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SAAT diajak ikut sebuah 
organisasi bernama 
Rotary in Action (Ro-
taract), Alvin Oscar 

sempat menolak. Pasalnya, ia 
curiga organisasi ini semacam 
bisnis MLM karena pertemuan-
nya kebetulan berlangsung di 
sebuah hotel.

Dengan informasi yang minim 
itu, temannya, Tuhu, tetap ber-
keras mengajak Alvin. “Akhir-
nya hati saya luluh dan datang 
pada pertemuan mereka,” kata 
pria yang kini berprofesi sebagai 
compensation and benefi t manager 
di salah satu perusahaan multi-
nasional asal Jerman itu.

Sejak pertemuan pertama, Al-
vin ternyata langsung kepincut 
dan terus aktif berkegiatan di 
Rotaract.

“Yang menarik saya untuk 
bergabung adalah sifat organi-
sasinya yang kasual formal 
dan chemistry antaranggota,” 
lanjutnya.

Rotaract merupakan service 
club yang beranggotakan pemu-
da berusia 18 hingga 30 tahun. 
Organisasi ini didirikan untuk 
mengembangkan pengetahuan, 
pembentukan kepribadian, serta 
berkontribusi aktif dalam ke giat-
an sosial di lingkungan sekitar.

Alvin tergabung dalam Ro-
taract Semanggi yang rutin 
mengadakan acara setiap hari 
Selasa. Dalam pertemuan itu, 
mereka banyak berdiskusi dan 
mengadakan kegiatan yang 
berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat, pengembangan 
pribadi, club service, dan interna-
tional service.

Jaringan global
Awalnya Rotaract merupakan 

sebuah gagasan dari Rotary Club 
yang didirikan pada 1905 di 
Chicago oleh Paul Harris. Rotary 
sendiri merupakan klub yang 
memberikan jasa kemanusiaan 
dan membantu membangun 
kebersamaan di dunia dengan 
prinsip ‘Service above Self’.

Jika dibandingkan dengan 
Rotaract, anggota Rotary berusia 
lebih tua dan berpengalaman 
seperti pemimpin bisnis atau 
profesional.

“Rotary merasakan penting-
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Sahabat Seluruh Dunia
Bosan berjejaring 
di dunia maya? 
Saatnya mencip ta-
kan jaringan global 
sesungguhnya di 
Rotaract.
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nya peran pemuda sebagai 
pemimpin di masa depan. Ro-
taract jadi perpanjangan tangan 
yang tepat bagi Rotary untuk 
membangun masyarakat yang 
produktif dan berkualitas,” jelas 
Alvin yang saat ini didaulat 
menjadi Ketua Rotaract Club 
Semanggi.

Seiring perkembangan, Rotary 
berkembang menjadi Rotary 
International pada 1922 karena 
terbentuknya cabang-cabang di 
luar negeri. Kini Rotary telah ada 
di 168 negara dan mempunyai 
lebih dari 1,2 juta anggota di 
sekitar 32.000 klub.

Adapun Rotaract yang berdiri 
13 Maret 1968 di North Caro-
lina, Amerika Serikat, saat ini 
memi liki jaringan yang tak ka-
lah besar. Rotaract tersebar di 
lebih dari 150 negara di dunia, 
mencakup lebih dari 7.000 klub 
pemuda dan memiliki anggota 
lebih dari 145 ribu.

Menurut Alvin, Rotaract Club 
di Indonesia pertama kali hadir 
di Palembang pada 1978.

“Tapi enggak banyak yang 
bisa diceritakan karena Rotaract 
Palembang sempat hilang, hing-
ga kini dalam proses pemben-
tukan kembali. Tapi yang jelas 
sekarang Indonesia punya 30 
klub yang tersebar dari Medan 
hingga Bali dan Makassar.”

Kembangkan diri
Sama seperti Alvin, Syah Far-

nas Adi awalnya enggan ber-
gabung di Rotaract. Sebelumnya 
Ia mengenal Rotaract dari sang 
ibu yang kebetulan anggota 
Rotary.

“Dia ingin saya tidak me-
lulu terpaku pada pendidikan di 
sekolah saja,” kata Farnas yang 
bermukim di Semarang.

Namun, keengganan itu sirna 
ketika Farnas ditugaskan untuk 
berangkat ke Bali dalam rangka 
mengikuti acara tahunan Rota-
ract pada 2008.

“Acara ini bersifat interna-
sional, saya jadi terpacu belajar 
bahasa dan kebudayaan negara 
lain,” katanya.

Lewat jejaring yang mendu-
nia, Rotaract memang memberi-
kan banyak manfaat bagi ang-
gotanya. Selain memperlancar 
bahasa Inggris, anggota Rotaract 
jadi lebih terbuka dengan cara 
pandang global.

Farnas misalnya, yang kini 
menjadi Ketua Rotaract Sema-
rang Yudhistira, telah banyak 
mengikuti kegiatan atas nama 
Rotaract seperti kegiatan Visit 
Macau dan China, Asia Pacifi c 
Regional Rotaract Conference, 
Rotaract District Conference, 
Rotaract Club Offi cers Training, 
dan lainnya.

Ia mengaku sangat beruntung 
bergabung dan mengenal teman-
teman dari berbagai negara. “Je-
jaring dunia ini merupakan pilar 
kebersamaan dan persahabatan 
internasional. Kita bisa bertukar 
kebudayaan, tukar cerita, dan 
menambah banyak relasi.”

Alvin juga sependapat. Ba-
ginya, Rotaract menjadi ‘ladang 
basah’ untuk belajar dan ber-
eksperimen. 

“Saya belajar banyak dari te-
man dengan bakat dan prestasi 
luar biasa. Rotaract menambah 
kemampuan komunikasi dan 
presentasi, juga pengalaman di 
lingkungan internasional, pasti-
nya mengasah jiwa kepemimpi-
nan dan project managerial. Ke-
hidupan di Rotaract sudah ber-
hasil membimbing saya untuk 
meraih gelar manajer sebelum 
usia 30,” ujar Alvin dengan 
bangga. (M-3)
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BANYAKNYA kegiatan yang dilakukan 
dalam tingkat regional maupun inter-
nasio nal membuat anggota Rotaract selalu 
berinteraksi dengan pemuda di berbagai 
negara. Syah Farnas Adi, Ketua Rotaract 
Club Semarang Yudhistira misalnya, 
sering dikirim untuk mengikuti kongres 
Rotaract.

Pengalaman yang paling berkesan, 
me nurut Farnas, ialah ketika berada di 
Ma kau. “Waktu itu agendanya adalah 
penandatanganan kerja sama persahabat-
an antara Rotaract Makau dan Semarang,” 
kisahnya.

“Kami seolah-olah adalah pejabat 
penting. Kami membawa Merah Putih 
berkibar di sana seperti para diplomat 
yang melakukan lawatan ke luar negeri. 
Ini sungguh membuat saya terkesan 
sekali,” kisah mahasiswa itu.

Predikat ‘Duta Indonesia’ mungkin ada 
benarnya. Walau tidak secara resmi, ang-
gota Rotaract memang bertugas layaknya 
duta yang memperkenalkan Indonesia 
kepada pemuda-pemuda di dunia. 

Tiap tahun misalnya, Rotaract Indone-
sia mengadakan Indonesian Trip, sebuah 
rute perjalanan yang ditujukan untuk 
pemuda dari luar negeri.

“Rutenya dari Jakarta hingga Bali. Tu-

juannya ingin mengenalkan Indonesia 
pada mereka,” kata Alvin Oscar yang aktif 
berkegiatan di Rotaract Semanggi.

Dalam trip tersebut, pemuda asing 
biasanya akan diberikan akomodasi oleh 
para anggota Rotaract Indonesia secara 
sukarela. “Mereka tak perlu menginap di 
hotel dengan biaya yang mahal. Biasanya 
untuk trip ini cukup siapkan uang saku 
dan tiket pesawat,” lanjutnya.

Bagi Alvin, pengalamannya yang 
paling berharga didapat saat mengikuti 
Interota di Seoul, Korea. Interota sendiri 
merupakan kegiatan rutin saat seluruh 
perwakilan Rotaract dari seluruh dunia 
berkumpul.

Kesempatan berkunjung ke ‘Nege-
ri Ginseng’ itu dimanfaatkan Alvin 
sebaik-baiknya. Maklum, itu merupakan 
pengalaman pertamanya ke luar negeri. 
“Saya ingin meluangkan banyak waktu 
untuk berinteraksi dengan peserta non-
Indonesia. Makanya saya terlihat akrab 
bersama teman dari Korea, Jerman, dan 
Brasil, meskipun sebenarnya ada kendala 
bahasa,” ceritanya. 

“Dari situ, tampaknya panitia melihat 
interaksi kami dan hasilnya di konferensi 
itu saya pun mendapat award sebagai Ro-
taractor paling bersahabat.” (CE/M-3)

Serasa Jadi Duta Negara
Indonesia punya 
30 klub yang 

tersebar dari Medan 
hingga Bali dan Makassar.”

Alvin Oscar
Anggota Rotaract


