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RINGKASAN 

 

 Modernisasi Generasi Muda Desa Wonokerto Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang Menuju Generasi yang Lebih Baik dan Berkembang 

merupakan project pengabdian masyarakat dari oraganisasi kami yaitu Help 

Educate and Modernizing Indonesian Children (HEMIC) yang akan diadakan di 

Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tepatnya akan 

dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil Muttaqin. Dalam menjalankan 

proyek ini kami memiliki partnership yaitu Yayasan Jabal Nur Lil Muttaqin dan 

juga komunitas Save Street Child. 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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

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-
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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. 

 Melihat kondisi tersebut organisasi kami yaitu Help Educate and 

Modernizing Indonesian Children (HEMIC) membentuk project yang ditujukan 

untuk membantu modernisasi  di desa ini yang dimulai dari langkah awal yaitu 

menyasar generasi muda siswa-siswi MI Jabal Nur Lil Muttaqin. Kami menyasar 

generasi muda 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. Mengingat Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil Muttaqin 

ini berada Desa Wonokerto Kecamatan Bantur ini berada di wilayah yang 

berpotensi untuk dikembangkan karena berada pada jalur menuju tempat 

pariwisata , diharapkan generasi muda ini beberapa tahun kedepan mampu 

berkontribusi bahkan menjadi ujung tombak untuk modernisasi di daerah ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

Pada project kali ini sebenarnya kami ingin menyasar lingkup yang lebih 

luas yaitu warga Desa Wonokerto , Kecamatan Bantur , Kabupaten Malang. Akan 

tetapi demi memfokuskan project kami dan mempermudah realisasi project , pada 

tahap awal ini project kami hanya menyasar fokus pada siswa-siswi yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil Muttaqin. Mengapa yang menjadi sasaran kami 

adalah siswa-siswi sekolah dasar , mengingat judul project kami adalah 

modernisasi generasi muda maka generasi muda merupakan hal yang penting bagi 

kami. Selain itu siswa-siswi sekolah dasar merupakan investasi yang akan 

menjadi generasi penerus di masa depan dan perlu untuk diberi pengarahan agar 

mampu memberikan perubahan lebih baik nantinya. Siswa-siswi ini nantinya 

diharapkan akan tumbuh dan memberikan pengaruh di desa , sasaran ini 

diharapkan mampu mewujudkan tujuan jangka panjang dari project ini yaitu 

membentuk generasi penerus yang memiliki aqidah , keilmuan dan peradaban 

yang lebih modern berdasarkan ajaran islam yang sebenarnya. 

Selanjutnya kami memilih Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil Muttaqin 

mengingat permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat disini yaitu budaya islam 

kejawen yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari dan menghambat pola 

pikir dan modernisasi. Kami memilih Madrasah Ibtidaiyah dan bukan Sekolah 

Dasar Negeri karena ajaran islam lebih kental dalam ajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah. Jadi menurut kami jika memfokuskan pada MI pengaruh yang 

ditimbulkan akan lebih terlihat karena semua kegiatan bergantung pada kebiasan 

dan ajaran islam. Lalu mengapa yang kami pilih adalah Madrasah Ibtidaiyah Jabal 

Nur Lil Muttaqin karena di desa ini hanya ada satu MI dan yayasan yang 

mengurus MI ini juga memiliki tujuan yang sama dengan kami sehingga 

memungkinkan untuk diajak bekerja sama. 

Untuk mewujudkan tujuan jangka panjang kami perlu memenuhi tujuan 

jangka pendek dari project ini terlebih dahulu yaitu 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. Tujuan tersebut muncul karena kondisi proses belajar mengajar disini 

terhambat karena belum terpenuhinya fasilitas serta belum tersusunnya sistem 

serta rangkaian kegiatan bernuansa modernisasi yang tak terlepas dari ajaran 

islam. Sekolah ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana BOS 

yaitu Biaya Operasional Sekolah , akan tetapi biaya tersebut kurang mampu 

memenuhi kebutuhan untuk membangun MI ini mengingat MI ini benar-benar 

berdiri mulai dari nol. Bangunan sekolah sudah berdiri dengan tegak dan bisa 

dioperasionalkan , hanya tinggal satu kelas yang kondisinya sangat 

memprihatinkan. Kondisi kelas ini beratapkan genting yang berlubang , dinding 

bambu , lantai tanah dan hanya terdapat beberapa kursi untuk murid sekitar 
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belasan orang. Untuk kelas yang lain sudah cukup layak untuk dioperasionalkan 

akan tetapi setelah memasuki kelas ternyata masih banyak fasilitas yang belum 

terpenuhi , misalkan meja kursi , papan tulis , alat peraga pembelajaran hingga 

buku. Siswa-siswi yang ada disini melakukan proses belajar mengajar hanya 

menggunakan karpet dan ada di beberapa kelas yang tidak menggunakan papan 

tulis. Menurut kami meja kursi merupakan hal yang perlu untuk diberikan demi 

menjamin kenyamanan proses belajar mengajar. Papan tulis , alat peraga dan juga 

buku juga perlu diberikan untuk membantu proses belajar mengajar , proses 

memahami dan membayangkan apa sebenarnya ilmu yang akan disampaikan. 

Mengingat kondisi siswa-siswi di MI tersebut yang tergolong dalam masyarakat 

kurang mampu , bantuan layaknya alat tulis , sepatu dan seragam sekolah 

sebenarnya juga perlu , akan tetapi bantuan awal tadi yang paling diperlukan 

untuk menujang proses belajar mengajar.  

Selain fasilitas , pemahaman atau pola pikir yang dimiliki siswa-siswi 

tersebut masih terikat dengan kebudayaan yang diturunkan oleh orang tua mereka 

yaitu islam kejawen. Menurut mereka masih ada beberapa ritual yang harus 

dilakukan pada hari dan tanggal tertentu , masih perlu melakukan ritual tertentu 

jika akan melakukan sesuatu salah satunya berdoa di makam seorang yang 

dituakan tapi bukan keturunan kita , layaknya guru besar , hal tersebut ditujukan 

agar kita mendapat kemudahan. Pemikiran tersebut yang menghambat pola pikir 

untuk berkembang sehingga pada project kali ini juga akan diadakan dialog 

layaknya human library atau konseling untuk memberikan pengarahan kepada 

siswa-siswi di MI tersebut dan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk human library 

atau konseling untuk mempermudah kedekatan dengan siswa mengingat sasaran 

juga masih sangat muda. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

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

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

dan melibatkan siswa-siswi madrasah tersebut. Acara akan diadakan tanggal 21 

Agustus 2017. Sejak awal Juli tepatnya tanggal 10 Juli 2017 kami dari organisasi 

HEMIC akan memulai koordinasi dengan partner yaitu Yayasan Jabal Nur Lil 

Muttaqin dan juga Save Street Child. Pasca koordinasi internal kami akan 

memulai penggalangan dana dan sponsorhip. Penggalangan dana akan kami 

lakukan dengan berdagang , safari untuk meminta dana bantuan hingga garage 

sale. Satu minggu sebelum diadakannya acara kami akan mulai memobilisasi 

segala keperluan ke MI Jabal Nur Lil Muttaqin yaitu tempat diadakannya acara. 

Kami akan bekerja sama dengan Yayasan Jabal Nur Lil Muttaqin dan 

menempatkan 2 orang untuk berjaga di tempat dan memastikan perlengkapan 

serta barang tidak ada yang kurang atau hilang. Pasca diadakannya acara kami 

juga akan mengadakan evaluasi secara keseluruhan untuk memberi masukan pada 

project selanjutnya yang akan dilakukan. 

 Pada koordinasi internal akan diundang dari semua pihak yang berperan 

sebagai panitia. HEMIC , organisasi kami sebagai organisasi inti akan membagi 

seluruh panitia menjadi 2 kelompok yaitu kelompok sebagai panitia pelaksana dan 

sosialisasi serta kelompok fund raising. Pada koordinasi internal ini juga akan 

dijelaskan tugas serta job desk masing-masing pada saat jalannya acara. 

Selanjutnya pengumpulan donasi akan dilakukan dengan mencari sponsor dan 

mencari pendanaan mandiri melalui penggalangan dana dari masyarakat yang 

akan dilakukan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2017. Dana yang terkumpul akan 

digunakan untuk belanja barang-barang yang akan diberikan pada pihak MI Jabal 

Nur Lil Muttaqin. Selain itu dana juga akan digunakan untuk keperluan 

terlaksananya human library. Setelah dana terkumpul akan diadakan bakti sosial 

beserta human library yang lingkupnya juga di Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Lil 

Muttaqin. 

Persiapan awal kami adalah sponsorship, dikarenakan proyek kami akan 

dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2017 maka jauh-jauh hari sebelumnya dana 

harus mulai dikumpulkan. Untuk saat ini yang pasti kami mengirimkan proposal 

sponsorship ke pada UNICEF Indonesia yang beralamatkan di Gedung World 

Trade Center Lt. 6, Jakarta pada 1 Juni 2017. Proposal sponsorship tersebut 

berisikan permohonan dana untuk kegiatan bakti sosial dan Human library yang 

akan kami berikan pada siswa-siswi MI Jabal Nur Lil Muttaqin yang kemudian 

dana yang didapatkan akan dipakai untuk menutupi biaya konsumsi, transportasi 

serta pemberian bantuan berupa fasilitas sekolah. Kami juga mulai melakukan 

penggalangan dana dari masyarakat yang akan di lakukan di daerah Kabupaten 
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Malang dan Kota Malang terutama di pusat perbelanjaan, pemukiman warga, 

lampu lalu lintas, rumah ibadah hingga alun-alun sebagai penambahan dana yang 

mungkin kurang dari sponsorship. Setelah persoalan sponsorship telah kami 

selesaikan, hal yang selanjutnya kami persiapkan adalah persoalan teknis. Panitia 

akan melakukan persiapan teknis seperti penyewaan mobil , persiapan konsumsi 

hingga mobilisasi ke Madrasah dimulai pada tanggal 16 Agustus 2017.  

Proyek kami (Human library & pembagian bantuan) akan dilaksanakan 

pada tanggal 21 Agustus 2017, pukul 08.00 hingga menjelang sholat dzuhur. Di 

awal acara, kami akan menginformasikan tentang pengadaan quiz berhadiah di 

akhir segmen sosialisasi sehingga dapat meningkatkan antusiasme siswa-siswi. 

Sosialisasi Human library yang akan diberikan kepada siswa-siswi MI tersebut 

berisikan tentang definisi serta manfaat modernisasi , bagaimana berkontribusi 

dalam modernisasi. Yang terpenting dalam human library ini akan diberikan 

pemahaman bahwa untuk melakukan modernisasi tidak perlu melakukan ritual-

ritual dan tidak perlu khawatir melanggar selama masih pada jalan dan niatan baik 

serta sesuai ajaran agama islam. Rencananya untuk pemateri pada human library 

kali ini akan didatangkan dari pihak UNICEF akan tetapi keputusan ini masih bisa 

berubah. Pasca diadakannya human library akan dilaksanakan kuis sesuai rencana 

awal. Hadiah yang diberikan berupa alat tulis , sepatu hingga tas sekolah. Bakti 

sosial juga akan dilaksanakan pasca diadakannya human library dan tidak lupa 

akan dilaksanakan foto bersama serta penyerahan cindera mata. 

Setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2017, sebagai bahan evaluasi kami 

akan melakukan wawancara kepada pihak sekolah mengenai acara yang sudah 

dilaksanakan sebelumnya. Kami juga akan mengadakan rapat dan membuat 

laporan pertanggung jawaban. Hal ini ditujukan untuk melihat apa saja 

kekurangan yang ada dan menjadi masukan untuk proyek selanjutnya.  

Pencapaian tujuan program kami diharapkan partisipan sudah menerima 

intisari dari project Human library ini diantaranya adalah para siswa MI Jabal Nur 

Lil Muttaqin memiliki pandangan baru mengenai pola pikir modern yang dinilai 

melalui bagaimana siswa-siswi tersebut bereaksi dengan hal baru, mulai 

meninggalkan pola pikir islam kejawen serta memiliki sifat yang lebih terbuka 

kepada hal baru. Selain itu diharapkan bantuan berupa fasilitas untuk menunjang 

proses lancarnya belajar mengajar bisa bermanfaat dan mempermudah akses 

siswa-siswi MI Jabar Nur Lil Muttaqin. 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1. Anggaran Biaya 

 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1. Peralatan Penunjang  

 Papan Tulis (White Board) Rp 3.360.000,00 

 Penghapus Papan Tulis Rp      80.000,00 

 Buku Bacaan Rp 1.000.000,00 

 Meja dan Kursi Kelas Rp 2.925.000,00 

2. Bahan Habis Pakai  

 Konsumsi Panitia Rp    150.000,00 

 Konsumsi Pemateri Rp      30.000,00 

 Snack Peserta dan Undangan Rp    600.000,00 

 Air Mineral Gelas Rp      80.000,00 

 Cetak ID Card Panitia Rp      45.000,00 

 Peralatan Dekorasi Rp    200.000,00 

 Banner Rp      95.000,00 

 Back Drop Rp      85.000,00 

 Bolpoin Rp    272.000,00 

 Pensil Rp      90.000,00 

 Penghapus pensil Rp      75.000,00 

 Penghapus Bolpoin Rp    322.000,00 

3. Biaya Perjalanan  

 Perjalanan Survey ke Desa Wonokerto Bantur Rp    300.000,00 

 
Perjalanan Pulang Pergi ke Desa Wonokerto 

Bantur pada saat hari H 
Rp    600.000,00 

4. Lain-Lain  

 Honorarium Pemateri Human Library Rp    500.000,00 



8 
 

 Microphone Rp    150.000,00 

 HT Rp      60.000,00 

 Sewa LCD Rp    300.000,00 

 Sound System Rp    450.000,00 

 Poster  Rp      30.000,00 

Jumlah Rp    11.799.000 

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

 

Activity W1 

Mulai 

tanggal 

10 Juli 

2017 

W2 –W5 

Mulai tanggal 17 

Juli 2017  

W6 

Tanggal 

16 

Agustus 

2017 

W7 

Tanggal 

21 

Agustus 

2017 

W8 

Tanggal 28 

Agustus 2017 

Koordinasi internal 

antara HEMIC 

bersama Partner 

(Yayasan Jabal Nur 

Lil Muttaqin dan 

Komunitas Save 

Street Child) 

        

Penggalangan dana 

dan sponsor 

        

Persiapan 

keseluruhan, 

mobilisasi seluruh 

perlengkapan ke MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

        

Pelaksanaan project         
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“Modernisasi 

Generasi Muda Desa 

Wonokerto Bantur    

Menuju Generasi 

yang Lebih Baik dan 

Berkembang” yaitu 

bakti sosial dan 

Human Library 

Evaluasi          
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Biodata Ketua dan Anggota 

A. Identitas Diri Ketua 

1 Nama Lengkap Ayu Magda Roichatul Jannah 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Hubungan Internasional 

4 NIM 145120407111004 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Malang , 17 Juli 1996 

6 E-mail ayu.magda12@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP 082245491439 

Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama institusi SDN Pagentan 2 

Singosari, 

SDN 

Penanggungan 

SMPN 5 Malang SMAN 8 Malang 

Jurusan - - IPA 

Tahun Masuk-

Lulus 

2002-2007, 

2007-2008 

2008-2011 2011-2014 

Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1. - - - 

Pengalaman dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1. Liaison Official untuk Universitas 

Nasional Jakarta di Pertemuan 

Sela Nasional Mahasiswa 

Hubungan Internasional Indonesia 

2015 

Universitas 

Brawijaya 

2015 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2016 

didanai 2017 dari Ditjen Dikti. 

   

mailto:ayu.magda12@gmail.com
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Malang , 15 Juni 2017 

Pengusul, 

 

 

(Ayu Magda Roichatul Jannah) 
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B. Identitas Diri Anggota 1 

1 Nama Lengkap Meutia Balgis 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Hubungan Internasional 

4 NIM 145120401111099 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi, 02 Juli 1995 

6 E-mail meutiabalgis@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP (+62) 85231554521  

Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama institusi SD Al-Irsyad Al-

Islamiyyah, 

Banyuwangi 

SMP Negeri 1 

Giri, Banyuwangi 

SMA Negeri 1 

Glagah, 

Banyuwangi 

Jurusan - - IPS 

Tahun Masuk-

Lulus 

2002-2008 

 

2008-2011 2011-2014 

Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1. - - - 

Pengalaman dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1. Staff Kementerian Advokasi 

Kesejahteraan Mahasiswa Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas 

Brawijaya 

2016 

2. Divisi Fund Raising Kepanitiaan 

“Festivice 2016” Program Studi 

Hubungan Internasional Fakultas 

Ilmu Sosal dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya 

Universitas 

Brawijaya 

2015 

3. Divisi Transportasi Konsumsi dan 

Perlengkapan “Indonesia Activist 

Summit” Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas 

Brawijaya 

Universitas 

Brawijaya 

2015 

4. Divisi Acara Kepanitiaan “Fisip 

Bercerita 1” Fakultas Ilmu Sosal 

dan Ilmu Politik Universitas 

Brawijaya 

Universitas 

Brawijaya 

2016 

5. Divisi Acara Kepanitiaan “Fisip 

Bercerita 2” Fakultas Ilmu Sosal 

Universitas 

Brawijaya 

2015 

mailto:meutiabalgis@gmail.com
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dan Ilmu Politik Universitas 

Brawijaya 

6. Divisi Konsumsi Kepanitiaan 

“Raja Brawijaya” Universitas  

Brawijaya 

Universitas 

Brawijaya 

2016 

7. Sekretaris Kepanitiaan 

“Scholarship Fair 2016” BEM 

FISIP Universitas Brawijaya 

Universitas 

Brawijaya 

2016 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2016 

didanai 2017 dari Ditjen Dikti. 

   

Malang , 15 Juni 2017 

Pengusul, 

 

 

(Meutia Balgis) 
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C. Identitas Diri Anggota 2 

1 Nama Lengkap Andita Agustianan Hindrawati 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Hubungan Internasional 

4 NIM 145120407111003 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Mojokerto, 24 Agustus 1996 

6 E-mail my.andita@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP 087854019111 

Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama institusi SDN Gedongan 

I Mojokerto 

SMP Negeri 2 

Mojokerto 

SMA Negeri 2 

Mojokerto 

Jurusan - - IPA 

Tahun Masuk-

Lulus 

2002-2008 

 

2008-2011 2011-2014 

Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1. - - - 

Pengalaman dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1. Class Meeting SMA Negeri 

2 Kota Mojokerto 

SMA Negeri 2 

Kota 

Mojokerto 

2012 

2. Seismic SMA Negeri 2 Kota 

Mojokerto 

SMA Negeri 2 

Kota 

Mojokerto 

2012 

3. Bakti Sosial Idul Adha SMA 

Negeri 2 Kota Mojokerto 

SMA Negeri 2 

Kota 

Mojokerto 

2013 

4. International Humanitarian 

Law Debate 

Universitas 

Brawijaya 

2015 

5. Campus Expo Inscada 

Alumni 

SMA Negeri 2 

Kota 

Mojokerto 

2015 

6. Human Library Peace Project Universitas 

Brawijaya 

2016 

 

mailto:my.andita@gmail.com


15 
 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2017 

didanai 2018 dari Ditjen Dikti. 

   

Malang , 15 Juni 2017 

Pengusul, 

 

 

      (Andita Agustianan Hindrawati) 
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D. Identitas Diri Anggota 3 

1 Nama Lengkap Denta Arief Palma 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Program Studi Hubungan Internasional 

4 NIM 145120407111005 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Bandar Lampung, 30 November 1996 

6 E-mail dentaarief@yahoo.co.id 

7 Nomor Telepon/HP 081249724096 

Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama institusi SDN 1 Labuhan 

Ratu, Bandar 

Lampung, 

SDN 2 Palapa, 

Bandar Lampung 

SMP Negeri 8 

Bandar Lampung 

SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung 

Jurusan - - IPA 

Tahun Masuk-

Lulus 

2002-2004 

2004-2008 

 

2008-2011 2011-2014 

Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1. - - - 

Pengalaman dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1. Al-Kautsar Computer Innovation 

Club SMAS Al-Kautsar 

SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung 

2012 

2. ISSC FISIP UB Universitas 

Brawijaya 

2016 

3. Asisten Laboratoriu Hubungan 

Internasional Universitas 

Brawijaya 

Universitas 

Brawijaya 

2016 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2016 

didanai 2017 dari Ditjen Dikti. 

   

mailto:dentaarief@yahoo.co.id
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Malang , 15 Juni 2017 

Pengusul, 

 

 

      (Denta Arief Palma) 
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Lampiran 2 : Justifikasi Anggaran Kegiatan 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1. Peralatan Penunjang  

 Papan Tulis (White Board) Rp 3.360.000,00 

 Penghapus Papan Tulis Rp      80.000,00 

 Buku Bacaan Rp 1.000.000,00 

 Meja dan Kursi Kelas Rp 2.925.000,00 

 SUB TOTAL Rp 7.365.000,00 

2. Bahan Habis Pakai  

 Konsumsi Panitia Rp    150.000,00 

 Konsumsi Pemateri Rp      30.000,00 

 Snack Peserta dan Undangan Rp    600.000,00 

 Air Mineral Gelas Rp      80.000,00 

 Cetak ID Card Panitia Rp      45.000,00 

 Peralatan Dekorasi Rp    200.000,00 

 Banner Rp      95.000,00 

 Back Drop Rp      85.000,00 

 Bolpoin Rp    272.000,00 

 Pensil Rp      90.000,00 

 Penghapus pensil Rp      75.000,00 

 Penghapus Bolpoin Rp    322.000,00 

 SUB TOTAL Rp 2.044.000,00 

3. Biaya Perjalanan  

 Perjalanan Survey ke Desa Wonokerto Bantur Rp    300.000,00 

 
Perjalanan Pulang Pergi ke Desa Wonokerto 

Bantur pada saat hari H 
Rp    600.000,00 

 SUB TOTAL Rp  900.000,00 

4. Lain-Lain  

 Honorarium Pemateri Human Library Rp    500.000,00 
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 Microphone Rp    150.000,00 

 HT Rp      60.000,00 

 Sewa LCD Rp    300.000,00 

 Sound System Rp    450.000,00 

 Poster  Rp      30.000,00 

 SUB TOTAL Rp 1.490.000,00 

TOTAL (Keseluruhan) Rp    11.799.000 
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Lampiran 3 : Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas  

Dalam proyek ini, agar dapat berjalan dengan lancar, efisien dan 

professional, organisasi kami menunjuk seorang Project Leader (Ayu Magda) 

dan membagi anggota organisasi lainnya ke dalam dua tim yang memiliki peran 

dan tanggungjawab masing-masing, yaitu tim sosialisasi dan tim penggalang 

dana. Tim sosialisasi bertanggungjawab penuh terhadap Joint Event atau 

bekerjasama dengan Komunitas Save Street Child Malang untuk melakukan 

sosialisasi mengenai modernisasi pola pikir siswa-siswi melalui proyek Human 

library di MI Jabal Nur Lil Muttaqin. Pemilihan Komunitas Save Street Child 

Malang juga didasari oleh concern yang sama dengan organisasi HEMIC kami, 

yaitu salahsatunya adalah mempromosikan pendidikan yang lebih baik kepada 

anak-anak. Agar meningkatkan antusiasme siswa-siswi, tim sosialisasi akan 

mengadakan quiz berhadiah mengenai materi Human library yang akan diberikan 

di akhir sosialisasi. Tim sosialisasi juga akan bertanggungjawab untuk melakukan 

dokumentasi berupa pengambilan foto dan video selama proyek berlangsung serta 

mendokumentasikannya kepada masyarakat umum ke dalam website resmi kami 

yaitu www.hemic.com. Selain itu, dalam website kami juga menyediakan kolom 

komentar yang berfungsi untuk menampung komentar serta pertanyaaan dari 

masyarakat umum. 

Selanjutnya tim penggalang dana bertanggung jawab secara penuh dalam 

pelaksanaan penggalangan dana yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten 

Malang dan Kota Malang dan penggalangan dana melalui sponsorship ini 

kemudian dibelikan peratan sekolah seperti buku, alat tulis, pakaian sekolah, tas 

dan sepatu sekolah dsb. 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 

pola pikir Modern 

melalui project Human 

library dan dampak-

dampaknya 

2. Quiz berhadiah tentang 

materi sosialisasi 

Human library 

3. Melakukan Join Event 

dengan partner Save 

Street Child Malang 

untuk melakukan 

Sosialisasi 

4. Monitoring proyek 

Human library 

1. Ayu Magda R.J. 

2. Andita Agustiana 

http://www.hemic.com/
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5. Dokumentasi 

(Notulensi, Foto, 

Video dan Pengelolaan 

Website). 

Tim Penggalang 

Dana 

Mencari dana untuk pembel 

ian berbagai peralatan sekolah 

anak melalui mekanisme:  

1. Permohonan dana ke 

Sponsorship (UNICEF 

Indonesia) 

2. Melakukan Join Event 

dengan partner Save 

Street Child Malang 

untuk melakukan 

Pembagian peralatan 

sekolah 

3. Turun ke lapangan 

menggalang dana di 

wilayah Kabupaten 

Malang dan Kota 

Malang (di pusat 

perbelanjaan, 

pemukiman warga, 

lampu lalu lintas, 

rumah ibadah hingga 

alun-alun). 

1. Denta Arief Palma 

2. Meutia Balgis 

 

Sebagai usaha untuk mengetahui progres dari proyek ini, kami melakukan 

evaluasi pada tanggal 28 Agustus 2017. Kami juga berkomitmen untuk 

mempublikasikan laporan hasil sosialisasi kami berupa notulensi, foto dan video 

ke dalam website kami agar lebih diketahui oleh masyarakat sebagai salah satu 

cara untuk mengetahui progress proyek ini. Publikasi tersebut juga berperan untuk 

memudahkan penyebarluasan hasil, capaian-capaian  dan rekomendasi yang 

didapatkan setelah sosialisasi dan 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. 
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Lampiran 4 : Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 

Yang Bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Ayu Magda Roichatul Jannah 

NIM  : 145120407111004 

Program Studi : Hubungan Internasional 

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-M saya dengan judul : 

“Modernisasi Generasi Muda Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten 

Malang Menuju Generasi yang Lebih Baik dan Berkembang” yang diusulkan 

untuk tahun anggaran 2018 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 

lembaga atau sumber dana lain. 

 Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan 

ini , maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas 

negara. 

 Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan 

sebenar-benarnya. 

      Malang, 15 Juni 2017 

Mengetahui, 

Dekan,       Yang menyatakan, 

 

 

 

(Prof. Dr. Unti Ludigdo, AK)  (Ayu Magda Roichatul Jannah)  

NIP. 196908141994021001   NIM. 145120407111004  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK-PROGRAM 

STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

Jl. Veteran Telp.(0341)575833 , 575834 , 558866 Pes. 312  

Malang 65145 
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Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 

USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS 

MAHASISWA 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama    : Kholili 

Pimpinan Mitra Usaha : Kepala Sekolah MI Jabal Nur Lil Muttaqin 

Bidang Usaha   : Pendidikan 

Alamat  : Desa Wonokerto , Kecamatan Bantur, Kabupaten 

Malang 

 

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana 

Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa “Modernisasi Generasi Muda Desa 

Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Menuju Generasi yang 

Lebih Baik dan Berkembang” 

 

Nama Ketua Tim Pengususl : Ayu Magda Roichatul Jannah 

Nomor Induk Mahasiswa : 145120407111004 

Program Studi   : Hubungan Internasional 

Nama Dosen Pembimbing : Joko Purnomo , S.IP.,MA 

Perguruan Tinggi  : Universitas Brawijaya 

 

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 

Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 

ikatan usaha dalam wujud apapun juga. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 

jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Malang , 15 Juni 2017 

Yang Menyatakan, 

 

 

(Kholili)  
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Lampiran 6 : Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 

 


