
KONTRIBUSIKU BAGI INDONESIA  

 

 Kontribusi yang sedang dan telah saya lakukan bagi Indonesia berawal dari komunitas 

disekitar saya. Sewaktu kuliah S1, saya dan beberapa teman dari berbagai universitas di 

dalam kawasan Indonesia Timur telah membentuk suatu asosiasi mahasiswa yang bernama 

“Mahasiswa Indonesia Timur Relasi Asing (MITRA)” pada Desember 2013. MITRA adalah 

suatu asosiasi yang mempunyai tiga pilar utama. Yang pertama adalah untuk membangun 

kapasitas Bahasa Inggris dalam komunitas-komunitas MITRA di berbagai universitas di 

dalam kawasan Indonesia Timur. Yang kedua adalah untuk menyebarkan informasi dan 

mengembangkan pemuda dalam hal ini mahasiswa di kawasan Indonesia Timur untuk dapat 

berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan berupa beasiswa, pertukaran pelajar, 

konferensi, program kepemimpinan dan hal-hal lainnya yang berupa pengembangan diri. 

Yang ketiga adalah untuk memperkuat perlindungan lingkungan melalui konservasi, reboisasi 

dan pendidikan untuk pembangunan berbasis keberlanjutan (Education for Sustainable 

Development). Tiga pilar utama ini bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa di kawasan 

Indonesia Timur terkhususnya di NTT dalam menunjukkan dan mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki demi kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik.  Dalam 

MITRA,  saya telah menjadi panitia dan pemimpin dalam berbagai kegiatan termasuk 

kegiatan dengan kantor Hubungan Internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) dalam 

menyelenggarakan kegiatan seperti Pameran Pendidikan dan Kebudayaan Internasional, dan 

program “Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)”. Selain itu, menjalin kerjasama 

dengan beberapa NGO lokal dan Dinas Kehutanan dalam mengadakan kegiatan penanaman 

anakan pohon di SMAN 3 Kupang yakni, “Gerakan Sekolah Hijau”, menyelenggarakan 

kegiatan English dan Model United Nations Club, serta MITRA Kincir Angin dimana, kami 

mendidik anak-anak SD di lingkungan pesisir pantai di Oesapa-Kupang, NTT. 

 Pada dasarnya, alasan utama kami membentuk asosiasi tersebut karena, sejauh ini 

kami melihat adanya kesenjangan akses informasi, teknologi, kesempatan sosial dan ekonomi 

khususnya dalam partisipasi oleh pemuda di kawasan Indonesia Timur. Kondisi ini tercermin 

dalam data dari Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia tahun 2011 menunjukkan 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada beberapa provinsi di Indonesia Timur 

terkhususnya NTT mendapat nilai yang paling rendah. Pada dasarnya, kontribusi saya 

bertujuan membantu masyarakat Indonesia yang harus mengatasi berbagai hambatan dalam 

zaman ini dengan desentralisasi yang semakin jelas dimana pembangunan yang baik dan 

berkembang haruslah berasal dari tingkat daerah terlebih dahulu. Sebuah contoh nyata adanya 

kesenjangan yang didapat pemuda di kawasan Indonesia Timur dalam mengakses informasi 

adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam mengikuti suatu program kepemimpinan 

bernama Young Leaders for Indonesia (YLI) selama enam bulan di Jakarta dimana, saya 

sedikit terkejut karena saya menjadi satu-satunya peserta yang berasal dari Nusa Tenggara 

Timur (NTT) (link : assosiasimitra.wordpress.com).  

Melalui MITRA, saya telah berkontribusi dalam membangun kapasitas pemuda di 

berbagai Kabupaten dan Provinsi dimana,  hingga saat ini komunitas MITRA telah terbentuk 

di beberapa universitas di kabupaten dan kota di NTT serta di Papua Barat di Universitas 



Cendrawasih. Selain sebagai salah satu pendiri asosiasi MITRA, saya juga sebagai Bendahara 

di Australia-Indonesia Youth Association (AIYA) NTT yang terbentuk pada bulan Desember 

2014. Dalam perjalanannya, AIYA NTT telah mengadakan beberapa kegiatan dimana salah 

satunya adalah sesi live-streaming bersama Conference of Australian and Indonesian Youth 

(CAUSINDY) pada bulan September 2015. Saya juga pernah berperan sebagai mentor dalam 

program University Building Relationship Through Intercultural Dialogues and Growing 

Engagement (UniBRIDGE) yang merupakan program pembelajaran bahasa (Indonesia dan 

Inggris) dan kebudayaan antara mahasiswa Undana dan mahasiswa Australia. Sebagai 

mentor, saya berperan dalam membantu dan membimbing para peserta serta membuat 

laporan bulanan kepada koordinator program (link : universitybridgeproject.org).  

Kontribusi lainnya adalah sewaktu melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, 

Kabupaten Kupang dimana, saya dengan mahasiswa KKN lainnya melaksanakan beberapa 

program seperti, pembuatan taman baca di PAUD Imanuel, pembuatan buku profil monografi 

kelurahan, dan pengajaran matematika berbasis multimedia di SMPN 1 Amarasi Barat. 

 Selain berkontribusi melalui kegiatan sosial masyarakat, saya juga berperan sebagai 

Asisten Dosen untuk mata kuliah Statistik Matematika dan Matematika Dasar di Jurusan 

Matematika Fakultas Sains dan Teknik Undana serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa 

Jurusan (HMJ) Matematika bidang Penalaran dan Keilmuan dalam menyelenggarakan 

kegiatan seperti seminar dan workshop Matematika. Melalui program beasiswa LPDP 

Afirmasi dimana diutamakan pembangunan daerah tertinggal, setelah selesai menempuh studi 

magister, saya berencana untuk menjadi motor penggerak bagi kemajuan daerah saya dengan 

menjadi Dosen di Undana dan  melakukan berbagai riset melalui publikasi ilmiah serta, 

mengembangkan komunitas saya, MITRA dan AIYA NTT demi pembangunan pemuda dan 

Pendidikan Tinggi di NTT kearah yang lebih baik. 

 


