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Salam Redaksi
Pergantian	  tahun	  membawa	  harapan	  akan	  perubahan	  
untuk	   	   mengelola	   kepribadian	   diri	   agar	   menjadi	  
manusia	   yang	   seutuhnya.	   Banyak	   ketidakpastian,	  
permasalahan	   serta	  cobaan	   yang	  membuat	   diri	   harus	  
lebih	   belajar	   dari	   pengalaman.	   Banyak	   tugas	   yang	  
menghampiri	   untuk	   segera	   diselesaikan	   dengan	  
secepatnya,	  terlepas	  dari	  itu	  semua	  kita	  masih	  menjadi	  
manusia	  yang	  senantiasa	  belajar.	  Belajar	  dari	  manapun	  
dan	   kapanpun.	   Dengan	   suasana	   dan	   tema	   yang	   baru	  
dari	  buletin	  ini,	  semoga	  menghadirkan	  kedamaian	  akan	  
inspirasi	  penuh	  informasi	  bagi	  pembaca	  sekalian.	  

Salam hangat,

Missy Aruma
“Peace is not something you wish for; It's something you make, Something you do, Something you are, And something you give away.” (Robert Fulghum)

SPEAK 

UP 
with 

Peace

Kamu bisa mengirimkan opini 
dan 1 foto narsis untuk Speak 

Up dam kisah inspiratif *harus 
sesuai dengan tema 

selanjutnya*, review suatu 
kegiatan, promosi blog-website 
maupun acara kesayanganmu 
untuk dipubli

kasikan di IFL’s 
Bulletin *bebas*.

Kirim bahannya 
ke 

Email:missyaruma@yahoo.com , 
Deadline : 30 Maret 2012. Bagi 

yang layak dipublikasikan akan 
dikabari.
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	  Sifra	  Kris
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	  “	  Peace:	  Kes
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Dhia	  Fairu
s	  (@Fairyrus)

“	  Damai	  itu	  solid
aritas	  san

	  tenggang
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adap	  perb
edaan!”

Keisha	  Al
legra	  (@keishalleg

ra)
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nsi	  yang	  s

ebenarny
a	  J	  “

Dina	  Pusp
ita	  Sari	  (@

dipussari)

“	  formula	  cinta	  
kasih	  yan

g	  diaduk	  
dengan	  b
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ng	  rasa	  d

an	  

diberi	  pen
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bersamaan,	  kem
udian	  ter

saji	  dalam
	  semangkuk	  P

EACE”

	  	  	  	  Putri	  W
idya	  Maharani	  (

@babypu2t
)

Inilah beberapa komentar 
yang  saat ini terpilih melalui 
akun twitter untuk mengisi 
kedamaian di buletin , yuk kita 
resapi satu persatu komentar 
mereka mengenai makna 
“peace”...

SPEAK UP!

Selamat bagi Putri Widya Maharani 

(@babypu2t) yang terpilih sebagai 

Speak Up of the  Month !



Saya	  bertemu	  Mas	  Pandji	  Pragiwaksono	  di	  suatu	  kafe	  di	  daerah	  Kedoya	  
Selatan.	  Saya	  merasa	  sangat	  bersyukur	  dapat	  mewawancarai	  beliau,	  
ditengah	  kesibukannya	  menulis	  buku	  keEganya	  	  yang	  kemungkinan	  
akan	  terbit	  akhir	  bulan	  Februari	  ini	  adalah	  “Stand	  Up	  Comedy”,	  dan	  
juga	  taping	  untuk	  acara	  “ProvocaEve”.	  	  Ditengah	  break	  jam	  
makan	  siang	  kala	  itu,	  saya	  menggunakan	  kesempatan	  yang	  
diberikan	  untuk	  bertanya-‐tanya	  mengenai	  satu	  topik	  	  yang	  	  
akan	  dibahas	  di	  edisi	  IFL	  BuleEn	  kali	  ini,	  yaitu	  “PEACE”.	  
Berbicara	  mengenai	  kedamaian	  dengan	  salah	  satu	  pemuda	  
akEvis	  poliEk	  yang	  paling	  “bersuara”	  di	  zaman	  ini,	  	  saya	  tentu	  
sadar	  bahwa	  ini	  akan	  menjadi	  perbincangan	  yang	  sangat	  
menyenangkan.

Untuk	  mencapai	  EEk	  “PEACE”	  ,	  yang	  menurut	  Mas	  Pandji	  merupakan	  
buah	  dari	  perbedaan	  yang	  bersatu,	  dan	  bukan	  menjadi	  satu	  dan	  untuk	  
menghindari	  konflik-‐konflik	  yang	  diEmbulkan	  oleh	  perbedaan	  kultur,	  
dan	  bahasa	  di	  negara	  kita	  ini,	  diperlukan	  pemuda-‐pemuda	  yang	  
dapat	  menjadi	  agen	  perdamaian.	  	  Menurut	  beliau,	  dibutuhkan	  
kriteria	  atau	  persyaratan	  tertentu	  untuk	  menjadi	  agen	  
tersebut.	  Tidak	  semua	  orang	  dapat	  melakukannya.	  

Banyak	  cara	  untuk	  dapat	  mengedukasi	  masyarakat	  untuk	  
mencapai	  EEk	  “PEACE”,	  dalam	  kasus	  ini	  contohnya	  “Stand	  Up	  
Comedy”.	  	  Stand	  Up	  Comedy,	  menurut	  Mas	  Pandji,	  adalah	  
salah	  satu	  cara	  untuk	  mengedukasi	  masyarakat	  untuk	  lebih	  open	  
minded	  dalam	  menerima	  perbedaan	  cara	  pikir	  maupun	  pendapat	  
orang	  lain.	  Kita	  bukan	  hanya	  lebih	  mudah	  menerima	  perbedaan	  
tersebut	  dengan	  humor

With: Mr. Pandji Pragiwaksono
Place : R estaurant Maknyus  
Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta
Time: 11.00-12.00 WIB

“ AGEN PERDAMAIAN 
LEWAT TAWA!”

Regina Martha Uli



tapi humor juga dapat membawa kita ke suatu situasi 
yang menyenangkan, sehingga kita dapat mencapai 

tujuan “Bhinneka Tunggal Ika”  yang berarti 
“Berbeda-beda tapi satu juga.” Bersatu, 

b u k a n d i s a t u k a n m a u p u n 
diseragamkan.  Jadi, TERTAWALAH ! 
Karena TAWAmu, dapat membuahkan 
DAMAI untuk sekitarmu :D

Mengenai kehidupan pribadi dari Aktivis 
yang saat ini aktif dalam kegiatan 
legalitas ganja nasional, lahir di 
Singapura pada 18 Juni 1979. Ia 
tercatat pernah bersekolah di SMA 

Kolese Gonzaga dan melanjutkan masa 
belajarnya sebagai mahasiswa Program Studi 

Desain Produk, Jurusan Desain, Fakultas Seni 
Rupa dan Desain ITB angkatan 1997. Lalu Pandji 
menikah dengan Gamila pada tahun 2006.

Kalau kamu ingin berdekatan langsung dengan 
aktivis yang juga mempunyai kesibukan dibidang 
penyiaran radio, presenter televisi,  dan penulis 
buku ini. 

Kamu bisa melihat celotehannya di:
http://www.pandji.com/ lalu mendengar kicauannya di 
@pandji. 

Harus 
sadar akan 

perbedaan dan open 
minded. Untuk 

mendapatkan hati dan 
pikiran yang open, 

dibutuhkan pergaulan 
yang luas dan kesediaan 

untuk menerima hal-
hal baru.

 Untuk 
berpikir lebih 

besar dari dirinya 
sendiri, dan dapat 

berpikir luas.

Kemauan	  
untuk	  

mengedukasi	  
orang	  lain	  disekitar	  

kita.

Kemampuan 
untuk 

mengartikulasi maksud 
yang baik. Kita harus 

sadar akan perbedaan 
cara pikir orang lain, dan 
kita harus dapat belajar 

untuk menerimanya 
dengan baik.

Apa sajakah kriteria yang diperlukan 
dan apa kamu termasuk salah 
satunya ?
Ada sejumlah skill yang harus 
dimiliki oleh seorang agen 
perdamaian, yaitu:

Q
 &
A
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Pada Bulan Febuari dan Maret ini, IFL chapter Medan akan 
menggelar program Children Behind Us yang akan 

diselenggarakan di PKBM Empathy Medan. Kegiatan ini 
bertujuan untuk memberikan suplemen pendidikan dan 

konseling melalui pendekatan yangmengutamakan oriented 
group dan pencapaian life skills. Kegiatan CBU ini akan 

berlangsung selama satu bulan penuh, yakni bulan Febuari 
dengan melibatkan teman-teman relawan dari berbagai 

organisasi kampus. Program ini kemudian akan dilanjutkan 
kembali dengan program yang bersinergi pada bulan 

berikutnya.

Pada bulan Januari, IFL chapter Yogya mengadakan sebuah 
kegiatan dalamrangka memperingati hari Braille sedunia. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2012 
mulai pukul 07.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, seluruh 

pengurus IFLYogya berkeliling di sekitar "sunmor" UGM dengan 
membawa "Human Poster" untuk mengumpulkan donasi. Hasil 

yang terkumpul tersebut kemudian akan disumbangkan ke 
Yayasan Tunanetra di daerah Yogyakarta.

Tak mau ketinggalan, IFL Pusat juga melaksanakan beberapa 
kegiatan di bulan Januari dan Februari ini. Kegiatan-kegiatan 

tersebut antara lain: Roadshow School of Volunteers ke 
Bulukumba (28 Januari 2012), "Meet The Leaders" Parlemen 

Muda (29 Januari 2012), Sidang Parlemen Muda (30 Januari – 1 
Februari), serta Roadshow School of Volunteers ke Bandung (18 

Febuari 2012). Sedangkan agenda kegiatan IFL Pusat selanjutnya 
adalah Roadshow School of Volunteers ke Yogya (17 Marert 2012) 

serta Workshop "Managing Volunteers" (19 Maret2012) yang 
diselenggarakan bersama dengan VSO di Bali.

• Staff Of the month

 
IFL’s 
Stuff

"Gadis	  yang	  lahir	  pada	  tanggal	  19	  September	  1993	  
ini	  terpilih	  sebagai	  Staff	  of	  the	  Month	  karena	  
kontribusi	  akEfnya	  dalam	  acara	  IFL	  Ini>ates	  dan	  IFL	  
Anniversary,	  serta	  berkat	  kerja	  keras	  dan	  kreaEfitas	  
yang	  dikontribusikannya	  dalam	  kepengurusan	  IFL.	  
Lebih	  hebatnya	  lagi,	  Nadia	  adalah	  satu-‐satunya	  
pengurus	  IFL	  yang	  masih	  duduk	  di	  bangku	  SMA!"

schedule of IFL
Medan

yogya

pusat



Parlemen	  Muda	  Indonesia	  adalah	   parlemen	  muda	  pertama	  yang	  
ada	  di	   Indonesia.	  Mengumpulkan	   	  sekitar	  33	  perwakilan	   pemuda	  
terpilih	  dari	   seluruh	  provinsi	  dan	  memfasilitasi	  sebuah	  konferensi	  
tahunan	  untuk	  bertukar	  pikiran	  antara	  sesama	  pemuda	  mengenai	  
isu-‐isu	   hangat	   yang	   sedang	  mencuat.	   Parlemen	  Muda	   Indonesia	  
adalah	   bentuk	   pemberdayaan	   pemuda	   dan	   peningkatan	  
parEsipasi	   pemuda	   dalam	   pengambilan	   keputusan	   poliEk.	  
Menyadari	   bahwa	   cita-‐cita	   demokrasi	   harus	   dijunjung	   Enggi,	  
proses	   pemilihan	   delegasi	   Parlemen	   Muda	   dilakukan	   melalui	  
kampanye	  dan	  pemilu,	  setelah	  pendaYaran	  sukses,	  calon	  delegasi	  
Parlemen	  Muda	  harus	  mengikuE	  masaa	  1	   bulan	  masa	   kampanye	  
dalam	   rangka	   untuk	   menyampaikan	   ide-‐ide	   dan	   misi	   mereka	   ke	  

pemilih.	   Kemudian,	   pemilih	   berkesempatan	   untuk	   mendukung	  
calon	  mereka	  melalui	  hak	  suara.	  Setelah	  masa	  pemilihan	  selama	  1	  
bulan	   (23	   Oktober-‐23	   November),	   kami	   telah	   mengumpulkan	  
37,443	  suara	  sebagai	  bentuk	  dukungan	  kepada	  kandidat.	  

Calon	  yang	  telah	  memenuhi	   semua	  persyaratan	  dan	  memperoleh	  
suara	   teratas	   di	   masing-‐masing	   provinsi	   diundang	   ke	   Jakarta	  
selama	   seminggu	   dari	   28	   Januari	   -‐	   3	   Februari	   2012.	   Untuk	  
membuka	  acara	  secara	  resmi,	  diadakan	  konferensi	  nasional	  publik	  
di	   Auditorium	   RRI	   Jakarta,	   yang	   menampilkan	   15	   pemimpin	  
terbaik	   dari	   berbagai	   latar	   belakang	   dan	   keahlian	   untuk	   berbagi	  
cerita	   dan	   pikiran	   yang	   terbuka	   untuk	   umum,	   termasuk:	   Dewan	  
Perwakilan	   Daerah	   Republik	   Indonesia,	  Departemen	   Pemuda	  dan	  
Pemberdayaan	   Republik	   Indonesia,	   Duta	   Besar	   Uni	   Eropa	   untuk	  
Indonesia,	   dan	   banyak	   lagi.	   Pada	   konferensi	   ini,	   350	   orang	   yang	  
datang	   dari	   berbagai	   provinsi	   bergabung	   dengan	   delegasi	   dan	  
media.	  

Dalam	   rangkaian	   kegiatan	   selama	   seminggu	   diatas,	   terdapat	  
kegiatan	   Sidang	   Parlemen	   Muda	   yang	   hanya	   diikuE	   oleh	   para	  
delegasi	   terpilih,	  dimana	  Sidang	   ini	   berlangsung	  pada	   tanggal	   30	  
Januari	   -‐	   1	   Februari	   2012	  dan	   dibuka	  hanya	   untuk	   delegasi	   yang	  
dipilih	   dari	   seluruh	   provinsi	   di	   Indonesia.	   Sidang	   ini	   diadakan	   di	  
Sampoerna	  Strategic	  Square	  Jakarta,	  Ruangan	  Amphitheater.	  

Sidang	   ini	   adalah	   pla$orm	   bagi	   para	   delegasi	   Parlemen	   Muda	  
untuk	   menyampaikan	   ide-‐ide	   dan	   pandangan	   mereka	   pada	  
masalah	   khusus	   yang	  dihadapi	   oleh	   bangsa	   Indonesia,	   terutama	  
dalam	   Ega	  bidang,	   yaitu:	  pendidikan,	   lingkungan,	  dan	   kesehatan	  



masyarakat.	   Para	   delegasi	   mewakili	   suara	   dan	   kepenEngan	  
provinsi	  mereka	  dalam	  hal	  dengan	  pencapaian	  solusi	  nasional.	  Hal	  
ini	   merupakan	   salah	   satu	   bentuk	   demokrasi,	   di	   mana	   seEap	  
provinsi	   diberi	   kesempatan	   yang	   sama	   untuk	   menyampaikan	  
pandangan	  mereka	  terhadap	  isu	  nasional.	  

Hasil	  yang	  diharapkan	  dari	  Sidang	  ini	  adalah	   resolusi	  yang	  berupa	  
rekomendasi	   kebijakan,	   yang	   selanjutnya	   ditujukan	   kepada	  
pemrintah,	  dan	   badan-‐badan	  negara	   yang	  relevan.	  Selain	   Sidang,	  
para	   delegasi	   secara	   akEf	   berparEsipasi	   dalam	   kegiatan	   lain,	  
seperE	   kunjungan	   kelembagaan	   dan	   diskusi	   akademis.	   Mereka	  
juga	   menghadiri	   workshop	   dan	   seminar	   dengan	   pembicara	  
dibedakan	   dari	   berbagai	   bidang.	   Tujuannya	   adalah	   untuk	  
membekali	   delegasi	   dengan	   keterampilan	   penEng	   seperE	  
berbicara	   di	   depan	   umum,	   manajemen	   proyek,	   penggalangan	  
dana,	  pengambilan	  keputusan	  dalam	  masalah	   terutama	  terhadap	  
Ega	  masalah	  pokok	  seperE	  yang	  sudah	  dikemukakan	  sebelumnya,	  
selain	  itu	  juga	  pelaEhan	  	  kampanye	  untuk	  delegasi.	  

Keseluruhan	   program	   ditutup	   dengan	   pemberian	   penghargaan	  
kepada	   delegasi	   terbaik	   pada	   kategori	   yang	   berbeda.	   Setelah	  
mereka	   kembali	   ke	   provinsi	   masing-‐masing,	   delegasi	   ditugaskan	  
untuk	   merencanakan	   dan	   melaksanakan	   proyek	   sosial	   dan	  
advokasi	  kepada	  pemerintah	   lokal	  mereka	  atas	  preferensi	  mereka	  
sendiri.	  Ini	  merupakan	  patokan	  kontribusi	  pertama	  mereka	  kepada	  
rakyat	  di	  masing-‐masing	  provinsi	  sebagai	  delegasi	  Parlemen	  Muda.	  

Selama	   proses	   tersebut,	   delegasi	   akan	   menerima	   bantuan	   dan	  
hibah	  dari	  Indonesian	  Future	  Leaders	  dalam	  rangka	  meningkatkan	  
keberhasilan	   proyek.	  Sebagai	  plagorm	  yang	  menggunakan	  media	  
sosial	   sebagai	   alat	   untuk	   mendidik	   dan	   mempromosikan	  
demokrasi,	  Parlemen	  Muda	  akan	  melakukan	  berbagai	  program	  di	  
twiher,	   facebook,	   dan	   website	   kami	   untuk	   mendorong	   orang-‐
orang	   muda	   untuk	   mengutarakan	   pikiran	   mereka	   mengenai	  
berbagai	   masalah	   melalui	   tulisan,	   foto,	   video,	   grafis	   desain,	   dll	  
Program	   ini	   harus	   dilakukan	   	   seEap	   tahun,	   sebagai	   bentuk	  

komitmen	   terhadap	   kelanjutan	   dari	   parEsipasi	   pemuda	   dalam	  
poliEk	  nasional.	  

Ide	   Parlemen	   Muda	   itu	   sendiri	   sangat	   banyak	   dipengaruhi	   oleh	  
Parlemen	  Muda	  Inggris	  (UKYP),	  sebuah	  	  program	  yang	  telah	  sukses	  
sejak	   didirikan	   10	   tahun	   yang	   lalu.	   Kami	   mengadopsi	   program	  
terbaik	  di	  Inggris	   ini	  untuk	  menginspirasi	  generasi	  muda	  Indonesia	  
untuk	   berbicara,	   dan	   mengambil	   Endakan	   untuk	   mengatasi	  
tantangan	   saat	   ini	   yang	   dihadapi	   oleh	   bangsa	   Indonesia.	   Dalam	  
waktu	   dekat,	   kami	   ingin	   mengembangkan	   kemitraan	   global	  
strategis	  dan	  mengintensijan	  interaksi	  dengan	  program	  Parlemen	  
Muda	   yang	   lain,	   termasuk	   Parlemen	   Muda	   Uni	   Eropa,	   sebagai	  
model	  prakEk	  terbaik	  untuk	  berbagi	  dan	  kerjasama.

-‐	  Divisi	  Komunikasi	  Parlemen	  Muda-‐



Hi Leaders!  Di bulan Februari ini, Indonesian Future Leaders 
(IFL) sukses meraih penghargaan dari Indonesia MDG 
(Millenium Development Goals) Awards atau IMA 2011 dengan 
tema “Beraksi Untuk Negeri”. IFL menerima simbolisasi dari 
penghargaan program Indonesia MDG Awards 2011 berupa 
sebuah trofi dan piagam, serta kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam lokakarya nasional yang diselenggarakan 
sebagai suatu rangkaian Indonesia MDG Awards 2011.

Dalam Indonesia MDG Awards 2011 ini, IFL mendapatkan 
penghargaan khusus kategori organisasi kepemudaan. 
Program-program IFL yang berkaitan dengan MDGs dan 
menjadi pertimbangan juri dalam memberikan peghargaan 
tersebut adalah “I Speak for MDGs” dan “School of Volunteers” 
yang sukses diselenggarakan pada 2010 lalu. 

Bertempat di Balai Kartini, penghargaan ini dihadiri oleh Wakil 
Presiden Boediono untuk menganugerahkan penghargaan 
khusus Indonesia MDG Award kepada para penerima 
penghargaan. Wapres mengapresiasi inisiatif seluruh 
komponen bangsa untuk mencapai delapan sasaran 
pembangunan milenium tersebut, "kita memberikan 
pengakuan atas prestasi dan dedikasi yang diberikan dengan 
ikhlas tersentuh, dari dunia usaha, mahasiswa dan 
masyarakat," katanya.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi, karena 
dinilai telah melakukan inovasi  dan mengalokasikan anggaran 
yang berpihak pada pencapaian target sasaran pembangunan 

Indonesian Future Leaders Raih Indonesia MDG Awards 2011

milenium (MDG) dengan memastikan keberlangsungan 
program jangka panjang. Selain IFL, Kabupaten Flores Timur, 
Kota Payakumbuh, Aisyah Muhammadiyah, PT Indika Energy 
Tbk serta Raden Muhammad Rais dari Nusa Tenggara Barat 
juga memenangkan penghargaan khusus dalam Indonesia 
MDG Award 2011. 

Dalam acara malam penganugerahan tersebut, IFL diwakili 
oleh Dian Aditya Ning Lestari selaku co-founder dan Wakil 
Presiden IFL, serta Jessica Angkasa, selaku Manager Divisi 
Komunikasi dan Kerjasama IFL sekaligus Direktur Program “I 
Speak for MDGs.” 
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EVENT
	   Pecha	  Kucha	  Jakarta	  kembali	  diselenggarakan	  pada	  18	  Januari	  2012	  dibilangan	  Resto	  Es	  Teler	  Adityawarman	  Jakarta	  Selatan,	  pukul	  18.30	  –	  

22.30	  WIB.	  Acara	  Pecha	  Kucha	  Jakarta	  yang	  ke-‐10	  ini	  mengusung	  tema	  “Visualize	  Jakarta	  :	  KreaEvitas	  tanpa	  batas”.	  	  Oleh	  karena	  itu,	  kebebasan	  tema	  

yang	  diberikan	  kepada	  ke-‐14	  pembicara	  akan	  membawa	  Pecha	  Kuchers	  (sebutan	  bagi	  peminat	  Pecha	  Kucha,	  red)	  untuk	  menikmaE	  kreaEvitas	  tanpa	  batas	  

pada	  seEap	  sesi	  acara	  yang	  dilangsungkan.

	  
“Pecha	  Kucha	  Jakarta	  kali	  ini	  memberikan	  kebebasan	  bagi	  seEap	  pembicara	  untuk	  menentukan	  sendiri	  tema	  yang	  akan	  dibawakan.	  Namun	  

tentunya,	  presentasi	  mereka	  akan	  dibawakan	  ala	  Pecha	  Kucha,	  dimana	  mereka	  hanya	  akan	  mempresentasikan	  20	  slide	  yang	  masing-‐masing	  slide	  

ditampilkan	  selama	  20	  deEk	  saja,	  “	  ungkap	  Ignes	  Messyta,	  salah	  satu	  Associate	  Maverick,	  sebagai	  konsultan	  komunikasi	  penyelenggara	  Pecha	  Kucha	  Night	  

Jakarta.	  	  14	  pembicara	  dari	  berbagai	  latar	  belakang	  memberikan	  ide	  serta	  pengalaman	  yang	  dapat	  mengispirasi	  para	  penonton.

	   Berikut	  adalah	  nama	  para	  pembicara	  Pecha	  Kucha	  vol	  10	  ini	  :	  Anton	  Ismael	  (Photography,	  Third	  Eye	  Studio)	  ia	  memberikan	  inspirasi	  bahwa	  

memotret	  harus	  sesuai	  dengan	  kepribadian	  diri,	  Ndoro	  Kakung	  (Instagram)	  beliau	  mempresentasikan	  idenya	  dengan	  cukup	  kreaEf	  yaitu	  hanya	  

menampilkan	  slide	  hasil	  jepretannya	  dan	  satu	  kata	  kunci	  yang	  ia	  sampaikan	  ialah	  bahwa	  menjepret	  dengan	  smart	  handphone	  juga	  sudah	  cukup,	  Toni	  

Wahid	  (Food	  Photography,	  cikopi.com)	  menyampaikan	  bahwa	  lakukanlah	  kreaEvitas	  dengan	  alat	  seadanya	  dan	  yang	  harus	  dilakukan	  jika	  ingin	  belajar	  

menjadi	  food	  photographer	  adalah	  turun	  kejalan	  menjadi	  street	  food	  photographer,	  Nuri	  ArunbiarE	  atau	  dikenal	  dengan	  sebutan	  Nucil	  (DeviantArt	  

Indonesia)	  bercerita	  tentang	  kisahnya	  berada	  di	  beberapa	  lokasi	  luar	  negeri	  serta	  memberikan	  cukup	  inspirasi	  bahwa	  keisengannya	  mensubmit	  foto	  di	  

fashion	  blogger	  dan	  menjadi	  fotografer	  konser	  berbuah	  manis.

	  
Kemudian	  tak	  keEnggalan,	  Yasha	  chatab	  (Indo	  Runners)	  memberikan	  pernyataan	  bahwa	  Edak	  harus	  mahal	  untuk	  melakukan	  olahraga	  cukup	  

lakukanlah	  lari	  maka	  membuat	  badan	  menjadi	  sehat	  dan	  ia	  juga	  memberikan	  informasi	  tentang	  Indo	  Runners,	  Meizan	  D.	  Nataadiningrat	  (Keuken	  

Bandung)	  mengilhami	  bagaimana	  caranya	  membuat	  suatu	  project	  perayaan	  makan,	  Isha	  Hening	  (Visual	  Jockey)	  memberikan	  pembelajaran	  bagaimana	  

cara	  kerja	  seorang	  visual	  jockey	  dan	  apa	  saja	  projects	  yang	  telah	  ia	  buat,	  Lala	  Bohang	  (IllustraEon	  Art)	  menceritakan	  bagaimana	  proses	  evolusi	  yang	  ia	  

harus	  lalui	  hingga	  seperE	  sekarang,	  Ary	  Wibowo	  (Rumah	  KreaEf)	  beliau	  memberikan	  gambaran	  bagaimana	  usaha	  yang	  telah	  ia	  lakukan	  beserta	  hasilnya	  

untuk	  pendidikan	  dan	  kesempatan	  ruang	  

bagi	  anak-‐anak	  yang	  kurang	  

beruntung.	  	  
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	  Lalu	  
dilanjutkan	  oleh	  

Bayu	  D.	  M.	  Kusuma	  (NaEonal	  
Geographic	  Indonesia)	  selaku	  photografer	  

sekaligus	  editor	  ini	  memberikan	  penjelasan	  mengenai	  
penEngnya	  kita	  menjaga	  alam	  serta	  kebudayaan	  sekitar,	  Soleh	  
Solihun	  (stand	  Up	  Comedy)	  menceritakan	  bagaimana	  ia	  
melakukan	  aksinya	  sebagai	  komedian	  dengan	  gaya	  dan	  tema	  
yang	  beda,	  Eric	  Wirjanata	  (Toys)	  menggambarkan	  peran	  
kegemarannya	  dalam	  mendesain	  membawa	  namanya	  
semakin	  dikenal	  di	  dunia	  Urban	  Toys,	  Daniel	  Giovanni	  
(Parkour	  Jakarta)	  memberikan	  penjelasan	  mengenai	  apa	  itu	  
Parkour	  serta	  perkembangannya,	  kemudian	  John	  Tefon	  
(Digital	  Imaging)	  menjelaskan	  bagaimana	  cara	  mengedit	  foto	  
sekaligus	  prosesnya	  dengan	  menggunakan	  soYware	  yang	  ia	  
buat.

	  	  	  	  	  Pecha	  Kucha	  Night,	  digagas	  pertama	  kali	  oleh	  Astrid	  Klein	  
dan	  Mark	  Dytham	  (Klein	  Dytham	  Archilecture)	  	  pada	  tahun	  
2003	  sebagai	  tempat	  bagi	  para	  desainer	  muda	  untuk	  
bertemu,	  membangun	  jaringan	  dan	  menunjukkan	  karya	  
mereka	  kepada	  publik.	  Pecha	  Kucha	  (bahasa	  Jepang	  untuk	  
suara	  yang	  keluar	  dari	  sebuah	  percakapan)	  telah	  menjadi	  
wadah	  bagi	  forum	  dimana	  hasil	  karya	  kreaEf	  dapat	  dengan	  
mudah	  dan	  secara	  informal	  dipublikasikan,	  tanpa	  harus	  	  
mengenal	  seorang	  editor	  majalah	  maupun	  menyewa	  
sebuah	  tempat.	  Kebutuhan	  ini	  telah	  mewabah	  secara	  
global	  dimana	  Pecha	  Kucha	  Night,	  tanpa	  didorong	  kuat	  
telah	  menyebarkan	  virus	  kreaEfitas	  ke	  465	  kota	  di	  seluruh	  
dunia.

	   Pecha	  Kucha	  Night	  pertama	  di	  jakarta	  diadakan	  
pada	  10	  Maret	  2009.	  Pecha	  Kucha	  Jakarta	  digagas	  oleh	  
Nadine	  Freischlad	  dan	  diselenggrakan	  oleh	  Maverick.	  
Jakarta	  adalah	  kota	  ke-‐177	  di	  dunia	  yang	  mengadakan	  
Pecha	  Kucha,	  dimana	  acara	  tersebut	  juga	  
diselenggarakan	  di	  beberapa	  kota	  besar	  Indonesia	  

lainnya	  seperE	  Bandung,	  Denpasar,	  Semarang	  dan	  
Surabaya.

Informasi lebih lanjut mengenai Pecha kucha dapat diakses di :
Website : http://pecha-kucha.org
Blog : http://pechakuchajkt.wordpress.com
Facebook : Pecha Kucha Jakarta
Twitter: @pechakuchajkt

Ndoro 
Kakung 
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Ajang info promosi  hanya untukmu, sobat Indonesian Future Leaders ...

http://
www.motionbydesign.net adalah suatu 

website yang bergerak dibidang  motion art. Jika 
kamu ingin tahu dan belajar mengenai  motion graphic dan 

motion art termasuk  animation, motion design, music video, 
live action sebagainya.  silahkan kunjungi website dari 

organisasi yang diprakarsai oleh Panji Krishna, 
Firman Machda dan Jamiel M Syukri ini.

k a l a u 
kamu peminat game sejati  dan ingin tahu 

seluk beluk dunia game itu seperti apa, lalu kamu 
berpikir daripada hanya bisa menjadi customernya mendingan 

cari  tahu bagaimana cara membuat suatu game impianmu menjadi 
kenyataan. Dan hal tersebut mungkin dapat kamu realisasikan, 

jika kamu melihat website  http://agatestudio.com dan 
follow akun twitternya di  @AgateStudio.

http://dianarikasari.blogspot.com, siapa yang tidak 
kenal Diana Rikasari ? fashion blogger muda yang berasal dari 

Indonesia ini sudah cukup terkenal di beberapa media. Bisa juga kamu 

follow twitternya di  @dianarikasari  atau melihat aksinya di youtube 

yang  dapat diakses di http://www.youtube.com/user/dianarikasari. 

Mungkin kamu bisa mendapatkan referensi ide dari  gaya fashionnya 

untuk kamu gunakan. Diana cukup berani untuk menggabungkan segala 
macam style dalam satu total look, “Don’t ever feel afraid if you 

want to play with FASHION”-Diana

Kalender ala IFL di bulan 
januari-februari-maret

Seluruh IFL’s crew mengucapkan, selamat ulang tahun 
kepada ...

ü Andhyta Firselly Utami (head of IFL’s project 
management) : 25 januari 2012

ü Cut Nury Hikmah Sabry (IFL’s secretary) : 4 february 
2012

ü Aswin Prasetyo (head of IFL’s logistic division) : 6 
februari 2012

ü Fadli Walfianda (IFL’s logistic division) : 7 februari 2012
ü Maritta Cinintya Rastuti (IFL’s project management) : 4 

maret 2012
ü Luthfan Hadhi P (IFL’s communication and partnership 

divison) : 11 maret 2012

Tahukah kamu jika sudah melewati hari besar ini ?
1 januari : hari perdamaian bumi
25 januari : hari gizi dan makanan
9 februari : hari pers nasional
20 februari : hari pekerja nasional
28 februari : hari gizi nasional
8 maret : hari perempuan internasional
9 maret : hari musik nasional
21 : hari sindrom down
22 maret : hari air sedunia
27 maret : hari klub wanita internasional – WIC
30 maret : hari film indonesia

Hot Agenda

Catatan : 
Tema edisi selanjutkan IFL’s Bulletin adalah solidarity, 
Jangan lupa untuk menuangkan ide dan pendapatmu 
tentang rasa solidaritas ke missyaruma@yahoo.com!"

Punya kritik maupun saran untuk buletin IFL? Sampaikan ke 
jessica_angkasa@indonesianfutureleaders.org ya! :)
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