
POPOSAL PEMENUHAN ATAS KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK  

SEKOLAH DASAR DI DESA KABUPATEN MALANG 

Proposal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Pembangunan 

Dosen Pengampu: Joko Purnomo, S.IP, M.A. 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Gusti Johan Alyamamah 

 

145120407111021 

 
 

 
 

 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

2017 

 

 



BAB I 

BASIC DATA SHEET 

1.1 Name of Project 

Proyek yang akan dilaksanakan bernama “Mengabdi di Sudut Negeri”. Proyek ini 

berfokus pada tentang pendidikan yang mana lebih spesifik pada tenaga pendidik atau guru di 

sekolah dasar. Dapat diketahui bahwa sekolah dasar yang ada di daerah terpencil sangat sulit 

mendapat akses tenaga pendidik. Dengan adanya proyek ini dimaksudkan dapat membantu 

atau meringankan masalah sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Yang akan 

menjadi sasaran atau target dari proyek ini adalah sarjana yang baru saja lulus ataupun 

mahasiswa yang sedang aktif kuliah. Hal tersebut dilakukan karena urgensi pendidikan tidak 

dapat dimoratorium. Kemudian proyek ini akan dilakukan di kabupaten-kabupaten Malang 

terutama di desa-desa yang lebih membutuhkan tenaga pendidik. 

1.2 Name of Organization 

Organisasi yang akan mengemudikan jalannya  proyek ini adalah Indonesia Mengajar 

atau dapat disingkat dengan IM. Dengan adanya isu ini orientasi dari IM dapat dikatakn sesuai 

dngan isu tersebut. Banyaknya persoalan pendidikan di Indonesia yang kian menarik perhatian 

banyak kalangan menjadikan daya tarik organisasi ini sendiri untuk membantu pemerintah 

untuk menangani persoalan ini. Organisasi Indonesia Mengajar ini memilih untuk membantu 

meningkatkan kwalitas pendidikan atau bisa dikatakan pendidikan melalui pembentukan 

karakter sedangkan untuk penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia ini tetap pemerintah 

yang akan menanganinya. Selain itu, Indonesia mengajar juga bertujuan untuk merekrut dan 

melatih generasi muda terbaik untuk menjadi Pengajar Muda (PM) selama satu tahun. 

1.3 NGO / Partners 

Sejauh ini, IM belum mendapatkan mitra baik itu lembaga atau instansi dalam melakukan 

susunan kerjanya.  

1.4 Project Cost 

 Sosialisasi terhadap orangtua (konsumsi) sebesar RP. 5.000 sebanyak kurang lebih 30 

siswa dalam satu kelas dikalikan 4 kelas (kelas 1 – 4) = 5000 x 30 x 4 = 600.000 

 Mendirikan lembaga peningkatan kwalitas tenaga pendidik di kabupaten yang 

mencakup tempat dan pengisi materi 20 juta-25 juta  



 perekrutan tenaga pendidik yang siap terjun di lapangan (memfasilitasi tenaga 

pendidik tersebut seperti tunjangan hidup selama ada di desa) 50 juta-60 juta 

1.5 Location and Duration 

Lokasi dari proyek yang akan dilakukan yaitu, daerah kabupaten Malang khususnya 

Malang Selatan. Dengan alasan daerah Malang Selatan masih banyak sekolah yang belum 

tersentuh pendidikan yang lebih baik. Banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik 

ataupun fasilitas seperti kelas. IM akan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah baik itu 

kepala sekolah atau guru, masyrakat sekitar, dan orang tua dari murid itu sendiri. Sedangkan 

durasi dari proyek ini akan berlangsung lama yaitu lima tahun atau dapat dikatakan proyek 

berjangka lama.



BAB II 

CONTEXTUAL ANALYSIST 

2.1 Specification of Problem 

Krisisnya tenaga pendidik di daerah kabupaten Malang terutama di di Malang Selatan 

masih banyak sekolah dasar yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Dengan 

keadaan yang demikina dapat merugikan tenaga pendidik atau guru yang ada dan bagi murid-

muridnya, karena dengan kekurangan guru, terpaksa guru yang ada harus mengajar dua kali 

yang menyebabkan penyampaian materi mata pelajarannya tidak optimal dan guru yang yang 

mengajar harus mengerahkan tenaga ekstra untuk mengajar. Dengan upah yang tidak 

seberapa besar apabila dibandingkan dengan guru di kota, guru yang ada di desa kadang 

merasa tidak adil dan merasa adanya ketimpangan dalam profesi yang sama.  

Tentu saja tidak semena-mena terjadi ketimpangan di kalangan guru tersebut, tentu ada 

faktor yang mempengaruhi kenapa tenaga pendidik lebih terpusat di kota dan penyebarannya 

tidak merata ke desa. Dapat diketahui bahwa tempat pelatihan dan pengembangan tenaga 

pendidik kerap kita jumpai di kota. Dengan demikian penyebaran tenaga pendidik atau guru 

ini lebih sering di tempatkan di kota. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan di kota sangat 

pesat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya, selain pertumbuhan penduduk yang 

pesat terdapat kegiatan urbanisasi yang dilakukan oleh orang desa guna memperbaiki taraf 

hidupnya. Kemudian, tidak hanya dikarenakan penybaran tenaga pendidik saja yang menjadi 

penyebabnya, melainkan dari orang desanya sendiri yang berprofesi sebagai tenaga pendidik 

yang memilih untuk menetap di kota dengan anggapan hidup di kota lebih mudah untuk 

berkembang dan lebih mudah mendapatkan akses dari berbagai fasilitas yang ada. 

Kurangnya pemanis dalam dunia kerja dapat menghilangkan salah satu tenaga atau 

lebih karena dirasakan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dengan kata lain, 

apabila tenaga pendidik di desa tidak diberikan pemanis atau pendapatan tambahan, maka 

akan semakin sedikit tenaga pendidik di desa. Masalah biaya sangatlah berpengaruh dalam 

dunia kerja. Juga tidak semua tenaga pendidik berasal dari desa atau kota yang sama dengan 

tempat sekolah yang  diabdinya. Kemudian yang terakhir, banyaknya jumlah Sekolah Dasar 



dibandingkan dengan sekolah tingkat lainnya ini, menyebabkan permintaan akan kebutuhan 

tenaga pendidik Sekolah Dsara menjadi membeludak. 

2.2 Context 

Dengan adanya proyek ini masalah krisis tenaga pengajar Sekolah Dasar (SD) menjadi 

berkurang. Mempertimbangkan tingkat SD yang memiliki populasi terbesar dibandingkan 

tingkat sekolah lainnya seperti SMP dan SMA/SMK. Disini menjadi pertimbangan 

organisasi ini untuk memilih SD menjadi fokus IM. Selain itu, hak seorang anak untuk 

mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun tentunya diawali dari jenjang SD terlebih dahulu 

dan untuk menanamkan karakter yang lebih baik sangat efektif jika ditanamkan sejak dini. 

2.3 Actors 

 Dalam proyek ini yang menjadi stakeholder atau aktor utama adalah organisasi 

Indonesia Mengajar itu sendiri, karena semua program pelaksanaan diatur oleh IM sendiri 

dan aktor lain yang terlibat merupakan hanya pendukung saja. 

2.4 What Has Been Done 

Langkah yang telah dilakukannya wawancara terhadap masyaraka sekitar untuk 

mendapatkan sumber permasalahan sebagai pendukung proyek ini. Kemudian melakukan 

survei untuk melihat keadaan tempat atau sekolah secara langsung dan juga lingkungan skitar 

agar nantinya dapat menerima bantuan tenaga pendidik.  



BAB III 

PROJECT DESCRIPTION 

  Isu yang mendesak seperti kurangnya tenaga pendidik di desa kabupaten Malang 

membuat proyek ini menjadi penting karena, dengan adanya proyek ini dapat membantu 

kekosongan pengajar dan dapat memberikan celah untuk istirahat tenaga pendidik yang 

kualahan dengan harus mengajar hingga hampir semua kelas. Dengan kata lain, dengan 

adanya proyek ini dapat memberikan alternatif baik bagi pemerintah ataupun pihak sekolah. 

Selain itu, dengan adanya bantuan tenaga pendidik dari proyek ini setidaknya siswa-siswi di 

desa akan mendapatkan inovasi dan pengalaman baru dalam proses belajar-mengajar. 

Apabila isu tersebut dibiarkan dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja 

maka, akan terlambat dan berakibat fatal karena proses belajar siswa tidak dapat diterima 

secara optimal. Dibutuhkannya pengimplementasian dari proyek ini agar dapat menyokong 

kembali pembangunan pendidikan yang ada di desa. Akan tetapi, kelemahan dari proyek ini, 

tidak dapat sekaligus menjangkau semua SD yang ada di desa Kabupaten Malang yang 

mengalami krisis tenaga pendidik tesebut. 

3.1 Description of Activities 

Work Plan 

Activity Year 1 Year 2 Year 3 Year 3 Year 4 Year 5 

Perencanaan 

terhadap 

bantuan yang  

akan 

disalurkan 

Melakukan rapat 

perencanaan 

bantuan 1xseminggu 

dalam tiga bulan 

- - - - - 

Pengiriman 

tenaga 

pendidik ke 

desa   

Bersosialisasi 

dengan masyarakat 

sekitar 

- - - - - 



Melakukan 

sosialisasi 

kepada wali 

murid 

dilakukan di sekolah 

siswa 1x sebagai 

pengenalan proyek 

dan pemahaman 

terhadapwali murid 

- - - - - 

Membangun 

lembaga 

pelatihan 

calon tenaga 

pendidik 

 Bekerjasama 

dengan 

petinggi desa 

untuk 

mendapatkan 

calon tenaga 

pendidik 

 Membentuk 

struktur 

lembaga 

pelatihan 

calon tenaga 

pendidik 

 Pelatihan 

terhadap 

calon tenaga 

pendidik 1x 

seminggu 

(hari 

Minggu) 

 

Pelatihan 

terhadap 

calon 

tenaga 

pendidik 

2x 

seminggu 

 

Pelatihan 

terhadap 

calon 

tenaga 

pendidik 

2x 

seminggu 

 

Pelatihan 

terhadap 

calon 

tenaga 

pendidik 

2x 

seminggu 

 

Pelatihan 

terhadap 

calon tenaga 

pendidik 2x 

seminggu 

 

Finalisasi 

dengan 

memeberikan 

tes tertulis 

dan praktik 

terhadap 

calon tenaga 

pendidik 

yang telah 

terlatih 

Penyampaian 

kutrikulum 

khusus untuk 

Dilakukan pada saat 

jam pelajaran 

sekolah 

Dilakukan 

pada saat 

jam 

Dilakukan 

pada saat 

jam 

Dilakukan 

pada saat 

jam 

Pemantapan 

terhadap 

siswa-siswi 

Pemantapan 

terhadap 

siswa-siswi 



pembentukan 

karakter 

siswa 

pelajaran 

sekolah 

pelajaran 

sekolah 

pelajaran 

sekolah 

untuk 

mendapatkan 

perilaku 

yang lebih 

baik 

untuk 

mendapatkan 

perilaku yang 

lebih baik 

 

3.2 Beneficially Selection And Participation 

 

Dengan adanya proyek dengan jangka panjang ini , keuntungan yang akan didapat juga 

akan didapat juga akan bertahan dalam waktu yang lama juga. Dapat diketahui dari rencana 

kerja diatas bahwa tidak hanya bermanfaat bagi siswa-siswi dan pihak sekolah saja, 

melainkan  masyarakat sekitar juga akan mendapatkan keuntungannya juga. Dengan adanya 

pelatihan terhadap masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga pendidik yang berkwalitas juga 

akan berdampak dalam jangka npanjang. Selain itu, terbentuknya lembaga dan struktur 

pelatihan tenaga pendidik  akan melahirkan banyak calon tenaga pendidik yang berkwalitas 

juga. 

3.3 Sustainability 

Pembangun terhadap segi pendidikan baik itu yang ditanamkan pada  siswa dan siswi  

maupun terhadap masyrakat di sekitar IM meyakini bahwa bantuan yang diberikan akan 

bermanfaat dalam jangka panjang. Perlu diketahui bahwa bantuan yang berbentuk non-fisik  

diyakini akan bertahan lebih lama dibandingkan bentuan yang berbentuk fisik seperti bantuan 

dana.



BAB IV 

MANAGEMENT AND ARRANGEMENT 

Proyek ini dibutuhkan tim untuk mencapai kata sukses. Maka dari itu, dari tim yang 

tergabung akan mendapatkan pembagian job desk dan terbagi dalam empat divisi yaitu, 

sponsorship, humas, publikasi dan dokumentasi, dan kurikulum. Berikut pendeskripsian dari 

keempat divisi tersebut: 

a. Sponsorship 

Sponsorship merupakan divisi yang bertugas untuk mencari relasi untuk dapat diajak 

bekerjasama baik itu dalam bentuk dana, transportasi maupun logistic. 

b. Humas 

Tugas dari humas merupakan tugas menghubungkan pihak luar seperti tamu 

kehormatan yang dating dalam rangkaian acara dengan pihak panitia maupun para 

audience. 

c. Publikasi dan Dokumentasi 

Disini dimana kegiatan mempromosikan maupun mengumumkan kegiatan jatuh pada 

waktunya. Selain itu, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan acara yang 

bersangkutan akan didokumentasikan. Tidak hanya sampai disitu, hasil dari 

dokumentasi tersebut akan diunggah di website maupun media sosial bahkan di 

media massa sekalipun. 

d. Kurikulum  

Disini rangkaian proses belajar-mengajar dibentuk. Jadi, proses belajar-mengajar 

yang dilakukan oleh organisasi Indonesia Mengajar ini semuanya tersusun rapi dan 

tentunya juga telah mendapatkan kesepakatan atau izin dari pihak sekolah. 

Dengan dibentuknya keempat divisi tersebut diharapkan dapat membantu proses 

berlangsungnya proyek ini. Tidak kalah pentingnya, diharapkan dari berbagai pihak yang 

terlibat tidak ada yang merasa dirugikan. 

 

  



BAB V 

APPENDIX 

5.1 Tree of Dilemma 

Figure 1 Pohon Masalah 

5.2 Tree of Purpose  

Figure 2 Pohon Tujuan 

Kebutuhan atas Tenaga Pendidik Sekolah 
Dasar di Desa Kabupaten Malang

Krisis Tenaga Pendidik

Mindset mengajar di 
kota lebih baik

Akses di kota lebih 
mudah

Pendapatan lebih besar 
di kota

Tepusatnya 
penyebaran tenaga 
pendididk di kota

Pengembangan tenaga 
pendidik yang terpusat 

di kota

Terfokusnya 
pemerintah terhadap 

pembangunan pendidik 
di kota

pesatnya penerimaan 
siswa Sekolah Dasar 
baru di kabupaten 

Malang

Banyak orang tua yang 
mulai sadar akan 

pentingnya pendidikan

mudahnya akses 
informasi di era 

globalisasi ini

Adanya sosialisasi yang 
dilakukan baik dari 

pemerintah ataupun 
LSM

tingginya angka 
kelahiran

Kurang ditegaskannya 
program KB

masih ada anggapan 
orang desa bahwa 

banyak anak banyak 
rezeki

Pemenuhan atas Kebutuhan 
Tenaga Pendidik Sekolah 
Dasar di Desa Kabupaten 

Malang

Meningkatkan Jumlah Tenaga 
Pendidik

Memberikan arahan 
aagar mindset mengajar 
di kota tidak selamanya 

lebih baik

Melakukan 
pembangunan untuk 

mempermudah akses di 
kabupaten

Pemerintah harusnya 
dapat meratakan tenaga 
pendidik di kota dan di 
kabupaten terutama di 

desa

Meratakan penyebaran 
tenaga pendidik baik di 

kota maupun di 
kabupaten

Mendistribusikan 
pengembangan tenaga 

pendidik 

Fokus pemerintah 
terhadap pembangunan 

pendidikan dapat 
terpecah pada 
pembangunan 

pendidikan di kabupaten

Mengimbangi dengan 
tenaga pendidik yang 

memadai

Memberika pengarahan 
terhadap para orang tua 

bahwa pendidikan berhak 
didapatkan oleh setiap 

anak

Lebih memudahkan 
terhadap masyarakat 

yang kurang 
pengetahuan akan 

teknologi

Lebih diitensifkan lagi 
sosialisasi yang dilakukan 

baik dari pemerintah 
ataupun LSM

Menekan angka kelahiran 
dengan memeberikan 

sosialisasi

Lebih ditegaskan program 
KB

Merubah mindset orang 
desa dengan memberikan 

sosialisasi



5.3 Logical Framework  

PROJECT 

DESCRIPTION 
INDIKATOR 

MEANS OF 

VERIFICATION 
ASSUMPTION 

Pemenuhan atas 

Kebutuhan 

Tenaga Pendidik 

Sekolah Dasar di 

Desa Kabupaten 

Malang 

Telah ditingkatkan 

jumlah tenaga 

pendidik 

 Matriks 

perencanaan 

alokasi tenaga 

pendidik 

 Matriks alokasi 

biaya khusus 

 Mampu 

mengimbangi dengan 

tenaga pendidik yang 

memadai 

Meningkatkan 

Jumlah Tenaga 

Pendidik 

Telah diberikan 

arahan untuk 

merubah mindset 

mengajar di kota 

tidak selamanya lebih 

baik 

 

 Matriks 

perencanaan 

penerimaan 

tenaga pendidik 

 Matriks daftar 

perencanaan 

pembangunan 

terhadap 

pengembangan 

tenaga pendidik 

di kabupaten  

(-)penyebaran 

tenaga pendidik 

yang tidak merata 

 

Penyebaran yang 

merata tenaga 

pendidik baik di kota 

maupun di kabupaten 

Mengimbangi 

dengan tenaga 

pendidik yang 

memadai 

Para orang tua telah 

mendapatkan 

pengarahan  bahwa 

pendidikan berhak 

didapatkan oleh 

setiap anak 

Berkurangnya angka 

kelahiran 

Memberikan 

arahan agar 

mindset 

mengajar di kota 

tidak selamanya 

lebih baik 

Dibangunnya akses 

untuk mempermudah 

akses di kabupaten 

 Matriks 

standarisasi 

mindset desa 

selalu lebih 

buruk 

 Matriks 

perencanaan 

(+)perdistribusian 

tenaga pengajar 

dapat merata dan 

akses prndidikan 

lebih mudah 

(+) tekno logi 

dapat masuk desa 

(-) anggapan 

bahwa orang desa 

selalu tertinggal 

Pemerintah mampu 

meratakan tenaga 

pendidik di kota dan 

di kabupaten 

terutama di desa 



Meratakan 

penyebaran 

tenaga pendidik 

baik di kota 

maupun di 

kabupaten 

Telah terdistribusikan 

pengembangan 

tenaga pendidik 

terhadap 

penyebaran 

tenaga pendidik 

 Memeberikan 

penilaian atau 

pengarahan 

terhadap orang 

tua agar ikut 

program KB 

 

Pemerintah mampu 

memecah fokus 

pembangunan 

pendidikan di 

kabupaten 

Memberika 

pengarahan 

terhadap para 

orang tua bahwa 

pendidikan 

berhak 

didapatkan oleh 

setiap anak 

Telah dilakukan 

pengembangan untuk 

memudahkan 

masyarakat yang 

kurang pengetahuan 

akan teknologi 

Telah dilakukan 

sosialisasi secara 

intensif baik dari 

pemerintah ataupun 

LSM 

Menekan angka 

kelahiran dengan 

memeberikan 

sosialisasi 

Telah dilakukan 

program KB 

Telah dilakukan 

sosialisasi untuk 

merubah mindset 

orang desa 

Melakukan 

pembangunan 

untuk 

mempermudah 

akses di 

kabupaten 

DETIL ESTIMASI 

ANGGARAN 

 

 Sosialisasi 

terhadap 

orangtua 

(konsumsi) sebesar 

RP. 5.000 sebanyak 

kurang lebih 30 siswa 

dalam satu kelas 

dikalikan 4 kelas 

(kelas 1 – 4) = 5000 x 

30 x 4 = 600.000 

 Matriks 

pembangunan 

akses di 

kabupaten  

 Matriks 

pemerintah 

untuk 

memeratakan 

tenaga pendidik 

(+)dibangunnya 

akses untuk 

memepermudah 

tenaga pendidik 

dan anak didik 

(+)tenaga 

pendidik di 

kabupaten dapat 

merasakan 

pengembangan 

yang juga 

berdampak pada 

siswa-siswinya 

Pemerintah 

harusnya dapat 

meratakan tenaga 

pendidik di kota 

dan di kabupaten 

terutama di desa 

Mendistribusikan 

pengembangan 

tenaga pendidik 



Fokus 

pemerintah 

terhadap 

pembangunan 

pendidikan dapat 

terpecah pada 

pembangunan 

pendidikan di 

kabupaten 

 Mendirikan 

lembaga 

peningkatan 

kwalitas 

tenaga 

pendidik di 

kabupaten 

yang 

mencakup 

tempat dan 

pengisi materi 

20 juta-25 

juta  

 perekrutan 

tenaga 

pendidik yang 

siap terjun di 

lapangan 

(memfasilitasi 

tenaga 

pendidik 

tersebut 

seperti 

tunjangan 

hidup selama 

ada di desa) 

50 juta-60 

juta 

 Surat perintah 

untuk 

mendistribusikan 

pengembangan 

tenaga pendidik 

 Penilaian 

terhadap 

pemerintah 

dalam 

kepeduliannya 

untuk 

pembangunan 

pendidikan di 

kabupaten 

 Penyuluhan 

teknologi 

 Dokumentasi 

sosialisasi 

 Penyluhan dan 

pemahaman KB 

 Memberikan 

konsultasi untuk 

merubah 

mindset 

Lebih 

memudahkan 

terhadap 

masyarakat yang 

kurang 

pengetahuan 

akan teknologi 

Lebih 

diitensifkan lagi 

sosialisasi yang 

dilakukan baik 

dari pemerintah 

ataupun LSM 

Lebih ditegaskan 

program KB 

Merubah mindset 

orang desa 

dengan 

memberikan 

sosialisasi 

 

 



5.4 Organization Background 

Persoalan pendidikan di Indonesia yang kian menarik perhatian banyak kalangan 

menjadikan daya tarik organisasi ini sendiri untuk membantu pemerintah untuk menangani 

persoalan ini. Organisasi Indonesia Mengajar ini memilih untuk membantu meningkatkan 

kwalitas pendidikan atau bisa dikatakan pendidikan melalui pembentukan karakter 

sedangkan untuk penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia ini tetap pemerintah yang 

akan menanganinya. Selain itu, Indonesia mengajar juga bertujuan untuk merekrut dan 

melatih generasi muda terbaik untuk menjadi Pengajar Muda (PM) selama satu tahun. 

Indonesia Mengajar memiliki kegiatan utama yaitu merekrut, melatih dan mengirimkan anak 

muda Indonesia yang merupakan lulusan terbaik perguruan tinggi untuk bertugas selama satu 

tahun di berbagai daerah di Indonesia sebagai guru sekolah dasar. Di luar tugas dasarnya 

sebagai guru, para Pengajar Muda memiliki mandat untuk menggerakkan perubahan perilaku 

di tempatnya bertugas. 

Daari divisi yang dibentuk tersebut terdiri dari 10 anggota dimana seluruh anggita tersebut 

merangkap sebagai tenaga pendidik atau pengisi materi, yang diantaranya: 

1. Ketua Tim : Gusti Johan Alyamamah 

2. Sponsorship  : Aziz Rizduha 

 Rina Nose 

3. Publikasi dan Dokumentasi : M Ilham Saputra  

 M Ferdiansyah  

 Tatik Marwati 

4. Humas : Ratih Sumiarti  

 Thariq Alba 

5. Kurikulum : Darmawan Kamaladi  

 Yuni Ambarwati 

Adapun Visi dan Misi dari Indonesia Mengajar adalah: 

VISI 



Indonesia Mengajar adalah gerakan. Usaha untuk mengajak semua pihak untuk ambil bagian 

Cita-citanya adalah terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagai janji kemerdekaan. 

Bangsa yang dipenuhi oleh pemimpin berbagai bidang dengan kompetensi global dan 

pemahaman akar rumput. 

MISI 

1. Menciptakan dampak yang berkelanjutan dari kehadiran Pengajar Muda di desa dan 

kabupaten penempatan. 

2. Membangun jejaring pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman akar rumput. 

3. Membangun gerakan sosial pendidikan di Indonesia. 

Indonesia Mengajar memiliki kegiatan utama yaitu merekrut, melatih dan mengirimkan anak 

muda Indonesia yang merupakan lulusan terbaik perguruan tinggi untuk bertugas selama satu 

tahun di berbagai daerah di Indonesia sebagai guru sekolah dasar. Di luar tugas dasarnya 

sebagai guru, para Pengajar Muda memiliki mandat untuk menggerakkan perubahan perilaku 

di tempatnya bertugas. 

5.4 Budgeting  

 Sosialisasi terhadap orangtua bahwasanya adanya bantuan tenaga pendidik dan 

dibutuhkan konsumsi sebesar RP. 5.000 sebanyak kurang lebih 30 siswa dalam satu 

kelas dikalikan 4 kelas (kelas 1 – 4) = 5000 x 30 x 4 = 600.000 

 Mendirikan lembaga penegmbangan kwalitas tenaga pendidik di kabupaten yang 

mencakup tempat dan pengisi materi 20 juta-25 juta  

 Memfasilitasi pengajar muda yang dikirim ke daerah sebagai biaya  keberlangsungan 

hidup selama proyek mesih berlangsung 50 juta-60 juta 

 

 



Curriculum Vitae 

  

 

Data Pribadi  

 

Nama : Gusti Johan Alyamamah 

Tempat, tanggal lahir  : Bangkalan, 31 Maret 1996

Umur : 20 tahun 

Jenis kelami : Laki-laki 

Agama : Islam  

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa no.69 Burneh – Bangkalan –                       

Madura 

Nomor telepon : +6281216604364 

Email  : gustijohan11@gmail.com 

 

Latar Belakang Pendidikan 

  

Formal  

2002 – 2008  : SDN Keraton 01 Bangkalan 

2008 – 2011  : SMPN 01 Bangkalan 

2011 – 2014  : SMAN 01 Bangkalan 

2014  : Universitas Brawijaya (aktif) 

 

Non-formal 

2008  : Bimbingan  belajar computer ASCO 

2010 – 2011  : Bimbingan belajar Primagama 

2013 – 2014  : Kursus Bahasa Inggris EQC Foltrap 

Pengalaman Kepanitiaan 

mailto:gustijohan11@gmail.com


 

1. Divisi sponsorship Brawijaya ASEAN Youth Conference (BAYC) 2016 

2. Divisi dana usaha sambang deso 2014 

3. Divisi acara gathering Hubungan Internasional UB angkatan 2014 

4. Divisi perlengkapan ASC (Alumni Soccer Championship) 2016 

5. Divisi publikasi, dokumentasi dan dekorasi Akrab alumni SMA 01 Bangkalan tahun 

2009-2014 

 

Keahlaian  

 

 Ms. Word 

 Adobe Photoshop 

 

 

Demikian curriculum vitae ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 

Bangkalan, 19 Agustus 2017 

Hormat saya, 

 

 

Gusti Johan Alyamamah 

 

 

 

 

 


