI  Washington DC, serta pemberian izin tinggal untuk relawan Peace 

Corps oleh Direktorat Konsuler Kemlu.  

 

Berdasarkan pengalaman selama ini, pemberian fasilitas-fasilitas tersebut 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena Bappenas  memerlukan 

waktu untuk mengkoordinasikan pemberian fasilitas tersebut dengan 

Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara. Jika Kementerian Luar 

Negeri menjadi koordinator pelaksanaan program Peace Corps, maka 

proses pemberian fasilitas bagi Peace Corps bisa dilakukan dengan lebih 

cepat dan efektif. 

 

4) Berdasarkan penjajakan yang dilakukan kepada pihak Kemlu, pihak 

Kemlu menyatakan bersedia melakukan koordinasi pelaksanaan program 

Peace Corps. 

 

Menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Bapak Deputi Polhukhankam dan Bapak 

Menteri PPN/Kepala Bappenas memberikan arahan agar koordinasi program Peace 

Corps dialihkan dari Bappenas kepada Kemlu. Pengalihan koordinasi tersebut  

dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2017.  

 

II.5. KENDALA 

  Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peace Corps 

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

a) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam melakukan koordinasi 

pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia.  

b) Pemantauan dan evaluasi dijadwalkan sebanyak 2 kali, namun karena adanya 

keterbatasan anggaran maka Bappenas hanya dapat memfasilitasi sebanyak 1 kali. 

Meskipun demikian, Tim Teknis dapat melaksanakan pemantauan berikutnya 

dengan difasilitasi oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

II.6. REKOMENDASI  

  Beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program Peace Corps ke depannya 

adalah sebagai berikut :  

a) Memindahkan koordinasi program Peace Corps dari Bappenas ke Kementerian 

Luar Negeri mengingat koordinasi program Peace Corps dinilai oleh pihak 

Inspektorat kurang sesuai dengan tupoksi Bappenas. 
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b) Melakukan penambahan anggaran untuk koordinasi pelaksanaan program Peace 

Corps 

c) Melakukan penambahan sumber daya manusia untuk menangani koordinasi 

pelaksanaan program Peace Corps 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Sepanjang tahun 2016, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas dan Direktorat 

Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas memberikan 

fasilitasi untuk pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. Dalam memberikan fasilitasi 

tersebut, Bappenas menjalankan fungsi sebagai koordinator, khususnya melalui peran sebagai 

Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis Koordinasi Program Peace Corps di Indonesia.  

 

Dalam melaksanakan fasilitasi tersebut, Bappenas melakukan berbagai kegiatan yang 

diperlukan, diantaranya adalah menyelenggarakan berbagai pertemuan koordinasi serta 

memberikan tanggapan atas isu-isu yang berkembang terkait pelaksanaan program Peace 

Corps Indonesia. Keterbatasan anggaran dan sumber dana manusia menjadi kendala utama 

dalam melaksanakan koordinasi program Peace Corps.  

 

Untuk ke depannya, sebaiknya dilakukan pemindahan koordinasi program Peace 

Corps dari Bappenas ke Kementerian Luar Negeri mengingat koordinasi program Peace 

Corps dinilai oleh pihak Inspektorat kurang sesuai dengan tupoksi Bappenas. Selain itu, perlu 

dilakukan penambahan anggaran untuk koordinasi pelaksanaan program Peace Corps dan 

penambahan jumlah sumber daya manusia mengingat koordinasi yang dilakukan cukup 

intensif. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan program 

Peace Corps di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik.  

 


