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”One Step Ahead for Indonesia” 
Penyaluran Kepedulian melalui Program Nationwide Social Event 

 
Jakarta, 3 Mei 2012 – Setiap tahunnya, tingkat keberadaan anak marjinal terus meningkat 
khususnya di daerah Jakarta. Mereka rata-rata tidak memiliki kesempatan untuk mengasah 
kemampuan mereka secara maksimal dan hal inilah yang sangat berpengaruh bagi masa depan 
generasi muda Indonesia. Untuk itulah pemerintah mencanangkan Program Kesejahteraan Sosial 
Anak untuk turut menanggulangi permasalahan ini. Pada tahun 2014 mendatang pemerintah 
mencanangkan Program Indonesia Bebas Anak Marjinal. 
 
Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bergerak untuk kemanjuan Pendidikan Indonesia, 
BINUS UNIVERSITY melalui BINA NUSANTARA English Club (BNEC) turut serta untuk 
menyukseskan program pemerintah. BNEC, yang merupakan unit kegiatan mahasiswa Bahasa 
Inggris, menyelenggarkan kegiatan Nationwide Social Event dengan tema ”One Step Ahead for 
Indonesia.” Dalam kegiatan ini, BNEC bekerjasama dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia 
dan BINUS Teach for Indonesia (TFI). 
 
Kegiatan ini diselenggarakan selama bulan April 2012 dengan berfokus pada pengajaran membaca, 
menulis, dan berhitung. Sebanyak 200 pengajar yang terdiri dari mahasiswa se-Jabodetabek 
bersatu untuk memberikan pengajaran kepada 2000 anak marjinal. Selama satu bulan penuh 
mereka bertemu sebanyak dua kali dalam satu minggu untuk memberikan pengajaran. Kegiatan ini 
akan ditutup dalam kegiatan Wisuda bagi para anak didik tersebut pada tanggal 3 Mei 2012 di 
BINUS UNIVERSITY Kampus Anggrek. Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan kesadaran akan 
masa depan bersama di tangan generasi muda selain juga untuk membantu mewujudkan visi 
pemerintah ”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.”  
 
”Kegiatan ini kami selenggarakan untuk meningkatkan kualitas anak-anak jalanan agar masa 
depan Indonesia dapat lebih maju lagi,” ujar Michelle Latief, Ketua Panitia Nationwide Social 
Event. 
 
Nationwide Social Event bertujuan memperkenalkan program-program pemerintah kepada para 
pemuda Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang membantu insan mudanya untuk 
menumbuhkan rasa peduli dan kepekaan sosial terhadap sesamanya, serta mengajak universitas 
lain untuk melakukankegiatan sosial agar menginspirasi masyarakat luas untuk terus melakukan 
hal seperti kegiatan sosial ini dan juga mempererat hubungan antar universitas.  
 
”Event ini diharapkan juga bisa menjembatani keinginan sosial pemuda yang seringkali tertutup 
oleh kesulitan mencari media dan tempat pengajaran. Gerakan yang akan kami serukan secara 
nasional ini bertujuan untuk menunjukkan pada pemuda se-Indonesia bahwa campur tangan kita 
akan sangat berarti,” tutup Michelle. 
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