
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sahabat Sejati  

        Meraih Prestasi 

Forum  
Bina 
Talenta 
Bangsa 
 

 

 

 

Kontak Kami: 

Asrama Mahasiswa "Beasiswa Pemimpin 
Bangsa", Jl. Tubagus Ismail 17 No. 12  
Kota Bandung  Pos 40134. Tlp (022) 250 6919,  
HP 085 223 668 829.  
e-mail: forum_batasa@yahoo.com 
www.forumbatasa.wordpress.com 
 

Selayang Pandang 

http://www.forumbatasa.wordpress.com/


 
 

 

Bermula dari sebuah imajinasi kemudian menjadi karya forum 
batasa lahir dari sebuah pemikiran akan pentingnya pendidikan. 
Melihat kenyataan yang ada  para talenta bangsa seakan 
kehilangan arah dalam menetukan tujuan hidup, sehingga 
kebanyakan dari mereka merasa putus harapan akan cita-cita yag 
mereka dambakan. 

Kemudian pada tahun 2010 hal tersebut menginisiasi dua orang 
mahasiswa untuk membentuk sebuah forum, mereka adalah 

Saepudin seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unpad dan Muhammad Iqbal Abdullah 
Mahasiswa Teknik Sipil ITB, forum tersebut kemudian diberi nama Forum Batasa (Forum Bina 
Talenta Bangsa). Dibentuknya forum ini dengan harapan bisa membina dan mengembangkan 
para talenta bangsa untuk menjadi insan yang mandiri, kompetitif, berjiwa wirausaha dan 
memiliki jiwa kepemimpinan. 

 

  

VISI 

Lahirnya Generasi Bangsa Menjadi Insan yang Mandiri, 
Kompetitif, Berjiwa Wirausaha dan Berjiwa Kepemimpinan 

MISI 

1. Membina  siswa-siswi SMA/MA dan sederajat untuk 
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 

2. Melakukan monitoring berupa ruang konsultasi secara periodik bagi peserta binaan 
3. Meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta binaan melalui berbagai program 
4. Melakukan pengembangan Forum Batasa melalui kerjasama dengan berbagai pihak 
5. Melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berguna dan diterima ditengah-tengah 

masyarakat 

 

 

1. Sebagai forum pengembangan minat, bakat dan 
kepemimpinan generasi muda bangsa 

2. Sebagai forum konsultasi bagi peserta binaan dalam 
menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi 

3. Sebagai mediator antara forum batasa, peserta binaan 
dan para stakeholders 

 

Sejarah 

Visi Misi 

Fungsi dan Tujuan 

http://saepudinonline.wordpress.com/
http://iqbalsukses.wordpress.com/


 
 

 

 

1. Memberikan pelayanan konsultasi 
kepada peserta binaan dengan 
semangat keteladanan  berlandaskan 
kehangatan kekeluargaan. 

2. Memiliki program pembinaan yang 
mandiri dan bersifat mengembangkan 
serta memberdayakan potensi dan 
kompetensi kader secara berjenjang. 

3. Menjadi organisasi  yang mandiri dan 
stabil secara finansial. 

4. Memiliki jaringan yang luas dan terjaga 
dengan lembaga atau institusi lain. 

5. Mewujudkan kinerja yang sinergis, 
profesional dan tertata secara 
perencanaan, manajemen, administratif, 
dan organisasional. 

 

Idealisme Kami 

FILOSOFI KAMI FILOSOFI PARA JUARA 

 Jika kebanyakan orang menjadi bagian dari masalah, 
Maka kami akan selalu menjadi bagian dari solusi 

 Dikala ada orang yang selalu punya alasan untuk 
membela diri, Kami akan selalu punya program untuk 
memperbaiki kondisi 

 Kebanyakan orang sukanya hanya melihat persoalan dari 
setiap jawaban, Maka kami akan terus berupaya melihat 
jawaban dari setiap persoalan 

 Orang kadang-kadang hanya melihat kesalahan dari setiap persoalan, Kami diajarkan 
untuk selalu melihat cerminan dari setiap kesalahan 

 Banyak orang jika diminta untuk mengerjakan sesuatu akan berkata; “Itu bukan 
pekerjaanku”. Dalam konteks ini kami akan berkata sebaliknya; “Biar kami yang 
mengerjakan itu” 

 Kebanyakan orang suka pesimis sehingga sering berkata; “Itu mungkin dikerjakan, tapi 

sulit”. Sebaliknya kami akan terus optimis dan berkata; “Itu sulit, tapi mungkin untuk 
dikerjakan” 

 Kami melihat banyak hal dari sudut pandang berbeda, 

SUDUT PANDANG PARA JUARA 

 

 

Kharakteristik Kami 

Idealisme Kami 



 
 

PROGRAM 

 

1.    Bimbingan 
Belajar 

Adalah 
sebuah 

program 
bimbingan 

terpadu antara 
pendidikan umum dan agama bagi siswa 
SD, SMP, dan SMA,. Bimbingan belajar ini 
memadukan kurikulum berdasarkan Imtaq 
dan Iptek 

2.   Bina Religi 

Bina Religi adalah program pembinaan 
keIslaman dan mengadakan berbagai 
kegiatan keIslaman sebagai upaya syiar 
Islam. Dimana sasaran dakwahnya adalah 
seluruh pengurus dan anggota Forum 
Batasa serta pihak lain yang menjadi 
program binaan Forum Batasa. 

3. Bina Talenta Bangsa Award 

Bina Talenta Bangsa Award adalah sebuah 
program penghargaan untuk  mereka yang 
memiliki dan berhasil mengambangkan 
talentanya. Diantaranya adalah siswa kelas 
3 SMA/MA dan sederajat yang meraih nilai 
Ujian Nasional tertinggi serta siswa 
SMA/MA dan sederajat yang meraih 
prestasi dibidang olimpiade, 
kewirausahaan, keagamaan, dan sosial 
Proses pelaksanaan seleksi Bina Talenta 
Bangsa Award disesuaikan dengan tema 
yang diusung dan ditentukan kemudian. 

4. Home Stay 

Program Home Stay ini adalah sebuah 
kegiatan dimana peserta binaan yang 
mendapatkan bantuan dari pihak donatur 
tinggal bersama di rumah donatur selama 6 
– 5 hari. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk menjalin tali silaturahmi antara 

donatur dan penerima manfaat program 
sehingga kedua belah pihak saling 
memahami posisi mereka masing-masing 

5. Bina Wirausaha 

Program ini berkonsentrasi pada 
pengembangan minat wirausaha. Sasaran 
pesertanya tidak hanya siswa yang putus 
sekolah tapi para mahasiswa yang memiliki 
keahlian dibidang wirausaha. 

6. Goes to School 

Sebuah program berupa kegiatan 
kunjungan ke sekolah-sekolah yang 
menjadi sekolah binaan. dalam kegiatan 
kunjungan ini ada dua bentuk yaitu pertama 
kunjungan ke sekolah-sekolah di kota/kab 
tertentu, kedua dalam bentuk undangan 
artinya pihak sekolah mengundang Forum 
Bina Talenta Bangsa untuk melakukan 
kegiatan berdasarkan keinginan sekolah 
yang bersangkutan.Bentuk Kegiatannya 
adalah Pengenalan Kampus, Pengenalan 
Jalur masuk PTN, Tips memperoleh 
beasiswa, Strategi masuk PTN, Try Out  dll 

7. Road to Campus 

Bentuk kegiatan ini adalah mengunjungi 
kampus-kampus yang menjadi idaman dari 
peserta binaan. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah agar para siswa lebih mengetahui 
kondisi kampus baik secara sosiologis 
maupun akademis sehingga bisa menjadi 
motivasi bagi siswa yang bersangkutan. 

8. Pembinaan 

Program pembinaan ini merupakan program 
pokok. Untuk manghasilkan out-put dari 
peserta binaan yang mandiri, kompetitif, 
berjiwa wirausaha dan berjiwa 
kepemimpinan, maka secara umum 
program pembinaan yang kami lakukan 

Program 



 
 

adalah pendaftaran dan perekrutan peserta, 
perifikasi data sesuai dengan minat dan 
bakat, satu bidang minat dan bakat akan 
didampingi oleh beberapa pembimbing, 
proses pembinaan utama (PU) (tahap I, II, 
dan III), evaluasi, dan rekomendasi. 

9. Temu Tokoh 

Temu tokoh adalah salahsatu bentuk 
kegiatan unggulan dari Forum Batasa. 
Bentuk kegiatannya adalah mengunjungi 
atau mengundang tokoh seperti tokoh pakar 
ekonom, pemimpin perusahaan, pemimpin 
keagamaan, dan pimpinan pemerintahan. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta 
binaan mengetahui tips dan trik rahasia 
sukses mereka, mengetahui dan 
memahami prinsip hidup mereka dan 
lainnya 

10. Training dan Seminar 

Training dan seminar ini dilaksanakan untuk 
mengembangkan minat dan bakat  peserta 
binaan, sehingga dengan adanya training 

dan seminar ini diharapkan akan tumbuh 
jiwa kemanandirian, kompetitif, berjiwa 
wirausaha dan berjiwa  kepemimpinan 

11. Magang 

Program magang adalah program dimana 
peserta binaan akan ditempatkan di 
perusahaan/instansi. Program ini bertujuan 
untuk mengukur sejauhmana kemampuan 
peserta binaan dalam menguasai ilmu 
pengetahuan yang mereka miliki ditataran 
praktek.  

12. Forum Batasa Peduli 

Forum Batas Peduli  adalah sebuah 
program pengumpulan, pengelolaan dan 
penyaluran dana zakat, infaq dan sodaqah. 
Dana yang telah terkumpul akan disalurkan 
dalam bentuk program Beasiswa Bina 
Talenta Bangsa. Forum Batas Peduli  
menerima bantuan dana dan sifatnya 
terbuka bagi seluruh kalangan baik instansi 
pemerintah maupun LSM sepanjang tidak 
mengikat dan sesuai dengan visi misi kami.  

 

 

 

Saepudin, pria kelahiran 

Tasikmalaya ini 

merupakan insfirator 

dibentuknya Forum 

Batasa. Ia merupakan 

salahsatu lulusan terbaik 

di SMAnya, tak heran 

kalau masuk kuliah 

dengan jalur beasiswa sampai lulus. 

Sekarang ia lagi sibuk menyusun tugas 

skripsinya di Fakultas Hukum UNPAD. 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Iqbal, 

lulusan SMAN 1 

Tasikmalaya. Ia juga 

merupakan salah 

seorang mahasiswa 

yang membidani 

lahirnya Forum Batasa. 

Penerima beasiswa 

“Pemimpin Bangsa” Dompet Dhuafa Jawa 

Barat ini sangat menyukai bidang rancang 

bangun. Ia kuliah di Teknik Sipil ITB  

 

 

 

Para Kontributor 



 
 

Laola B. Wawa, murah 

senyum itulah 

salahsatu ciri khasnya. 

Ia lulusan dari Pondok 

Pesantren Modern 

Gontor, dan sekarang 

lagi kuliah di Fakultas 

Hukum UNPAD 

                                                            

Ahmad Subqi, 

selepas dari Madrasah 

Aliyah Negeri Awipari, 

ia kemudian 

melanjutkan kuliah di 

Universitas Al-Azhar 

mesir. Diluar 

kesibukannya sebagai 

mahasiswa ia aktif di organisasi IKMAL 

(Ikatan Mahasiswa Lampung) Mesir  

sebagai ketua. 

Siti Hamidah, bagi 

pecinta dunia pidato, 

mungkin inilah sahabat 

kita yang cocok 

dijadikan partner. Siti 

kuliah di Jurusan 

Administrasi Niaga 

FISIP UNPAD  

 

Acep Sabiq, berkelana 

kuliah di negeri para 

anbia merupakan 

tujuan sejak ia masih 

duduk di Madrasah 

Aliyah Negeri 

Cipasung Tasikmalaya. 

Ia adalah mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin 

Universitas Al-azhar Cairo Mesir  

 

Yuda Nugraha, 

berdedikasi tinggi dan 

terus berprestasi itulah ciri 

khas dari seorang Yuda. Ia 

adalah mahasiswa 

Jurusan  Manajemen 

Rumah Sakit Universitas 

Indonesia                                                                  

                                                                

Kamal Lutfy, kebanyakan 

orang takut pada pelajaran 

matematika, namun beda 

halnya dengan Kamal Lutfi, 

alumni SMAN 1 Kebumen 

Jawa Tengah ini sekarang 

kuliah di Fakultas MIPA 

Jurusan  Matematika UPI  

                                                                                     

                                                                     

Fitri Purbani, tak banyak 

kata-kata namun banyak 

berkarya, mungkin ini 

julukan yang tepat bagi 

seorang Fitri. Mahasiswi 

penerima beasiswa Bidik 

Misi ini sekarang lagi 

memperdalam ilmu hukum 

di Fakultas Hukum UNPAD  

                                                                      

Hilmi Fauji, kesukaannya 

di dunia pertanian 

membuatnya mengambil 

keputusan untuk 

memperdalam ilmu 

pertanian. Ia adalah 

mahasiswa Jurusan Budi 

Daya Pertanian Institut 

Pertanian Bogor 

 



 
 

Ana Shofia, mahasiswi 

asal Jawa Tengah ini 

bergabung di Forum 

Batasa karena ingin 

memajukan pendidikan 

di Indonesia. Ia kuliah 

di Jurusan Nutrisi dan 

Makanan ternak UNDIP 

Semarang dengan beasiswa Dompet 

Dhuafa Republika.  

                                                                    

Andri Hendra, lahir di 

Medan Sumatra Utara, 

berkat kesungguhan 

dan kerja kerasnya 

akhirnya dia lolos di 

jurusan Teknik Tenaga 

Listrik ITB. Sebagai 

seorang mahasiswa ia 

sangat senang dengan dunia pendidikan 

 

Habibi, berkecimpung 

di dunia ilmu 

hayati/biologi 

merupakan hal yang 

sangat berarti bagi Kak 

Habibi. Ia adalah 

mahasiswa Jurusan 

Biologi UIN Yogyakarta. 

  

Nurhamalah, baginya 

bahasa merupakan 

salahsatu kunci untuk 

menghadapi era 

globalisasi. Hal inilah 

yang dipilih oleh 

Nurhamalah untuk 

dijadikan pilihan jurusan 

kuliahnya. Ia adalah mahasiswi Jurusan 

bahasa Inggris UNY.  

Rais Istikomah, 

Mahasisiwi jurusan 

sastra arab UNPAD ini 

sangat menyukai dunia 

pendidikan dan 

pembinaan. Dengan 

alasan itulah ia siap 

jadi kontributor di 

Forum Batasa.  

 

Deti, Islam tidak hanya 

sebatas agama ritual 

belaka tapi merupakan 

sebuah sistem, hal 

inilah yang melatar 

belakangi deti untuk 

mengambil jurusan 

Ekonomi Islam. Ia 

adalah mahasiswi STEI Hamfara 

Yogyakarta                                                  

                                                    

Ayoy Muharor, Ia 

adalah penerima 

beasiswa SDM Ekspad 

STEI SEBI dengan 

predikat Full 

Scholarship. 

Ketertarikannya pada 

akuntansi membuatnya harus berdiam di 

ciputat untuk mempelajari akuntansi syariah 

secara komprehensif 

Neng Annisa,Jarak 

sudah tidak menjadi 

penghalang lagi 

baginya untuk 

berkontribusi di Forum 

Batasa. Ia adalah 

seorang mahasiswi 

asal Jawa Timur, kuliah 

di jurusan Manajemen Universitas 

Wijayaputra Surabaya. 



 
 

Beni Saputra, pemuda 

asal Palembang ini 

ingin berkontribusi 

memajukan pendidikan 

dengan bergabung di 

Forum Batasa. Ia 

adalah mahasiswa 

jurusan  Fisika FMIPA 

UNSRI Palembang 

 

Nurul Umunia Lukita, 

baginya pendidikan 

merupakan salahsatu 

kunci untuk menopang 

dan melahirkan sebuah 

peradaban. Ia adalah 

mahasiswa teknik kimia 

Universitas Lampung 

 

 

Demikianlah profil singkat Forum Batasa 

(Bina Talenta Bangsa ) ini kami buat 

mudah-mudahan dapat menjadi gambaran 

awal bagi mereka yang ingin 

mengetahuinya. Kami berharap 

kedepannya Forum Batasa ini menjadi 

sebuah forum yang bisa dijadikan sebagai 

forum konsultasi pendidikan dan pembinaan 

khususnya bagi siswa SMA se-Indonesia. 

Amin.. 

 

 

 

 

 

 

Ilis Nurafifah, 

Berkecimpung di dunia 

agribisnis adalah hobi 

andalannya. Tak heran 

bila ia melanjutkan 

kuliah di Jurusan 

Agribisnis Fakultas 

pertanian UNPAD 

 

                            

Slamet Waluyo, 

pemuda hari ini adalah 

pemimpin hari esok 

begitulah ungkapnya 

tatkala di wawancarai 

oleh Forum Batasa. Ia 

adalah mahasiswa 

FTSL  ITB 

 

 

 

 

 

 

Penutup 


