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I. Basic Data Sheet 

1.1. Name of Project  : Modernisasi Generasi Muda Desa Wonokerto 

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Menuju Generasi 

yang Lebih Baik dan Berkembang 

1.2. Name of organization  : Help Educate and Modernizing Indonesian Children 

(HEMIC) 

1.3. Other NGOs / Partners  : - Yayasan Jabal Nur Lil Muttaqin 

    - Komunitas Save Street Child Malang 

1.4. List of implementing partner : - Yayasan Jabal Nur Lil Muttaqin 

  - Komunitas Save Street Child Malang 

1.5. Project Cost   : Rp 3.845.000,00 

1.6. Location and Duration  :Jl. Borobudur Blok F No.88, Mojolangu, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142, 

Indonesia 

1.7. Contact    : 082245491439 / contacthemic@gmail.com  

  

mailto:contacthemic@gmail.com


II. Contextual Analysis 

Pada tanggal 26 April 2017 saya dan kelompok saya mendatangi Desa Wonokerto , 

Kecamatan Bantur , Kabupaten Malang. Letak dari desa tersebut cukup jauh dari Kota 

Malang karena berada di Kabupaten dan jalur menuju Pantai Balekambang , ditempuh selama 

kira-kira 1,5 jam menggunakan mobil. Sebelumnya kondisi desa ini masih banyak 

memerlukan perbaikan akan tetapi perlahan sudah mendapat bantuan misalkan akses air 

bersih , akan tetapi di lain sisi masih ada yang menjadi permasalahan di desa ini yaitu 

mengenai kebiasaan dan kebudayaan desa yang masih tradisional salah satunya adalah 

kebudayaan desa yang terlalu islam kejawen. Islam kejawen itu sendiri masih banyak 

dipengaruhi oleh animisme serta antara agama islam murni serta kebudayaan masih 

bercampur. Menurut salah satu narasumber yang kita temui yaitu Ibu Fida , beliau 

menyatakan bahwa masyarakat sekitar masih menerapkan kebudayaan islam kejawen yang 

mana terkadang hal tersebut membuat masyarakat lebih mempercayai mitos daripada logika. 

Pola kehidupan sosiologis desa misalkan sulit untuk diajak maju  karena terlalu nyaman 

dengan hidup yang dimiliki serta pola pemikiran yang tertutup pun mendukung masih adanya 

kebudayaan tersebut dan terkadang menghambat adanya modernisasi. Hanya beberapa warga 

yang telah mengemban pendidikan cukup yang mampu memiliki pemikiran lebih modern , 

itu pun terkadang mereka lebih memilih hidup merantau daripada hidup di desa sendiri.  

 Adanya pola hidup seperti yang telah disebutkan serta kurangnya pihak yang 

memahami mengenai kondisi yang menghambat modernisasi ini membuat salah satu yayasan 

yaitu Yayasan Jabal Nur Lil Muttaqin membentuk sebuah sekolah dasar ditujukan untuk 

menciptakan generasi muda  yang memiliki aqidah , keilmuan dan peradaban dan lebih 

modern berdasarkan ajaran islam yang sebenarnya. Untuk menunjang tujuan tersebut maka 

sekolah dasar yang dibentuk bukan berupa sekolah dasar umum akan tetapi berupa madrasah 

ibtidaiyah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil Muttaqin. Menurut Bapak 

Kholili selaku kepala sekolah di MI ini anggaran yang digunakan untuk mengelola sekolah 

ini berasal dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Bapak Kholili menyatakan bahwa 

sekolah ini masih perlu mendapatkan bantuan dan dukungan untuk mencapai tujuan tersebut 

mengingat minat dari anak-anak untuk belajar pun sangat tinggi. Pak Kholili menyatakan 

bahwa anak-anak ini bisa dijadikan aset penting untuk mendukung modernisasi pada era 

selanjutnya sehingga pendidikan dasar yang layak dan benar pun sangat diperlukan. Sekolah 

ini masih memerlukan banyak fasilitas misalkan saja meja , kursi , papan tulis hingga alat 

peraga yang mendukung jalannya proses mengajar. Selain itu yang tak kalah penting 



diperlukan adalah buku bacaan sehingga mampu memperluas pengetahuan anak-anak 

tersebut khususnya bacaan mengenai agama islam sehingga mampu menghilangkan 

kebudayaan kejawen yang sudah diturunkan turun temurun oleh masyarakat termasuk 

keluarga dari anak-anak tersebut. Mengenai bangunan tempat dilangsungkan proses mengajar 

masih ada satu kelas yang belum layak untuk digunakan karena hanya berdinding gedeg 

(bambu) , lantai pun masih tanah dan atap terlihat sangat rapuh. Jika satu kelas diisi dengan 

kurang lebih 17 murid maka ada 17 murid yang belajar dalam bangunan yang sangat tidak 

layak. Untuk bersekolah di MI ini tidak dipungut biaya dan untuk tenaga pengajar sendiri 

sudah cukup memadai. Hingga sekarang sudah ada 9 tenaga pengajar lulusan S1 yang aktif 

melakukan pembelajaran, akan tetapi apabila sekolah ini terus mengalami perkembangan 

maka diperlukan tenaga pengajar lebih dari jumlah tersebut.  Selain mengenai bangunan dan 

sarana prasarana mengajar , masih diperlukan adanya program kerja atau acara yang mungkin 

mendukung tercapainya tujuan tersebut dengan melibatkan masyarakat sekitar juga. 

  



III. Project Description 

Project kali ini bernama “Modernisasi Generasi Muda Desa Wonokerto Bantur 

Menuju Generasi yang Lebih Baik dan Berkembang”. Tujuan utama dari organisasi Help 

Educate and Modernizing Indonesian Children (HEMIC) menjalankan project ini adalah 

membantu modernisasi melalui siswa di salah satu Madrasah Ibtidaiyah di Desa Wonokerto , 

Kecamatan Bantur , Kabupaten Malang yaitu Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil Muttaqin. 

Desa ini letaknya cukup jauh dari perkotaan dan dekat dengan pesisir laut selatan di 

Kabupaten Malang. Mengingat letaknya yang jauh , masih sedikit orang yang menaruh 

perhatian lebih untuk membantu desa ini agar lebih berkembang. Selain permasalahan jarak 

dan juga material , budaya islam kejawen yang melekat pada masyarakat juga menghambat 

pola pikir masyarakat untuk berkembang. 

 Project ini dibuat dan menyasar anak muda mulai dari sekolah dasar dengan tujuan 

agar generasi penerus yang ada di desa ini selanjutnya mampu menjadi ujung tombak untuk 

melakukan modernisasi di desa ini.Project ini kami fokuskan pada Madrasah Ibtidaiyah Jabal 

Nur Lil Muttaqin untuk memberikan pemahaman ajaran agama islam yang terlepas dari 

budaya kejawen yang terkesan masih animism. Pemahaman tersebut akan dilakukan dalam 

bentuk sharing atau human library yang ditujukan pada siswa-siswi yang ada di madrasah 

tersebut. Kegiatan sharing ini didesain sedemikian rupa untuk menjalin kedekatan dengan 

siswa-siswi mengingat sasaran juga masih berada pada bangku sekolah dasar. Selain itu 

untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar hingga seterusnya , pada project ini juga 

akan diadakan bakti sosial yang ditujukan pada siswa-siswi madrasah tersebut. Barang yang 

akan kami sumbangkan berupa meja kursi , papan tulis , alat peraga pembelajaran hingga 

buku. Mengapa pada project ini akan kami laksanakan bakti sosial , hal tersebut demi 

menjalin silaturahmi dan kerjasama hingga selanjutnya dan yang terpenting membantu 

kelancaran proses belajar mengajar.  

 Tujuan jangka panjang dari project ini adalah membentuk generasi penerus yang 

memiliki aqidah , keilmuan dan peradaban yang lebih modern berdasarkan ajaran islam yang 

sebenarnya. Generasi penerus tersebut diharapkan mampu berkontribusi di desa dengan 

membentuk kelompok layaknya karang taruna dan menunjang pembangunan yang ada di 

desa. Sedangkan tujuan jangka pendek dari project ini adalah terpenuhinya fasilitas untuk 

menunjang proses belajar mengajar di madrasah ini dan munculnya pemahaman baru 

mengenai modernisasi yang tidak lepas dari nilai-nilai islam sesuai dengan ajarannya. 

Diharapkan setelah fasilitas di sekolah ini terpenuhi dan proses belajar mengajar di madrasah 



ini bisa terlaksana dengan baik , diharapkan pihak sekolah maupun siswa-siswi yang ada 

tidak perlu memikirkan mengenai fasilitas lagi , akan tetapi mengurus dan menjalankan 

program kerja lain dan menyusun sistem pembelajaran akademik di madrasah ini. 

Pemahaman yang kami berikan melalui sosialisasi diharapkan mampu menjadi bekal untuk 

menjadi dasar pemikiran penyusunan program selanjutnya dan memberikan keberanian untuk 

maju tanpa mengkhawatirkan akan melanggar ajaran agama yang sebelumnya masih terikat 

kuat dengan animism. 

Dalam proyek ini , organisasi kami yaitu Help Educate and Modernizing Indonesian 

Children (HEMIC) akan bekerja sama dengan yayasan Jabal Nur Lil Muttaqin karena dirasa 

memiliki tujuan akhir yang sama. Akan tetapi dalam proyek ini organisasi kami yang akan 

memiliki kontrol penuh. Selain itu dalam proyek ini kita juga akan bekerja sama dengan 

komunitas Save Street Child yang mana komunitas ini merupakan komunitas yang bergerak 

di bidang sosial juga. Kami memilih bekerja sama dengan yayasan Jabal Nur Lil Muttaqin 

dikarenakan yayasan tersebut lebih mengerti mengenai kondisi dan kebiasaan di daerah 

tersebut dan kami memilih bekerja sama dengan komunitas Save Street Child karena di 

Malang organisasi ini dirasa cukup inovatif dan independen serta dikelola oleh kalangan 

muda. Diantara tiga organisasi ini mayoritas anggota adalah anak muda jadi diharapkan kita 

mampu lebih mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

3.1. Description of Activities 

Aktivitas yang akan dilakukan pada project kali ini adalah bakti sosial dan human 

library yang akan diadakan di Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil Muttaqin yang melibatkan 

siswa beserta orang tua. Dana akan didapatkan dari sponsor dan juga fund raising berupa 

berdagang hingga garage sale.  

 

Activity W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

Koordinasi internal         

Penggalangan dana 

dan sponsor 

        

Persiapan keseluruhan         

Bakti sosial dan 

Human Library 

        

Evaluasi          



3.2. Beneficiary selection and participation 

 Pada project kali ini pihak yang akan diuntungkan adalah para siswa-siswi MI Jabal 

Nur Lil Muttaqin. Dalam hal ini, para siswa akan diberikan sosialisasi terkait ilmu 

pengetahuan yang baru mengenai modernisasi serta akan mendapatkan bantuan berupa sarana 

prasarana mulai dari meja kursi , papan tulis , alat pegaga hingga buku untuk menunjang 

tersalurnya pendidikan dasar kepada mereka. Selain itu ada bentuk pengabdian dari kami 

kepada siswa-siswi di madrasah tersebut dalam bentuk human library yang diharapkan 

mampu memberikan wawasan mengenai pentingnya modernisasi. Kriteria bahwa partisipan 

sudah menerima intisari dari project ini diantaranya adalah proses belajar mengajar akan 

terasa lebih mudah dan para siswa MI Jabar Nur Lil Muttaqin memiliki pandangan baru 

mengenai kehidupan modern serta memiliki sifat terbuka kepada hal baru.  

 

 

  



IV. Management and Arrangement 

 Dalam project ini, agar project dapat berjalan dengan lebih efisien dan professional, 

organisasi kami menunjuk seorang project leader (Ayu Magda) dan membagi anggota 

organisasi lainnya ke dalam dua tim yaitu tim sosialisasi dan tim penggalang dana. Tim 

sosialisasi bertanggungjawab penuh terhadap Joint Event bersama Komunitas Save Street 

Child Malang untuk melakukan sosialisasi mengenai modernisasi di MI Jabal Nur Lil 

Muttaqin. Tim penggalang dana bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan 

penggalangan dana yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Malang dan 

penggalangan dana melalui sponsorship di mana dana yang didapatkan kemudian dibelikan 

peratan sekolah seperti buku, alat tulis, pakaian sekolah, tas dan sepatu sekolah. Tim 

penggalang dana juga bertanggungjawab secara penuh dalam pendistribusian peralatan 

sekolah kepada siswa MI Jabal Nur Lil Muttaqin. 

Nama Tim Tugas dan Tanggung Jawab Anggota 

Tim Sosialisasi 1. Sosialisasi mengenai 

Modernisasi 

2. Melakukan Join Event 

dengan partner Save 

Street Child Malang 

untuk melakukan 

Sosialisasi 

3. Dokumentasi 

(Notulensi, Foto, 

Video dan Pengelolaan 

Website). 

1. Ayu Magda R.J. 

2. Andita Agustiana 

Tim Penggalang 

Dana 

Mencari dana untuk pembelian 

berbagai peralatan sekolah 

anak melalui mekanisme:  

1. Permohonan dana ke 

Sponsorship 

2. Melakukan Join Event 

dengan partner Save 

Street Child Malang 

1. Denta Arief Palma 

2. Meutia Balgis 



untuk melakukan 

Pembagian peralatan 

sekolah 

3. Turun lapangan 

menggalang dana di 

wilayah Kabupaten 

Malang dan Kota 

Malang (di pusat 

perbelanjaan, 

pemukiman warga, 

lampu lalu lintas, 

rumah ibadah hingga 

alun-alun). 

 

Sebagai usaha untuk memonitoring progres dari project ini, kami berkomitmen untuk 

mempublikasikan laporan hasil sosialisasi kami berupa notulensi, foto dan video ke dalam 

website kami agar lebih diketahui oleh masyarakat. Publikasi ini juga berperan untuk 

memudahkan penyebarluasan hasil, capaian-capaian  dan rekomendasi yang didapatkan 

setelah sosialisasi dan bakti sosial pembagian peralatan sekolah selesai dilaksanakan oleh 

organisasi kami. Kami juga menyediakan kolom khusus berupa kolom kritik dan saran di 

website kami yang dapat diisi oleh siapa saja dan narahubung berupa nomor telepon yang 

dapat dihubungi via pesan singkat ataupun telepon. 

 



Appendix 

I. Logical Framework 

 Deskripsi Indikator Verifikasi Asumsi 

Goal  Terbentuknya 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin  yang 

memiliki 

aqidah , 

keilmuan dan 

peradaban dan 

lebih modern 

berdasarkan 

ajaran islam 

yang 

sebenarnya 

 Adanya 

perubahan pola 

pikir siswa 

siswi MI Jabal 

Nur Lil 

Muttaqin 

terhadap cara 

mereka 

melihat 

fenomena 

tradisi kejawen 

sebagai tradisi 

bukan sebagai 

ritual sakral 

yang harus 

dijalankan 

karena alasan 

tertentu 

 Keterbukaan 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

terhadap 

pemikiran 

pemikiran 

modern  

Dilakukan melalui 

dialog terkait 

fenomena yang ada 

di linkungan sekitar 

apakah ada 

perubahan pola 

pikir siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin terhadap 

fenomena yang 

terjadi disekitarnya  

 

 

Purpose Menjadikan 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

sebagai 

pelopor 

terbentuknya 

kelompok 

generasi muda 

modernisasi di 

desa 

Adanya kegiatan-

kegiatan secara rutin 

oleh siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin dengan tema 

modernisasi yang 

mungkin akan 

dibimbing oleh 

yayasan Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

Beberapa tahun ke 

depan beroperasi 

kelompok generasi 

muda yang 

terstruktur untuk 

pendorong 

modernisasi 

Dengan adanya 

kelompok generasi 

muda pendorong 

modernisasi, maka 

penyampaian nilai – 

nilai modernisasi 

pada masyarakat 

sekitar akan menjadi 

lebih lancar, karena 

sebelumnya tidak 

ada yang 

memfasilitasi upaya 

tersebut 

Output Terpenuhinya 

pendidikan 

dasar yang 

dibutuhkan 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Fasilitas sarana 

prasarana beserta 

tenaga pendidik semua 

tercukupi disertai 

kurikulum yang 

terstruktur 

Muncul lulusan dari 

MI Jabal Nur Lil 

Muttaqin dengan 

standard sekolah 

dasar pada 

umumnya dan 

Dengan munculnya 

lulusan dari MI Jabal 

Nur Lil Muttaqin 

dengan standard 

sekolah dasar pada 

umumnya disertai 



Muttaqin disertai karakter 

yang islami 

kararter yang islami 

diharapkan akan 

mempermudah 

modernisasi baik 

sekarang atau 

generasi selanjutnya 

tanpa menghapus 

nilai-nilai islami 

yang ada di desa ini 

Activit

y 
 Bakti 

sosial 

untuk 

mendo

nasikan 

sarana 

prasara

na yang 

diperlu

kan 

oleh 

siswa 

siswi 

MI 

Jabal 

Nur Lil 

Muttaq

in 

 Human 

Library 

bersam

a murid 

– murid 

MI 

milik 

Jabal 

Nur 

terkait 

modern

isasi 

untuk 

membu

ka 

wawas

an 

murid - 

murid 

terkait 

modern

isasi 

sendiri  

 Terkumpulnya 

dana dari para 

donatur yang 

hadir untuk 

memenuhi 

sarana 

prasarana 

pendidikan 

yang belum 

terpenuhi 

 Bertambahnya 

pengetahuan 

murid terkait 

modernisasi 

dan terbuka 

pemikiran 

murid terhadap 

ide – ide dan 

pola pikir yang 

modern 

 Tersalurkan

nya sarana 

prasarana 

penunjang 

pembelajara

n kepada 

siswa siswi 

MI Jabal 

Nur Lil 

Muttaqin 

 Dialog 

langsung 

terhadap 

murid pasca 

diskusi 

 Dengan 

diperbaikinya 

sekolah MI, 

maka 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

untuk 

pemenuhan 

pendidikan 

dasar akan 

lebih mudah 

tercapai  

 Bertambahny

a 

pengetahuan 

murid – 

murid terkait 

modernisasi  

selanjutnya 

akan 

mempermuda

h 

modernisasi 

di desa ini 

 



VI. Organization Background 

Berawal dari kepedulian terhadap permasalahan kebudayaan tertutup yang kemudian 

menyebabkan perdaban tertinggal yang terjadi di Desa Wonokerto, Kabupaten Malang 

sehingga mengancam masa depan generasi muda di desa tersebut, kami empat Mahasiswa 

Hubungan Internasional Universitas Brawijaya angkatan 2014 berinisiatif membentuk suatu 

organisasi yang peduli terhadap peradaban tertinggal yang berusaha memberikan edukasi 

kepada anak bernama Help Educate and Modernizing Indonesian Children (HEMIC) pada 

tahun 2017. 

 Fokus utama organisasi kami adalah mengedukasi generasi muda agar memiliki 

Pendidikan dan peradaban yang lebih modern. Hal ini menjadi fokus kami karena kepedulian 

kami diawali oleh terdapatnya kebudayaan tertutup masyarakat yang menolak masuknya 

modernisasi yang terjadi di Desa Wonokerto, Kabupaten Malang sehingga menyebabkan 

generasi muda di desa tersebut berpotensi untuk juga menutup diri dari modernisasi di masa 

mendatang. Apabila generasi muda desa tersebut tidak diberikan edukasi terhadap 

modernisasi dan dampak positif dari modernisasi, kami meyakini desa tersebut akan semakin 

tertinggal dalam berbagai bidang di masa mendatang. Dengan dibentuknya organisasi 

HEMIC ini, diharapkan kami dapat membantu menciptakan generasi muda terutama di 

daerah terpencil untuk memiliki pendidikan dan peradaban yang lebih modern.  

 Organisasi kami menggunakan metode sosialisasi yang berupa dialog langsung 

dengan generasi muda sebagai cara utama untuk memberikan edukasi. Organisasi kami juga 

memberikan bantuan seperti bantuan dana untuk pembangunan atau perenovasian ruang 

kelas, pemberian peralatan sekolah seperti buku ajar dengan kurikulum nasional, buku tulis, 

alat tulis, tas, baju sekolah hingga sepatu sekolah untuk menunjang Pendidikan di daerah 

sasaran kami. 

1.1 Identitas Organisasi 

Data Organisasi 

1. Nama Organisasi : Help Educate and Modernizing Indonesian Children (HEMIC) 

2. Bidang Organisasi : Pendidikan anak 

3. Jenis Kegiatan  : Organisasi peduli pendidikan anak-anak di daerah tertinggal 

4. Alamat Organisasi : Jl. Borobudur Blok F No.88, Mojolangu, Kec. Lowokwaru,  

  Kota Malang, Jawa Timur 65142, Indonesia 

5. Nomor Telepon  : (0341) 325823 / 081249724096 



6. Alamat E-mail  : contacthemic@gmail.com 

7. Mulai Berdiri   : 1 Mei 2017 

8. Badan Hukum  : Organisasi Sosial  

1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI 

Visi 

 Menjadi organisasi yang dapat memodernisasi anak-anak di daerah tertinggal dengan 

memberikan edukasi dan menunjang pendidikan modern melalui bantuan dana  

Misi 

 Memberikan pemahaman ke pada anak terhadap baiknya modernisasi; 

 Memberikan pendidikan yang terkurikulum bagi anak; 

 Memberikan wadah bimbingan konseling penunjang perkembangan akadenis dan 

psikologis bagi anak 

 Melakukan sosialisasi terjadwal di daerah tujuan dan dilaksanakan baik secara 

indepen maupun Joint Event dengan pihak lain. 

 Menjadi wadah pengabdian bagi masyarakat yang sadar dan peduli serta mau beraksi 

untuk perubahan kecil yang dapat berdampak besar 

1.3 STATUS HUKUM DAN KEPEMILIKAN 

Biodata Founder 

 Nama     : Denta Arief Palma 

 Jenis Kelamin   : Laki-laki 

 Jabatan    : Ketua Organisasi 

 Tempat dan Tanggal Lahir  : Bandar Lampung, 30 November 1996 

 Alamat Rumah  : Jalan Kumis Kucing gang Kumis Kucing Dalam no 

48D,  

 Kelurahan Jatimulyo, Kota Malang 

 Nomor Telepon   : 081249724096 

 Alamat E-mail   : dentaarief@yahoo.co.id 

 Pendidikan Terakhir   : S1 

Status Hukum  

mailto:dentaarief@yahoo.co.id


 Nama Organisasi   : Help Educate and Modernizing Indonesian Children  

  (HEMIC) 

 Bidang Organisasi  : Pendidikan anak 

 Jenis Kegiatan   : Organisasi peduli pendidikan anak-anak di daerah 

  tertinggal. 

 Tanggal berdiri  : 1 Mei 2017 

 Status Hukum   : Organisasi Sosial 

Terkait Status hukum dari organisasi kami, kami belum sepenuhnya legal dikarenakan 

baru terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang saja dan masih 

terdapat beberapa perizinan yang harus urus. Adapun status kepemilikan dan kepengurusan 

organisasi kami merupakan organisasi sosial independen yang dapat mengatur struktur 

organisasi kami secara mandiri. 

  



VII. Organizational Partner Background 

SAVE STREET CHILD 

Save Street Child didirikan pada tanggal 6 Maret 2012. Save Street Child adalah 

gerakan komunitas berjejaring yang beranggotakan bagi orang-orang yang peduli terhadap 

permasalahan anak jalanan dan memiliki jiwa sosial tinggi. Dibentuk oleh anak muda, 

dikelola oleh anak muda dan bersifat independen, desentralis, juga kreatif, sesuai semangat 

muda. Save Street Child bukan merupakan underbow dari Organisasi besar manapun, dan 

mandiri secara finansial. Save Street Child sudah ada di Jakarta (pioneer), Surabaya, 

Pasuruan, Malang, Makassar, Medan dan Bandung. Fokus utama dari organisasi Save Street 

Child adalah anak-anak jalanan dan anak-anak marjinal seperti anak-anak dari kampung 

nelayan kumuh, kampung pemulung dsb dan advokasi (terutama pendidikan) anak-anak dan 

ibunya. Karena, anak dan ibu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan 

dibentuknya komunitas ini bukan lantas seperti target pemerintah “Bebas Anak Jalanan” tapi 

lebih ke arah humanitas yang seharusnya mereka dapatkan. Meskipun kecil dan mungkin 

tidak berdampak besar, tapi konsistensi dan kegiatan yang memiliki fokus lebih jelas 

pengukurannya dan lebih menitikberatkan pada pengembangan karakter baik dari anak-anak 

itu sendiri, maupun anggota komunitas ini. Karena proses belajar itu selalu dua arah. Selain 

itu, Save Street Child dapat menjadi laboratorium pengabdian masyarakat anak-anak muda 

yang sadar dan peduli, serta mau beraksi untuk perubahan kecil yang mungkin akan 

berdampak besar.  

1.1 Identitas Organisasi 

Data Organisasi 

1. Nama Organisasi : Save Street Child Malang 

2. Bidang Organisasi : Pendidikan Anak 

3. Jenis Kegiatan  : Membantu anak-anak termarjinalkan di Kota Malang. 

4. Alamat Organisasi : Jl. Saxophone No5, Kel. Tunggulwulung, Lowokwaru  

  Kota Malang 

5. Nomor Telepon  : 08563210037 

6. Alamat E-mail  : savestreetchildmlg@gmail.com 

7. Mulai Berdiri   : 1 Mei 2016 

8. Badan Hukum  : Komunitas Sosial 

  



1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI 

Visi 

 Menjadi fasilitator bagi anak jalanan dan anak marjinal di kota Malang demi 

terwujudnya cita-cita anak jalanan dan anak marjinal  

Misi 

 Meningkatkan rasa kepedulian warga Malang terhadap anak jalanan dan anak 

marjinal; 

 Mewujudkan upaya perlidungan anak terhadap anak jalanan dan anak marjinal; 

 Menjadi wadah aspirasi untuk mewujudkan cita-cita anak jalanan dan anak marjinal 

 Menjadi wadah pengetahuan bagi pengembangan minat-bakat anak jalanan dan anak 

marjinal. 

 Memberikan wadah bimbingan konseling penunjang perkembangan psikologis anak 

jalanan dan anak marjinal  

 Menjadi wadah pengabdian masyarakat anak-anak muda yang sadar dan peduli serta 

mau beraksi untuk perubahan kecil yang mungkin berdampak besar 

1.3 GAMBARAN SEKILAS KEGIATAN 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini adalah pemberdayaan anggota 

dengan workshop, kajian dan diskusi. Pemberdayaan anak-anak dengan pengetahuan dan 

kreativitas (bermain sambil belajar). Dan Pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dengan 

membuka portal donasi sembako, maupun pakaian-pakaian layak pakai, atau membuka 

kesempatan untuk menjadi orang tua/kakak asuh. Selain itu juga terdapat galang dana dan 

donasi. Untuk Penggalangan Dana, karena Save Street Child ini sifatnya komunitas, kami 

tidak memiliki Yayasan tertentu yang menaungi, sehingga, dalam penggalangan dananya 

pun, bersifat insidentil. Biasanya Save Street Child Malang berjualan baju atau Garage Sale 

di spotspot yang ramai. Namun, tak jarang, kami menerima donasi berbentuk uang, mulai 

dari nominal 10ribu hingga ratusan ribu rupiah.  

1.4 STATUS HUKUM DAN KEPEMILIKAN 

Biodata Ketua 

 Nama     : Amy Abid Kurniawan 

 Jenis Kelamin   : Laki-laki 



 Jabatan    : General Coordinator 

 Tempat dan Tanggal Lahir  : Malang, 8 Mei 1995 

 Alamat Rumah  : Jalan Accordion no.14, Tunggulwulung, Kota Malang 

 Nomor Telepon   : - 

 Alamat E-mail   : - 

 Pendidikan Terakhir   : S1 

Status Hukum  

 Nama Organisasi   : Save Street Child Malang 

 Bidang Organisasi  : Pendidikan Anak 

 Jenis Kegiatan   : Membantu anak-anak termarjinalkan kota Malang    

 Tanggal berdiri  : 6 Maret 2012 

 Status Hukum   : Organisasi Sosial 

Terkait Status hukum, dikarenakan Save Street Child Malang merupakan sebuah 

Komunitas, maka Save Street Child tidak memerlukan izin resmi untuk berdiri dari 

pemerintah.  

 

YAYASAN JABAR NUR LIL MUTTAQIN 

1.1 Identitas Organisasi 

Data Organisasi 

1. Nama   : Yayasan Jabar Nur Lil Muttaqin 

2. Bidang Kegiatan : Lembaga Pendidikan  

3. Alamat Organisasi : Jl. JALAN GUMUK MOJO RT. 48 RW. 09, Kel. Wonokerto 

  Kec.Bantur, Kabupaten Malang 

4. Nomor Telepon  : 08563210037 

5. Alamat E-mail  : - 

6. Mulai Berdiri   : - 

7. Badan Hukum  : Lembaga Pendidikan 

Biodata Ketua 

 Nama     : Kholili  

mailto:dentaarief@yahoo.co.id


 Jenis Kelamin   : Laki-laki 

 Jabatan    : Kepala 

 Tempat dan Tanggal Lahir  : - 

 Alamat Rumah  : - 

 Nomor Telepon   : - 

 Alamat E-mail   : - 

 Pendidikan Terakhir   : - 

Status Hukum  

 Nama Organisasi   : Yayasan Jabar Nur Lil Muttaqin 

 Bidang Organisasi  : Lembaga Pendidikan  

 Jenis Kegiatan   : Lembaga Pendidikan 

 Tanggal berdiri  : - 

 Status Hukum   : Yayasan Sosial 
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VII. Budget 

“Modernisasi Generasi Penerus Desa Wonokerto Bantur Menuju Generasi yang Lebih Baik 

dan Berkembang” 

No Pengeluaran Jumlah Harga Total 

1 
Honorarium Pemateri 

Human Library 
2 orang Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 

2 Poster  10 buah Rp      3000,00 Rp    30.000,00 

3 Banner 1 buah Rp   95.000,00 Rp    95.000,00 

4 Back Drop 1 buah Rp   85.000,00 Rp      85.000,00 

5 Cetak ID Card Panitia 15 buah Rp      3000,00 Rp    45.000,00 

6 Peralatan Dekorasi  Rp 200.000,00 Rp    200.000,00 

7 Konsumsi Panitia 15 buah Rp     8.000,00 Rp    120.000,00 

8 Konsumsi Pemateri 2 buah Rp   15.000,00 Rp      30.000,00 

9 
Snack Peserta dan 

Undangan 
100 buah Rp     5.000,00 Rp 500.000,00 

10 Air Mineral Gelas 5 kardus Rp   16.000,00 Rp      80.000,00 

11 Microphone 3 buah Rp   50.000,00 Rp    150.000,00 

12 HT 4 buah Rp   15.000,00 Rp    60.000,00 

13 Sewa LCD 1 buah Rp 300.000,00 Rp    300.000,00 

14 Sound System  Rp 550.000,00 Rp    550.000,00 

15 Panggung 6x6 meter  Rp 600.000,00 Rp    600.000,00 

Total Keseluruhan Rp 3.845.000 

 

 

 

  



VIII. Curicullum Vitae (1) 

Nama : Ayu Magda Roichatul Jannah 

Tempat , tanggal lahir : Malang , 17 Juli 1996   

Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat Rumah : Perumdam BA no.72 Candirenggo Singosari , Kab. Malang , Jawa 

Timur , Indonesia 

No.Telepon/ HP : 082245491439 

Email : ayu.magda12@gmail.com 

A. Riwayat Pendidikan 

2002 – 2007 : SDN Pagentan II Singosari Malang 

2007 – 2008 : SDN Penanggungan Kota Malang 

2008 – 2011 : SMP Negeri 5 Kota Malang 

2011 – 2014 : SMA Negeri 8 Kota Malang 

2014 – sekarang : Universitas Brawijaya Malang , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Program Studi Hubungan Internasional 

B. Riwayat Organisasi 

2008 – 2011 : Anggota Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional SMP Negeri 5 Malang 

2011 – 2014 :  

 Anggota Ekstrakurikuler Olahraga Bola Basket SMA Negeri 8 Malang 

 Pengurus Ekstrakurikuler Olahraga Bulu Tangkis SMA Negeri 8 Malang 

C. Riwayat Kepanitiaan 

2015 : Liaison Official untuk Universitas Nasional Jakarta di Pertemuan Sela Nasional 

Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia 2015  
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Curicullum Vitae (2) 

Nama : Denta Arief Palma 

Tempat , tanggal lahir : Bandar Lampung, 30 November 1996  

Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat Rumah : Jaln Kumis Kucing gang Kumis Kucing Dalam no 44-D, Kota 

Malang 

No.Telepon/ HP : 081249724096 

Email : dentaarief@yahoo.co.id  

A. Riwayat Pendidikan 

2002 – 2004 : SDN 1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 

2004 – 2008 : SDN 2 Palapa, Bandar Lampung 

2008 – 2011 : SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

2011 – 2014 : SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

2014 – sekarang : Universitas Brawijaya Malang , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Program Studi Hubungan Internasional 

B. Riwayat Organisasi 

2012 – 2014 : Al-Kautsar Computer Innovation Club SMAS Al-Kautsar (Sekretaris) 

2014 – 2016 : Keluarga Besar Mahasiswa Lampung (Humas) 

2016 – 2017 : ISSC FISIP UB (Humas) 

2016 – Sekarang  : Asisten Laboratoriu Hubungan Internasional Universitas Brawijaya 
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Curicullum Vitae (3) 

Nama     : Meutia Balgis 

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 Juli 1995 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Alamat  Asal   : Jl Rinjani No.49 Kelurahan Singotrunan, Kecamatan 

Banyuwangi, Jawa timur 

Alamat di Malang  : Jl. Kertopamuji No. 03 RT 001/RW 002 Kelurahan 

Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65145 

No Telp   : (+62) 85231554521  

E-mail     : meutiabalgis@gmail.com  

Pekerjaan   : Mahasiswi 

 

Riwayat Pendidikan 

2014 – Sekarang : S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya Malang 

2011 – 2014    : SMA Negeri 1 Glagah, Banyuwangi 

2008 – 2011   : SMP Negeri 1 Giri, Banyuwangi 

2002 – 2008   : SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Banyuwangi 

 

Pengalaman Organisasi 

 2016   : Staff Kementerian Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Pengalaman Kepanitiaan 
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 2015  : Divisi Fund Raising Kepanitiaan “Festivice 2016” Program Studi 

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosal dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya  

 2015  : Divisi Transportasi Konsumsi dan Perlengkapan “Indonesia Activist 

Summit” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

 2016  : Divisi Acara Kepanitiaan “Fisip Bercerita 1” Fakultas Ilmu Sosal dan 

Ilmu Politik Universitas Brawijaya  

 2015  : Divisi Acara Kepanitiaan “Fisip Bercerita 2” Fakultas Ilmu Sosal dan 

Ilmu Politik Universitas Brawijaya  

 2016  :Divisi Konsumsi Kepanitiaan “Raja Brawijaya” Universitas  

Brawijaya 

 2016  : Sekretaris Kepanitiaan “Scholarship Fair 2016” BEM FISIP 

Universitas Brawijaya 

Bahasa 

1. Indonesia 

2. Inggris 

Aplikasi Komputer 

1. Microsoft Words 

2. Miscrosoft Power Point 



Curicullum Vitae (4) 

IDENTITAS DIRI 

1 Nama lengkap Andita Agustiana Hindrawati 

2 Tempat, tanggal lahir Mojokerto, 24 Agustus 1996 

3 Alamat asal Jl. Raya Bagusan No.4, 

Kecamatan Gedeg, Kabupaten 

Mojokerto, Jawa Timur 

4 Alamat domisili Jl. Watugong No.26, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa Timur 

5 No. Handphone 087854019111 

6 Email  my.andita@gmail.com  

7 Kewarganegaraan  Indonesia 
 

 RIWAYAT PENDIDIKAN 

No. Jenjang 

Pendidikan 

 

Nama 

 

Kota 

 

Tahun 

1. TK TK. Sacharina Mojokerto 2002 

2. SD SDN Gedongan I Mojokerto  2008 

3. SMP SMP Negeri 2 Mojokerto 2011 

4. SMA SMA Negeri 2 Mojokerto 2014 

5. Strata I Universitas 

Brawijaya 

Malang Sekarang  

 

 PENDIDIKAN NON FORMAL 

No.  Nama pendidikan Nama Lembaga Kota  Tahun 

1. Les Bahasa Inggris Private Mojokerto 2008 – 2014 

2.  PKK Maba Fisip 

UB 

BEM FISIP 

UB 

Malang 2014 

3. Seminar leadership 

internasional 

Himpunan 

Mahasiswa HI 

UB 

Malang 2014 

4. Seminar Dubes 

Jerman 

Himpunan 

Mahasiswa HI 

UB 

Malang  2015 

5. Workshop PKN Lab HI UB Malang 2017 

 

 PENGALAMAN ORGANISASI 

No. Nama Organisasi Jabatan Periode 

1. Paskibraka SMA Negeri 2 Anggota 2011 – 2012 
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Mojokerto 

2. MPK SMA Negeri 2 

Mojokerto 

Ketua Divisi  2012 -  2011 

 

 PENGALAMAN KEPANITIAAN 

No. Jenis Kegiatan Jabatan Periode 

1. Class Meeting SMA Negeri 2 

Kota Mojokerto 

Anggota  2012 

2. Seismic SMA Negeri 2 Kota 

Mojokerto 

Anggota Divisi 

Acara  

2012 

3. Bakti Sosial Idul Adha SMA 

Negeri 2 Kota Mojokerto 

Anggota 2013 

4. International Humanitarian 

Law Debate 

Liasion Officer 2015 

5. Campus Expo Inscada 

Alumni 

Anggota Divisi 

PDD 

2015 

6 Human Library Project Anggota Divisi 

Acara 

2016 

 

 

 

 

 

 


