
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi generasi milenial atau 

generai Y dalam memutuskan menjadi sukarelawan di Organisasi Non 

Pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Perilaku altruis (altruism) 

b. Orientasi karir masa depan (future career orientation) 

c. Pengembangan diri (self development) 

d. Personal branding 

e. Self worth 

f. Nilai (values) 

g. Kegiatan (activity) 

h. Inspirasi (inspiration) 

i. Interaksi sosial (social interaction) 

j. Unik (unique) 

k. Nasionalisme (nationalism) 
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B. Implikasi Penelitian 

 Penelitian ini menguraikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

generasi milenial memutuskan untuk bergabung menjadi sukarelawan di 

Organisasi Non Pemerintah. Hasil temuan akan membantu organisasi dalam dua 

hal, yaitu untuk volunteer engagement dan untuk recruitment. Volunteer 

engagement butuh dilakukan oleh organisasi untuk mendukung kinerja para 

sukarelawan, agar mereka terus termotivasi untuk menjaga komitmen mereka 

terhadap organisasi. Ketika organisasi sudah memahami apa saja motivasi para 

sukarelawan ketika bergabung, organisasi dapat merancang strategi untuk 

mempertahankan dan terus memotivasi para sukarelawan dengan merancang 

kegiatan-kegiatan maupun program-program yang bisa memenuhi harapan para 

sukarelawan sehingga walaupun organisasi tidak bisa memberikan penghargaan 

dalam bentuk finansial, organisasi bisa memberikan penghargaan dalam bentuk 

yang lain. Selain untuk mendukung perancangan strategi volunteer engagement, 

hasil penelitian dapat digunakan untuk strategi rekrutmen. Ketika organisasi 

sudah mengetahui apa saja harapan generasi milenial atau generasi Y dari 

kegiatan volunteering, organisasi dapat merancang strategi promosi untuk 

rekrutmen sukarelawan. Sebagai contoh, Project Child Indonesia (PCI) 

mempunyai nilai ‘compassionate’ dimana para anggotanya diharapkan memiliki 

nilai tersebut sehingga dapat menerima dan memahami perbedaan satu sama 

lain, hal tersebut muncul dalam hasil temuan bahwa para informan merasa 

diterima di organisasi, maka organisasi dapat menggunakan nilai 
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‘compassionate’ sebagai strategi promosi rekrutmen sukarelawan dengan 

memberi pandangan terhadap calon sukarelawan bahwa Project Child Indonesia 

(PCI) merupakan ‘safe place for everyone’. 

 

C. Saran 

 Penelitian yang telah dilakukan tidak lepas dari kekurangan dan 

keterbatasan. Dengan demikian, peneliti memberikan saran bagi peneliti lain 

(secara teoritis) yang tertarik serta ingin memperdalam atau mengembangkan 

topik penelitain dan bagi pihak manajemen organisasi (secara praktis). 

 Penelitian ini terbatas bagi sukarelawan magang generasi milenial atau 

generasi Y di Project Child Indonesia (PCI) yang berlokasi di Jogjakarta. Dalam 

pelaksanaan penelitian, peneliti melihat tingginya potensi generasi z (generasi 

selanjutnya) yang mulai bergabung menjadi sukarelawan program, sukarelawan 

program merupakan sukarelawan yang terjun secara langsung di program-

program organisasi selama kurang lebih 2 (dua) jam selama seminggu. Saat ini, 

generasi tersebut masih berada dalam masa awal-awal perkuliahan dengan 

jadwal yang padat, sehingga mereka belum bisa menyediakan waktu lebih untuk 

bergabung menjadi sukarelawan magang. Penelitian selanjutnya diharapkan 

mulai memperhitungkan untuk mengambil populasi generasi z. 

 Peneliti melihat bahwa masih ada kemungkinan yang besar untuk 

melakukan wawancara lebih mendalam sehingga hasil yang didapat lebih luas. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam akan adanya 
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kemungkinan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang dalam 

memutuskan bergabung menjadi sukarelawan seperti faktor kepribadian 

(personality), idealisme, dan track record dari informan. 

 Hasil penelitian ini dapat membantu organisasi untuk mengelola 

sukarelawan yang berasal dari generasi milenial atau Y. Peneliti memberikan 

saran kepada organisasi untuk menggunakan hasil penelitian sebagai 

pertimbangan untuk merencanakan strategi volunteer engagement dan promosi 

rekrutmen. Organisasi juga diharapkan untuk terus menjaga nilai-nilainya yang 

menjadi daya tarik para sukarelawan. 
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No Kategori Pertanyaan 

Pertanyaan Utama 

1 

Umum 

Apa saja yang anda lakukan atau kerjakan sebagai sukarelawan 
di PCI? 

2 Apa saja kegiatan atau pekerjaan anda di luar kegiatan PCI? 

3 
Mengapa anda tertarik untuk bergabung menjadi sukarelawan 
di PCI? 

4 
Apa yang ingin anda dapatkan dengan bergabung menjadi 
sukarelawan di PCI? 

Pertanyaan lanjutan 

5 
Value 

Apakah ada sesuatu yang unik pada PCI yang membuat anda 
tertarik untuk bergabung? Jelaskan 

6 Bagaimana pendapat anda tentang program-program PCI? 

7 

Recripocity 

Bagaimana perasaan anda setelah bergabung menjadi 
sukarelawan di PCI? 

8 
Apa yang anda harapkan dengan berkontribusi untuk 
masyarakat melalui program PCI? 

9 

Recognition 

Apa yang anda berikan terhadap masyarakat melalui PCI? 

10 
Bagaimana pendapat teman-teman dan keluarga anda dengan 
anda bergabung menjadi sukarelawan di PCI? 

11 
Apakah anda menceritakan kegiatan anda di PCI? Jika ya, apa 
yang anda harapkan dengan bercerita? 

12 Apakah anda memiliki sosial media? Apa saja yang anda miliki? 

13 
Apakah anda pernah posting status atau informasi kegiatan 
relawan ke sosial media? 

14 Jika ya, apa yang anda harapkan dengan posting kegiatan? 

15 
Understanding 

Apa yang ingin anda dapatkan dengan bergabung menjadi 
sukarelawan di PCI? 

16 Apa saja yang ingin anda pelajari disini? 

17 

Self esteem 

Apakah ada sesuatu yang membuat anda bangga terhadap diri 
anda dengan bergabung dengan PCI? 

18 Bagaimana anda melihat kontribusi anda terhadap PCI? 

19 Bagaimana anda meilhat diri anda dengan bergabung di PCI? 
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20 

Reactivity and 
Protective 

Apakah anda memiliki latar belakang yang membuat anda 
tertarik bergabung menjadi sukarelawan? 

21 Siapa yang menjadi inspirasi anda untuk bergabung? 

22 
Apakah anda pernah memiliki pengalaman menjadi 
sukarelawan sebelumnya? 

23 
Bagaimana anda membandingkan diri anda dulu (sebelum 
memulai kegiatan volunteer) dan sekarang  (setelah 
bergabung)? 

24 

Social and Social 
Interaction 

Bagaimana anda berinteraksi satu sama lain? 

25 
Bagaimana pendapat anda mengenai perbedaan kultur dan 
budaya yang ada di PCI? 

26 Bagaimana anda beradaptasi dengan anggota-anggota lain? 

27 
Bagaimana perasaan anda dengan perbedaan kultur dan budaya 
yang ada? 

28 

Career Development 

Menurut anda, apa itu karir? 

29 Bidang apa saja yang membuat anda tertarik untuk bekerja? 

30 
Apa yang ingin anda dapatkan dari PCI terkait dengan karir masa 
depan anda? 
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TRANSKRIP INFORMAN CL 

 

Hi Cl, jadi.. aku diceritain dong posisi atau tugas kamu di PCI ini sebagai 

sukarelawan itu posisinya apa? 

Eemm aku kalo di PCI masuk departemen Media dan IT dan jobdesku itu sebagai 

yang ngurusin kampanyenya, segala kampanye yang dikeluarin oleh PCI itu aku yang 

nanggung. Buat yang Maret sama program DWP itu. 

Oo gitu.. Terus, kalo kegiatan atau pekerjaan kamu di luar PCI ini apa aja? 

Aku mahasiswa. Eeemm.. sama ada project..aku punya clothing line juga.. namanya 

Sama Sama, dia emm.. fokusnya pakek kain linen sama lurik. Kalau selain itu aku 

juga lagi ada project Taman Baca Colol itu pembangunan taman baca di Manggarai 

Timur yang akan berlangsung.. sedang berlangsung tapi kita terjun ke sananya April, 

Insyaallah.. 

Trus, aku diceritain dong kenapa kamu tertarik jadi sukarelawan di PCI ini? 

Emm.. Aku tau PCI dari Mbak Kapten kan karena dia pernah ngupload.. sering banget 

ngupload PCI di instagramnya dia. Dan selama ini aku selalu cari apa sih.. NGO yang 

menurut aku bakal sreg gitu lho sama aku.. dan kebetulan kalau aku lihat-lihat PCI 

lumayan juga dan karena aku udah kenal orangnya disitu, jadinya makin yakin deh. 

Dan kayaknya ini eemmm.. apa namanya.. LSM pertama gak sih maksudnya yang 

banyak volunteer bule-bule juga. Jadi kayak beragam banget gitu lho anak-anaknya. 

Trus kalo valu-value atau nilai-nilainya PCI yang kamu.. yang bikin kamu 

tertarik gitu apa? Bisa diceritain? Jadi apa yang bikin PCI ini spesial banget, 

entah programnya, entah apanya.. 

Emmm.. apa ya.. kayaknya pas ngobrol sama ini deh.. sebenernya bukan program PCI 

yang buat aku menarik tapi pas pertama kali aku ketemu sama Mbak Aya sama Mas 

Abi itu.. dan lain-lainnya, mereka bilang kayak gak ada hukuman kan di PCI? Dan itu 

menurut aku something yang different gitu lho.. disaat kamu ketemu orang-orang 

yang mereka bakal bisa terima kamu apa adanya, trus kamu bisa nglakuin apapun buat 

majuin PCI, itu sih sebenernya. anak-anak deh kayaknya. Everyone deserves 

education. 

Emang sejauh ini kamu ngerasa nyaman gak sama anak-anaknya? 

Nyaman.. nyaman-nyaman aja. 

Kalau kamu itu punya sosial media gak? 

Ada.  

Apa aja? 

Aku Cuma punya Instagram sama Facebook. 

Ohh Instagram dan Facebook. Kalo kamu pernah gak selama kamu di PCI, 

udah hampir dua minggu ya ini? 

He em.. seminggu lebih dikit. 

Seminggu lebih dikit, itu ngepost sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan 

kamu di PCI? 

Belum. 

Belum pernah? 

Belum sama sekali.  

Kedepannya pengen gak sih ngepost kegiatan kamu gitu? 

Pengen sih sebenernya ngepost-ngepost Cuma aku ngerasa kayak aku, aku belum ini 

lho.. belum apa sih namanya.. belum ngerasa kayak rasa memilikinya mungkin belum 

dapet, jadi aku belum.. 

Belum? 

Hu um.. 
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Tapi emang suka ngepost  kegiatan kamu? 

Enggak sih sebenernya. Enggak.. tapi kalau untuk kebutuhan kayak yang Taman Baca 

Colol, emang aku bakal ngeshare itu di instagram aku karena aku ngerasa i am part of 

that project gitu lho.. tapi karena dari apa namanya, dari awal kan.. tapi PCI aku 

belum.. akan, di saat aku pas udah nyaman untuk ngeshare gitu lho, di saat aku 

ngerasa kayak i am already a part of this, aku bakal pamer-pamer aku anak PCI 

hehehe.. 

Trus kalo misalnya kamu tentang Taman Baca Colol ini kamu ngeshare, trus 

besok kamu di PCI ngeshare, kalau untuk ngeshare itu apa yang kamu harapin? 

Aku pengen orang-orang banyak tau tentang PCI sih, dan menurut aku kayak di saat.. 

ini pengalaman ya.. di saat aku ngurusin Taman Baca Colol aku ngeshare itu banyak 

feedback, jadi banyak feedback dan kebanyakan yang donasi ke aku dan ke Taman 

Baca Colol itu temen-temen aku, jadi aku berharapnya same goals for PCI kalau aku 

ini.. ngeshare.. sosial media juga keren kan? 

Keren banget efeknya.. 

Efeknya gede banget haha.. 

Trus kalo ini.. keluarga sama temen-temen tau kamu ikut PCI sama kegiatan di 

Silol ini? 

Di Colol 

Eh di Colol heheh 

Kalau aku gak pernah memamerkan sih sebenernya aku gak pernah ngomong-

ngomong. Kecuali kayak mereka tanya, magang sekarang dimana Di? Baru aku 

jawab. Tapi kalo gak, aku gak.. 

Tapi kalo yang deket-deket gitu tau gak? Keluarga gitu.. 

Mamaku gitu tu gaktau deh kayaknya kalo aku magang, dia tau aku magang tapi 

gaktau aku magang dimana.. haha 

Oh ya? 

Kalo Papamu? 

Gak hahahaa.. itu sih hahahah kalo temen-temen deket tau sih.. 

Temen-temen deket tau? 

Temen-temen sini (Bahasa Kopi Coffeeshop) tau 

Mereka dukung? 

Dukung banget, kayaknya mereka emang tau deh dari awal. Jadi aku pernah cerita-

cerita juga sama dia. Ini jaman dulu banget pas awal-awal aku ke sini (Bahasa Kopi 

Coffeeshop). Dia kayak pernah datengin kita, aku lagi rame-rame sama temenku, 

terus dia tanya. Kamu besok pengen apa pas gede? Nah kebetulan jawabanku itu aku 

pengen banget taman baca di daerah timur, yaudah deh kejadian deh sekarang dengan 

bantuan mereka, jadi aku merasa kayak yaudah semesta ini emang baik sekali.. 

hehehe. 

Semesta mendukung hahaha 

kayak gitu.. 

Terus kalau misalnya dengan bergabung di PCI ini, berarti kan kamu pengen 

dapet sesuatu tuh, nah apa sih yang pengen kamu cari dengan bergabung di 

PCI? Apa yang pengen kamu pelajari? 

Sebenernya aku.. aku pengen tahu banget, caranya sebenernya dari dalem NGO how 

does it work? ngerti gak sih.. karena selama ini banyak banget orang-orang yang 

bilang kayak LSM itu nggak sepenuhya mulia.. gitu lho.. mereka masih ngambil 

keuntungan dari berbagai macam pihak, nah aku tuh sebenernya pengen liat secara 

langsung sih, is it really that bad? Apakah semua NGO itu bisa disama ratakan dan 

lain-lainnya kayk gitu sih.. aku juga pengen tau cara ngelolanya gimana, aku juga 
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pengen tau cara gimana sih kayak, bikin project, caranya gimana yaitu njalanin 

sebuah NGO, gitu.. Aku pengen tau banyak-banyak insight tentang Indonesia juga 

kan, karena mereka fokusnya Indonesia kan, ya gitu.. 

Terus, kalo apa namanya.. rencana karir kamu ke depannya gimana? 

kayaknya udah.. eeh.. kayaknya emang udah dari dulunya selalu pengen ke LSM ke 

NGO. 

emang udah pengen gitu? 

Emang udah dari sononya, kayaknya panggilan jiwa kok kalau kata Mas Yoyok.. 

Terus, kalau gimana sih pandangan kamu ke diri sendiri setelah kamu tu ya 

berkontribusi di Colol trus di PCI? 

Aku ngerasa kayak kita selalu.. ini gak sih.. kadang ngerasa kayak kalo kita misal kita 

mau bantu, terus kita masih sering kepikiran itu lho.. emang aku udah bisa bantu? 

kadang aku bantu diri aku sendiri aja susah gitu lho.. tapi kadang disaat kamu 

ngelupain disaat kamu kayak menyingkirkan perasaan aku kurang cukup atau apa 

terus kamu langsung mbantu orang lain itu menurut aku memuaskan diriku sendiri 

gitu lho.. he em.. aku ngerasa sangat-sangat puas.. dan seneng.. seenggaknya aku mati 

nggak, seenggaknya namaku ada di Colol gitu lho.. apa di PCI.. Dan kayaknya 

menurut aku, kayak besok nih ya, misalnya aku udah mulai dari NGO, disaat aku 

mulai kerja, oke aku gak bakal kerja di NGO atau apa, tapi di saat aku bisa kerja di 

perusahaan lain yang itu gak berbau NGO atau LSM atau Non profit sama sekali, tapi 

aku bisa memasukkan kayak acara-acara, atau campaign yang berbau membantu 

sosial, menurut aku itu tahapan yang harus aku lakukan deh.. ngerti gak mbak 

maksudnya? kayak gitu.. jadi membawa.. 

ooh ngasih influence gitu? 

iya.. 

Terus kalau kontribusi kamu di PCI itu dimana sih kamu bisa related ke 

community dengan jobdes kamu di PCI? Gimana jobdes kamu itu bisa 

membantu goal-goal, PCI untuk mencapai goal-goalnya? 

Campaign itu kan tujuannya untuk raise awareness awalnya, sama akhirnya mereka 

dapet call to actionnya, gitu kan intinya, jadi kalau misal mereka raise awareness 

untuk PCI, mereka punya program ini ini, akhirnya orang-orang pada tau, entar kita 

bakal ngelakuin program lagi yang bikin mereka tu pengen ikut serta dalam apa, 

dalam ngelakuin, kayak donasi, volunteering, itu kan, jadi intinya kayak, di sini aku 

dan tim media, kita yang eeemm.. mengekspos PCI, kita yang bikin mereka, orang-

orang lain sadar akan PCI  dan program-program ini ngasih duit, heheheheeh, 

kayaknya tergantung sama kita deh ini duitnya PCI ada atau gak ada hehehehehe. 

sama sponsor-sponsor gitu sih.. hehe. 

Semangat ya kalian.. Terus, kalau kamu ngeliat tentang perbedaan kultur dan 

budaya di PCI ini gimana? dari yang kamu liat 2 minggu ini? 

Orang-orangnya di dalem itu ya? 

Iya di dalem, mereka kan orang-orangnya macem-macem.. 

Iya orang-orangnya banyak deh yang macem-macem, tapi itu kayaknya the perks of 

being in organization deh , kayak di saat banyak banget orang-orang yang kriterianya 

beda-beda, terus kita yang harus kerja satu tim dengan orang yang beda-beda, ya itu, 

harus memaksakan diri untuk adaptasi sama mereka-mereka, terus cara pendekatan 

sama orang-orang pasti beda-beda, aku mau ngomong sama mas Abi beda, cara 

ngomong sama mas Mahe beda, cara ngomong sama Mak Ulfi beda, cara ngomong 

sama Mbak Aya beda, itu pendapatku, tapi asik sih.. iya.. siapa tau kan besok kalau 

kerja lagi dapet yang lebih parah itu kan udah tau cara ngadepinnya gimana.. anjir.. 

gak enaknya itu kalau kita harus nahan egonya kita.. 
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itu harus banget gak sih? 

iyaa.. kayak kalau misalnya ada 1 orang yang membetekan dalam satu grup itu kita 

yang harus.. anjing gak boleh bete gak boleh bete gak boleh bete, yaudah sabar sabar 

sabar, diem aja diem aja, hahahaha.  

Inget goal inget goal.. 

Inget kamu ngapain disini hahaha.. 

Terus kalau yang nginspirasi kamu gabung itu siapa? 

untuk gabung di PCI? 

Untuk gabung di PCI dan gabung ke volunteering gitu.. 

Gak ada ya, aku ngerasa gak ada yang menginspirasi aku, langsung pengen aja 

emang.. hehehe.. menurut aku pekerjaan yang mulia gitu lho mbak volunteering itu, 

maksudnya kayak gini, aku pernah kerja dan aku tau kayak dalam kerjaku yang gak 

secapek kalau kerja volunteering gitu ya tapi aku dapet duit gitu lho, dan kita tu hidup 

kadang butuh duit kan maksudnya.. ngerti gak sih.. maksudnya itu butuh gitu lho.. 

tapi disaat kamu volunteering tu kamu udah gak mikir duit lagi gitu lho.. gini ya 

sekarang aku intern, aku mikirin kampanye gimana caranya PCI dapet duit, gimana 

PCI program-programnya ini lancar berjalan, gimana caranya mereka aware akan 

adanya program itu, tapi aku gak dibayar gitu lho, tapi aku puas, aku seneng, aku 

semangat gitu lho ngelakuinnya, ya cuman itu thats fucked up tapi it makes me happy 

gitu lho.. you know.. gak tau hahahahahaha. 

Terus kamu ngeliat isu-isu yang diangkat sama PCI ini gimana sih? Liat gak 

apakah related di kondisi Indonesia sekarang? 

Sebenernya yang mbedain PCI sama LSM lain menurutku ya, mereka tu gak ini lho 

mereka tu emm.. ngambil secara langsung dari tempatnya, maksudnya dalam artian, 

mereka tu gak ini lho.. apa ya.. kayak gak ngambil euphoria atau momentum-

momentum yang ada, maksudnya mereka itu longterm, terus mereka tu ngambil 

kayak Drinking Water, Internet Literacy, sesuatu hal yang gimana ya maksudnya, 

kayak itu tu gak.. eemm.. maksudnya banyak LSM kan yang dia berangkat dari.. 

kayak Rifka Annisa itu, dia berangka t dari perempuan yang dilecehkan atau diraped 

gitu kan, dia berangkat dari situ kan, dia berangkat dari momentum itu akhirnya 

dibikin LSM itu gitu lho.. tapi kayak Drinking Water itu dia ngelakuinnya longterm, 

dia juga gak pilih-pilih tempat yang.. ini bedanya.. kalau kebanyakan LSM pilih 

tempat yang emang terpencil dan lain-lainnya.. tapi kalo LSM, PCi ini mulai dari 

Jogja gitu lho.. ngerti gak sih, disaat orang lain kayak mikir “urgensinya apa sih kayak 

mereka bikin di Jogja? Jogja kan bukannya airnya bersih ya? Jogja tu bukannya udah 

kota ya? kenapa kamu gak bikin di timur, di daerah timur dan lain-lainnya gitu lho..” 

tapi PCI mulai dari Jogja, PCI mulai di sini, disaat kayak orang-orang mikirnya, jadi 

PCI tu mikir kayak jadi Drinking Water itu buat semua orang gitu lho.. dan gak harus 

kamu mulai dari tempat yang terpencil, di sini aja belum tentu orang itu dapet lho, 

tapi orang semua gak liat itu, kayak gitu.. 

hehehehe bener.. bener.. 

Jadi PCI kayak gitu, dia memukul samakan orang sama rata kalau semua orang punya 

haknya untuk dapet Drinking Water misalnya, dan dia mulai gak harus dari timur, 

justru jogja dulu baru ke timur, gitu kan.. ya kayak gitu.. 

Malah baru sekarang kan ke Fak fak 

iya baru open ke Fak fak.. Makannya ni orang-orang pada liat, ngapain coba di Jogja? 

persepsi mereka Jogja itu udah bersih, udah maju dan lain-lainnya tapi kondisi 

sebenernya gak kayak gitu, dan PCI doang yang ngeliat, itu bedanya PCI, dia 

longterm, gak harus jauh-jauh Jogja dulu aja yang kita benerin.. 
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Baru setelah Jogja, oke kita ekspansi.. Terus sekarang kegiatan kamu masih 

kuliah, kamu belum ada kerja profesional ya? 

Kalau selama ini pengalaman kerja aku cuma, aku jadi barista, barista doang udah 

pernah ke 3 kafe, paling cuma freelance ngedesain poster dan lain-lain, yang lainnya 

sama baju itu sih, tapi belum sih, baju itu kan aku sendiri.. gitu sih.. 

Jadi kamu ini sambil kuliah, sambil nggedein clothing line, sambil ada Taman 

Baca Colol, dan kamu kerja di PCI, ya ampun itu berarti kamu berkorban 

waktu, pikiran, tenagam bahkan biaya, buat kegiatan mu itu? 

he em.. 

kenapa? 

Aku ngerasa kayak disaat umurku yang mumpung masih muda, ya kenapa enggak 

gitu lho.. why not? 

Dan sekarang kamu lagi di Indonesia. 

Iya tapi orang-orang kebanyakan ini kok, maksudnya besok kalau misalnya aku mau 

lanjut ke yang lebih besar lagi, NGO nya, mereka bakal lihat dari third world 

countries, mereka bakal lihat dari apa, negara-negara yang masih berkembang, dan 

Indonesia itu tempat yang top untuk memulainya sebeneernya.. 

Dan permasalahannya kompleks ya? 

hahahaa dan di Australia kan gak banyak kan NGO-NGO gitu, paling mereka cuma 

ngajarin ke aboriginals gitu, ho oh.. 

ooh jadi kayak disana kantor pusat doang tapi proyeknya di tempet lain? 

iya ho oh kayak gitu.. Aku tu kalau ngomong mbingungin lho mbak.. mabk bingung 

gak? 

Gak, aku jelas kok. jelas banget. Kamu masih dua minggu sih ya.. 

iya aku tu.. Mamaku tu taunya cuma aku tu magang, mungkin karena aku tu orangnya 

gak yang heboh gitu kecuali aku ditanya.. tapi mamahku tu kayaknya tau sih aku di 

LSM, tapi gaktau dimana.. 

Tapi mamahmu dukung? 

Dukung kok, dia itu sangat sangat mendukung aku daripada papaku lho ya.. kayak dia 

lebih ngebebasin aku buat mencoba hal-hal baru. 

Yang dari Australia itu mamahmu atau papamu? 

papaku, malah kebalik ya? haha ya kan kebalik.. mamaku yang support me, papaku 

yang very strict. hehehe. 

Udah sih ini, tapi ada yang pengen kamu ceritain tentang motivasi kamu? 

Saat aku kerja kayak gini, i feel very content. 

Gimana tuh? 

Content is when you feel kayak gimana ya.. ketika kamu merasa very human. sangat.. 

gimana ya.. aku gak bisa njelasinnya, tapi tiap kali ak ngelakuin kayak gini dan aku 

tau sebenernya aku tu gak bakal dapet apa-apa tapi aku tau aku bakal dapet 

pengalaman, aku di sini bisa trial and error, campaign apa sih yang bakal berhasil dan 

lain-lainnya. tetapi aku tu.. I feel content gitu lho mbak.. kayak aku ngerasa utuh gitu 

lho di saat aku bisa bantuin.. aku gak tau.. aku gak tau.. gimana cara njelasinnya.. tapi 

i feel very content, aku ngerasa utuh gitu lho sebagai manusia. selucu itu sebenernya.. 

Hahahaha itu juga yang aku rasain kok buat kita tapi, gak tau buat orang lain 

hahaha.. 

Makannya itu, kayak pas mas Yoyok bialng itu tu panggilan jiwa itu lho.. Soalnya 

kalau misalnya itu bukan panggilan jiwa, semua orang pasti bisa ngelakuin itu gitu 

lho.. 
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Dan kamu milih program internship gitu lho.. yang kamu minimal 20 jam 

seminggu, 3 hari seminggu. Beda kan sama volunteer biasa yang seminggu cuma 

sekali, kita tu bener-bener lebih intens. 

Lebih interns kan.. he em.. dan emang langsung kan, bukan turun terjun untuk ngajar 

tapi di belakang itu kita ngerjainnya, ke prosesnya.. 

iya proses project perencanaaan macem-macemnya. 

he em, tapi kayaknya PCI emang tempet yang pas deh buat belajar. Mereka 

ngebolehin kamu berkembang gitu lho, kayak pas aku ngomong sama mas Mahe 

itudia bilang yaudah kamu, misal aku ngajuin apa apa apa, udah kamu bikin aja 

semuanya, entar kita trial and error, kalau misal gak jadi yaudah gakjadi, kalau misal 

akhirnya jadi yaudah alhamdulilah. jadi its as simple as that mereka itu, kayak mereka 

tu semua,  kayak mereka mengakui mereka semua masih belajar, mana yang pas mana 

yang cocok, udah kita trial and error aja, dilakuin perencanaannya gimana, tar kalau 

misalnya sukses amin, kalau gak ya kita coba lagi, kita cari mana yang salah mana 

yang kurang, trus nanti kita benerin lagi buat bulan depannya lagi, makannya aku 

ngerasa kayak oke.. oke.. gitu, padahal LSM mana sih yang pengen main-main sama 

campaignnya, LSM mana yang gak bakal gak serius-serius amat, justru di sini kita 

yaudah trial and error aja hehehehehee. Dan gak pernah matiin ide, anak-anak PCI 

gak pernah matiin ide. selama ini lho ya, selama yang aku lihat..  

Jadi kayak kamu punya pemikiran baru tapi mereka dukung? 

iya gitu sih.. 
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TRANSKRIP INFORMAN DM 

 

Sore Dm.. 

Ya, selamat sore. 

Makasih ya waktunya, udah ditemuin buat wawancara. Dmr, aku boleh 

diceritakan yang kamu lakukan atau kerjakan sebagai sukarelawan di PCI ini 

apa? Sebagai apa trus tugasnya apa aja? 

Emm.. ni kan aku disini udah satu tahun, pas ya ho oh, bulan ini pas satu tahun. Awal 

pertama gabung itu aku di edu team. Langsung di edu team DWP, itu tugasnya ya 

mengkoordinir volunteer-volunteer yang in charge di sekolah-sekolah DWP itu, itu 

selama dua batch, 24 dan 25. Nah.. trus yang ke 26 ini aku di riset, aku pindah intern 

riset sekarang. 

Terus kalau tugasnya di intern riset apa? 

Ee.. di riset ya meriset tentang PCI trus dan beberapa proyek-proyek riset lainnya sih 

ini. Cuman ini kan karena masih baru, riset ini divisi baru, bener-bener yang divisi 

baru, baru ada.. dulu sih ada, tapi kayak cuman semacam intern gitu tapi sekarang 

udah ada manajernya kan sekarang si Upong itu. Trus aku sekarang di bawahnya 

Upong gitu sih.. 

Oohh.. sip sip 

Yang dikerjakan ya kita kemarin tu ya riset micro finance itu sih yang udah selesai, 

sama kedepannya kan mau bikin seminar itu to, mini seminar sama grand seminar, 

bulan April apa ya. Sementara itu sih belum ada proyek lainnya. 

Terus kalau kamu gabung jadi sukarelawan di PCI itu kenapa? 

Kalau ditanya kenapa, kenapa ya awalnya.. hehehe.. ya awalnya pengen coba-coba aja 

sih. Kan pertamanya udah sering denger volunteering volunteering tapi belum pernah 

nyoba sih ya. Baru ini sih aku nyoba yang bener-bener di lembaga yang terstruktur 

baru di PCI ini sih aku nyoba. Sebelumnya ya kayak cuma bantu-bantu kegiatan 

kayak apa.. waktu itu kayak gunung meletus. Gitu-gitu aja sih.. belum pernah yang 

sampe ikut, sampe ke suatu lembaga non profit gini nih baru ini aja sih. 

Tadi kan katanya denger-denger ada volunteering itu biasanya dulu denger-

dengernya darimana? 

Dari biasa sih, sosial media, internet, ya baru itu aja sih.. internet sih sementara. 

Kalau sosial media yang ngepost siapa? 

Yang ngepost sih temen juga, Abi tuh pernah ngepost beberapa kali juga. Ho oh.. 

terus.. “itu loh Mar.. ee.. PCI mau buka itu volunteering tu.. coba aja daftar” yaudah 

aku daftar coba.. trus ketrima hehehe.. trus ketagihan e heheheeh 

Terus kalo ada gak sih hal unik di PCI ini yang bikin kamu tertarik buat milih 

PCI, buat gabung di PCI? Hal yang unik gitu.. 

Kalo unik, itu sih dari SS sih yang aku anggep unik ya. Sekolah sungai itu, itu bener-

bener yang menarik minat aku secara pribadi juga, dan beberapa volunteer, volunteer 

yang aku tanyain biasanya juga pada apply SS kan tapi karena terlalu penuh kuotanya 

pada dialihin ke DWP, ILP gitu sih dan mereka bersedia. Menurutku ya yang paling 

unik itu SS itu sih, maksudnya, Sekolah Sungai itu kan pendidikan alternatif gitu ya, 

jadi di Jogja itu ya mungkin baru PCI deh kalo menurutku yang peduli dengan 

lingkungan di sekitar sungai-sungai.. itu sih.. itu aku anggep unik sih, gak tau kalo 

orang lain unik apa gak hehehe 

Terus kalo bisa gak kamu jelasin dengan sekarang posisi kamu sekarang di 

Riset, gimana sih tugasmu itu bisa berimbas ke masyarakat ke komunitas yang 

kita sasar? Menurut kamu gimana sih? 
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Oo kalo aku lihat sih kayak namanya kita di riset tu kan bener-bener meneliti ya, 

maksudnya baik PCI punya program apa ke depan, rencana program yang sudah 

dibicarakan itu kan perlu riset kan, ataupun program yang sedang berjalan. Dalam arti 

misalnya, wah ini sudah berjalan satu tahun nih kayak ILP, nah itu kira-kira itu 

impactnya sejauh apa trus bagaimana trus ke depannya nanti mau gimana, nah 

termasuk juga di DWP atau SS gitu kan kayak kita ngeriset kegiatan apa ya yang bisa 

tetep apa ya.. biar bocah-bocahnya itu gak cuma awal-awal doang rame banget lho, 

biasa gitu, nah nanti pertengahan mulai sepi, nah kita juga sebagai orang riset kan 

punya tanggungjawab gimana tetep biar mereka itu dari awal sampai akhir selama 

satu semester itu tetep mau dateng, jadi komunitas-komunitas yang ada di sekitar 

sungai itu. Juga biasanya juga kendala kita di volunteer juga pasti to.. kadang awal-

awal waaahh semangat.. semangat.. tau tau ngilang kayak gitu biasa sih.. kita kan juga 

sini punya program untuk meriset itu gimana biar si volunteer ini betah disini gitu. 

Selama ini yang kita teliti itu, nanti ada kajiannya ada hasilnya ya kita sampaikan ke 

yang berwenang, kak Aya gitu sih.. 

Terus perasaan kamu selama pas udah jadi sukarelawan udah berkontribusi itu 

gimana? 

Ee perasaannya sih ya awalnya seneng sih memang ya, sampe sekarang betah-betah 

aja.. maksudnya, ya ini emang bener-bener pengalaman pertama gitu sih, maksudnya 

sebelumnya belum pernah kan. Trus ya seneng.. senengnya susah juga sih diungkapin, 

kayak apa senengnya gitu susah memang kalo kayak-kayak gini, maksudnya apa yaa.. 

kepuasan hati to kalo gini ni.. jadi kita gak bisa menggambarkan gitu. Gitu sih 

maksude.. 

Emang kegiatan atau pekerjaan kamu di luar PCI itu apa? 

Eee ini sihh.. cuma jadi tentor di Primagama. Trus ya cuma ngajar sama beberapa 

privat-privat gitu sih.. 

Terus kalo, keluarga kamu, temen-temenmu itu pada tau gak kamu gabung di 

PCI ini? 

Emm.. tau.. udah tau semua.. soalnya kan udah setaun juga.. udah tau lah kegiatan aku 

apa. 

Kalo istri? 

Istri juga tau hehehe 

Terus mereka ndukung gak? 

So far, ndukung aja sih.. gak ada kendala atau apa gitu. 

terus kamu suka ini gak sih, suka nyeritain ke temen-temen atau ke keluarga 

tentang kegiatan kamu di PCI kayak.. “ehh aku habis ini lhoo” gitu ceritanya.. 

sering aku.. seneng juga sih cerita-cerita, biar ya orang-orang di sekitarku itu juga 

tertarik gitu lho mau volunteering di PCI, paling gak ya, atau volunteering dimana 

gitu, tapi semangat untuk volunteering kan aku tularkan gitu lho paling gak hehehe. 

kalau ini social media punya? 

ada social media.. 

apa aja? 

Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp, itu aja sih paling yang sering tak 

pake.. 

oh sering dipake? 

he-em.. 

Terus kalo pas kegiatan gitu kamu suka posting-posting gak? pernah posting-

posting gak kegiatan kamu di PCi atau pas km lagi di PCI? 

Ohh pernah aku.. pernah ho-oh.. beberapa kali juga sih . 

Terus kalo pas kamu posting itu harapannya apa? 
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ya itu tadi, orang-orang bisa tau kegiatanku apa di PCI, trus ya mereka kan mau 

mencari tau tentang PCI, ya tadi, semangat biar nularin volunteering itu tadi sih, ho-

oh hehehe.. Biar mereka pada mau hehehe.. kalau yang belum tertarik mudah-

mudahan bisa tertarik gitu.. 

Terus, kalau kamu sendiri, di PCI itu ada gak sih yang kamu pengen pelajari 

secara langsung? Apa sih yang pengen kamu pelajari secara khusus di PCI ini? 

ooo.. Di PCI, nah ini juga nih yang tadi katanya unik itu ya mungkin ada kaitannya. 

Aku sebenernya awalnya juga pengen ini sih, ningkatin kemampuan bahasa asing, itu 

sih spesifiknya yang dulu, selain hal unik ada SS, juga aku uniknya itu kan di sini 

ternyata banyak volunteer foreigner gitu ya, nah aku pengen ningkatin skill berbahasa 

inggrisnya sama ya sedikit berbahasa jerman juga hehehe karena banyak orang 

jermannya ternyata hehehhee. gitu sih.. 

Hehehe sip.. sip.. Terus kalau selain ingin meningkatkan kemampuan bahasa itu 

apalagi yang pengen kamu pelajari? 

Hmmm.. karena di edu team awalnya ya pengen meningkatkan kemampuan mengajar 

juga, nah kan, juga terutama tentang pendidikan alternatif gitu lho gak yang kayak 

selama ini di kelas aja, pendidikan alternatif yang disampaikan sama Ummu itu kan 

aku juga pengen tau, pengen apa ya.. pengen bisa juga.. gimana sih cara ngajarin 

pendidikan alternatif gitu.. Pendidikan alternatif itu apa, gitu sih, terus selama sudah 

setahun dan aku merasa sudah cukup dapat, aku juga mau ini mau ini ya pengen tau 

juga gimana sih dunia riset itu.. pengen ngeriset juga gitu sih, itu makannya aku 

pengen pindah ke riset juga.. pengen dapet kemampuan ngeriset gitu lah intinya.. gitu. 

heheheeh terus nek yang bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri pas kamu 

udah masuk di PCI ini apa? 

yang bikin bangga sih kita bisa ini ya sama adek-adek di sekolah itu ya kita bisa 

memberikan apa ya.. memberikan paradigma yang baru kepada mereka, misalnya 

kayk tentang “eehh ini lho kalau buang sampah sembarangan ni efeknya sampe ke 

laut nih.. ada hewan laut yang begini..” terus kalo kebanyakan pake plastik gitu, trus 

kalo di SS gitu kan biasanya.. dulu ya.. gak tau deh kalo sekarang, masih banyak yang 

belum menerapkan PHBS, Pola Hidup Bersih dan Sehat kayak masih buang air di 

sungai gitu-gitu naah sekarang kan udah kita apa ya.. kita beritahu lah kalau itu kan 

gak baik, gak bagus, mencemari lingkungan. Gitu-gitu sih.. hehehehe uniknya itu.. 

merasa senang bisa membuka paradigma. 

Terus kamu ngeliat dirimu sendiri ketika kamu udah berkontribusi tu gimana 

sih? kamu bisa menilai dirimu sendiri? perasaanmu ke dirimu sendiri gimana? 

Perasaaannya ya seneng pastinya ya, karena kayak merasa “wah hari ini lebih 

bermanfaat dari hari kemarin” gitu misalnya.. misalnya ya.. ya maksudnya.. mereka 

ada yang.. sukur-sukur kalo mereka sadar dan malah menerapkan itu kan. Ya aku ya 

ngeliatnya seneng sih sebenernya secara pribadi setelah aku mengajarkan itu ngasih 

tau mereka, ya seneng sih sebenernya.  

Terus, kalau ini, kamu kalau ngeliat interaksi sosial di PCI itu kamu ngeliatnya 

gimana? Ngeliat temen-temen di PCI menurut kamu gimana? 

Interaksi sosial selama aku disini ya selama setaun ya itu ya mereka gimana ya, 

mereka udah bondingnya udah kuat juga ya terutama mungkin staff-staff itu ya.. Tapi 

bahkan intern kita yang masih baru aja itu kayak gak tau kenapa ya kok beda sama 

yang pernah aku alam-alami itu kayak begitu masuk itu kok kayak langsung akrab aja 

gitu lho.. padahal kayak kita disini beda sama kayak budaya perusahaan ya beda sih 

ya suatu perusahaan kan mungkin ada yang mengejar karir mengejar profit gitu-gitu 

ya kalo disini tu kayak lepas gitu lho, kayak gak ada gap-gapan, interaksi sosialnya tu 
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bener-bener bondingnya kuat trus kita bisa saling akrab gitu. biasanya sih begitu 

masuk langsung akrab gitu sih di PCI. hehehhehe 

Terus kalau apa namanya.. kamu punya gak latar belakang tentang diri kamu 

yang bikin kamu tertarik sama.. bergabung jadi sukarelawan di PCI ini? 

emm.. ya sebenernya kayak di itu tadi sih, aku kan awalnya kan ngajar to, nah ngajar 

tu masih nyambung lah di PCI sama ngajar juga kan karena dunia pendidikannya di 

PCI, ya itu sih backgroundnya, ngajar itu sih hehheehe. 

Pas ya? 

hehehe iya ngerasa pas gitu ya daftar aja hehehehe. 

Terus kalau ini, yang kamu liat tentang perbedaan kultur terus budaya di PCI 

gitu pendapat kamu gimana? 

emm.. selama ini kalau di PCI setauku ya kita memang bener-bener banyak orang ya 

dari, sekali aja mungkin, sekali batch itu bisa langsung ratusan bener-bener dari segala 

macam kultur dan ya selama ini gak pernah ada masalah juga kultur, sosial, apalagi 

ya, ya gitu-gitu gak pernah sampai apa ya bikin kita yaa aku rasa melebur-melebur 

jadi satu aja di PCI ini. hehehe. kayaknya kultur gitu gak ada masalah deh disini, 

kuliat ho oh, tetep, ya gak tau kenapa ya bisa saling ngerti aja antar mereka misalnya.. 

“ooo di sini ada yang gak masuk ni disini” padahal emang bukan tempatnya dia kan, 

banyak volunteer yang menawarkan diri untuk gantiin gitu.. kalau disini biasanya gitu 

sih, soalnya mereka kayak ada sisi apa gitu yang gak bisa “Sini aku aja kak yang 

gantiin” gitu sih atau pernah juga gitu sama sekali bener-bener gak ada yang bisa ya 

gakpapa gitu sih. Tapi maksudnya mereka mau gitu lho maksudnya gak hanya tugas 

apa ya, ya itu kan kayak masih tugasnya PCI ya, dalam rangka PCI kayak ngajar 

misalnya atau ada yang gak bisa dateng ada yang bersedia gantiin. Tapi ada hal-hal 

lain kayak gitu misalnya hal-hal kecil gitu aja ya, kayak ada yang mau ngurusin acara 

di Kaliurang ada yang mau bawain ini bawain itu, terus ada yang kayak kalo di kantor 

tu wahh ini kantornya kotor, ada yang mau nyapu, ada piring belum kecuci ya ada 

yang mau nyuciin gitu sih. ya begitu.. ya guyub guyub hehehe. 

Oke.. terus kalau karir. Ngomong-ngomong tentang karir gitu kalau menurutmu 

karir yang ideal buat kamu tu gimana sih? 

Karir yang ideal itu, pengen gimana yaa.. by definition aku juga belum pernah nyari 

tau karir itu apa.. maksudnya aku juga karir itu apa ya hahhaa. ya paling gak itu 

mapan sih kalo menurutku, mapan itu ya kebutuhan dasar udah terpenuhi ya baru kita 

kan bisa melangkah ke kebutuhan yang lain gitu, kebutuhan primer udah terpenuhi 

kebutuhan sekunder bisa melengkapi gitu sih, kalau karir mapan itu aja sih kayak satu 

kata itu, aku juga belum bisa sih ndefinisiin karir itu apa, karir itu bagaimana, belum 

pernah cari tau juga sih hahahahaa. ya maan deh udah kalo itu aku. 

Nah kalau yang bikin kamu tertarik apa? 

Tertarik apa tu? 

Ya tentang pekerjaan. Apa yang bikin kamu tertarik? 

Aku pengen ya tetep pengen so far sih kalau ketertarikan sih di dunia pendidikan sih 

tapi juga belum tau mau pendidikan itu kan ya ada yang mau jadi dosen ada yang jadi 

guru, ada yang jadi apa, ada yang mungkin punya sekolah , gak tau sih, maksudnya 

belum spesifik mau apa tapi kalo bidangnya pendidikan sih ho oh pendidikan. 

Terus berarti apa namanya, apa sih hubungannya PCi sama kamu kedepannya 

besok bidang pendidikan kan kamu pengen bergerak di bidang pendidikan kan? 

Nah yang kamu dapetin dari PCI terkait sama karirmu itu apa? 

Oohh itu tadi sih, menambah wawasan, pengetahuan tentang pendidikan ya 

maksudnya pengen ngerti aja sih maksudnya nambah apa ya referensi maksudnya, 

ooo di PCI ni ada model pendidikan begini lho, di tempat lain ada pendidikan begini, 
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kalau di PCI begini, ya nggak nutup kemungkinan kan bisa saling melengkapi besok 

kalau aku berkarir di pendidikan lebih jauh lagi sih, gitu sih, ho oh.  

Amiinn.. 

Heheh amiiin. 
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TRANSKRIP INFORMAN RT 

 

Halo, selamat siang RT. 

Selamat siang Mba 

Reyta, aku mau nanya,  kalau yang kamu lakukan di PCI sebagai sukarelawan 

itu apa aja?  Tugas dan tanggung jawab kamu apa aja? 

Tanggung jawab aku sebagai Videographer Intern di PCI itu bikin video-video buat 

sosial media Project Child. 

Kalau kegiatan atau pekerjaan kamu di luar PCI apa saja? 

Nganggur.. sekarang lagi skripsi aja hehehe. 

Oh lagi Skripsi? 

Iya skripsi aja. 

Tolong aku diceritain dong kenapa kamu pengen bergabung jadi sukarelawan di 

PCI? 

Hehe sebenernya awal aku gabung di PCI itu karena teman-temanku banyak yang 

volunteer kan.. naahh.. tapi sebenernya dari tujuan, goals aku gitu mau emang nanti 

kalau udah lulus dan kerja tu mau di bidang humanitarian. Jadi mungkin, apa, goals 

utama aku international organization. Nah itu tu kayak biar aku punya pengalaman 

untuk nyampai kesana, aku mau mulai mencoba volunteering di kayak komunitas 

sekitar aku gitu. 

Kalau, apa tuh.. di PCI sendiri ada gak sih hal-hal unik yang bikin kamu 

tertarik gitu untuk volunteering di PCI? 

ee.. apa ya, hal unik kayak gimana maksudnya? Maksudnya program or something 

gitu? 

Seperti hal-hal unik yang bikin kamu liat PCI itu unik trus bikin kamu pengen 

bergabung gitu.. 

ee.. aku sebenernya tertarik sama.. kan di bidang anak-anak ya.. dan aku merasa dari 

udah lama emang concernnya ke anak-anak juga. Aku seneng karena international 

environment, jadi ga Cuma orang indonesia aja tetapi orang luar juga ikut jadi 

volunteer di situ. Gitu.. 

Kalau pendapat  kamu tentang perbedaan kultur dan budaya di PCI sendiri 

bagaimana? 

Oh antara ini? Aku sih belum bisa bilang banyak karena soalnya baru berapa minggu 

ya. Tapi so far sih, accepting dan yaudah.. kayak apa ya.. kayak sans aja gitu. 

Sans? Hehehe.. 

Kayak santai gitu maksudnya.. hehehehe. Dan gak ada yang kayak apa ya.. ee.. racist 

or anything itu enggak. 

Kalau kamu lihat mereka beradaptasi gimana? 

Beradaptasi sama? 

Satu sama lain maksudnya. Kalau menurut pendapat kamu gitu.. 

Sangat open dan friendly sih.. iya.. menurut aku. Jadi kayak kamu dateng tu yaudah 

ngerasa nyaman aja, soalnya orang-orangnya juga hangat gitu lho.. itu menurutku 

hehehe. 

Terus kamu sering gak sih, main-main sama temen-temen dari unit kamu atau 

unit lain? 

ee.. untuk sering belom sih, tapi untuk kayak, kemarin tuh udah ada wacana-wacana 

kayak berenang bareng, sama itu lho badminton bareng, nah aku belum ikut sih.. tapi 

itu kayaknya interesting, setelah lama disini mungkin bisa sering join dan main 

hehehe. 
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Tadi kan kamu cerita tuh kalau yang bikin unik di PCI tu karena fokusnya ke 

anak-anak, emang kalau menurut kamu tu related gak sih dengan kondisi 

Indonesia sekarang? 

Related, karena anak-anak yang disorot disini kan anak-anak yang kurang mampu dan 

di bawah poverty line dan education mereka tu penting yang nantinya mereka yang 

bakal ningkatin tempat yang mereka tinggal. Gitu.. jadi ya itu sih menurutku 

bagusnya. 

Terus kalau yang pengen kamu pelajari dari PCI itu apa aja? Yang pengen 

kamu dapetin dengan jadi sukarelawan gitu. 

Mungkin pengalaman sih, gimana caranya.. aku target belajarku di PCI itu lebih 

banyak ke gimana cara ngejalanin NGO kayak apa aja yang harus dilakuin dan 

misalnya, kata Kak Aya kemarin selain ngajar kan juga perlu untuk ikut misalnya 

rapat-rapat balai desa, dan kayak mendekatkan diri ke komunitas yang mau dibantu, 

gitu-gitu sih. Dan internalnya sendiri kayak gimana dan office works gitu-gitu juga 

aku kayak mau sambil belajar sambil observasi dan gitu-gitu hehehe. 

Kalau ee.. peran kamu di PCI, gimana sih peran kamu itu bisa berkontribusi ke 

masyarakat yang dituju? 

Bentar ya mba hehehe... mungkin aku lebih ke menangkap apa ya.. menangkap kan 

kayak lewat program- program Project Child itu pasti ada kayak highlights-highlights 

dan kayak everyday life nya masyarakat itu kan.. mungkin dengan adanya aku 

berkontribusi sebagai videographer tu aku berkontribusi nangkep itu di kamera dan 

habis itu, itu akan menceritakan sesuatu ke orang-orang lain yang mungkin belum 

pernah melihat situasi kondisi di desa itu dan jadi mungkin lebih ke awareness kali 

ya.. kalau misal orang nonton itu, kayak bisa lebih kebayang situasi dan kondisi 

orang-orang yang dibantu itu kayak apa gitu sih.. hehehe 

Kalau kamu sendiri, itu keluarga kamu dan temen-temen kamu pada tau gak sih 

kalau kamu bergabung di PCI itu? 

Iya tau, temen-temenku tau, keluargaku tau.. 

Pendapat mereka gimana? 

Temen-temen.. eh, orang tuaku tu sebenernya kayak fine-fine aja cuman mereka tu 

ee.. emang ngejar aku skripsi cepet kan.. jadi kemarin sebenernya aku daftar dulu baru 

aku bilang, iya aku daftar trus aku bilang keterima. Trus aku bilang ‘Bu aku daftar nih 

Project Child volunteering lalala.. buat 6 bulan ya kata kak Kapitan kan internship’ 

trus ‘kamu yakin kamu bisa lalala..’ ya gitu aja sih sama papa mama, tapi trus aku 

akhirnya convince ke mereka kalau aku bisa ntar mau bagi waktu kalau jadwalnya 

udah jelas dan lain-lain gitu.. Kalau temen-temen aku, taunya dari mereka sih, jadi 

mereka yang influence aku buat join. 

Trus temen-temen kamu dukung gak? 

Iya dukung kok.. 

Kalau social media kamu punya? 

Iya punya. Eee.. Line.. eee.. instagram.. eee.. facebook.. eee.. apa lagi ya, yang paling 

aku aktif itu sih Line sama Instagram. 

Kalau misal pas kamu ada kegiatan apa namanya yang berhubungan sama PCI 

misalnya pas kamu rapat, atau pas kamu main sama temen-temen atau pas 

kamu ke Kricak, kamu pernah gak posting status atau insta story gitu? 

Aku pernah instastory, pernah instastory tapi karena aku orangnya emang jarang 

update mungkin gak yang tiap rapat update atau tiap kemana update, aku baru kayak 

paling sekali dua kali gitu sih.. kayak kalau misalnya lagi ada acara yang seru atau 

kayak kemarin Kak Abi bawa uler ke kantor.. 

Hah Abi bawa uler? Hahaha 
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Itu kayak serem banget, yaudah aku recorded, uploaded hahahahaha 

Jadi kemarin itu kamu upload tu Abi bawa ular ke kantor? 

Hahaha iya hahaha. 

Terus kalau misalanya, kamu upload sesuatu trus temen-temen kamu liat itu, 

yang kamu harapkan dari mengupload postingan itu apa? Dengan postingan 

kamu ditonton temen-temen kamu gitu.. 

Mungkin, aku lebih ke sharing aku lagi ngapain hehe soalnya everybody is doing that 

heheh gitu kan from insta story basically mereka kayak lagi kayak gini, lagi kayak 

gini, terus kayak you got updated from them gitu kan instead of talking to each other, 

kalau sekarang menurutku sih. Yaudah paling untuk sharing.. dan misalnya kalau ada 

yang liat lalu tertarik untuk ikut itu jauh lebih bagus sih menurutku hehehe. 

Kalau kamu bergabung berarti udah berapa minggu? 

ee.. udah 3 minggu kayaknya ya Mbak. 

Kamu selama 3 minggu ini, kan aku juga liat kamu udah aktif gitu lho di 

kegiatan-kegiatan. Perasaanmu gimana sih udah bisa aktif dan bisa berbuat 

sesuatu gimana? Ceritain dong.. hehehe 

Seneng.. banget sih.. soalnya kayak aku sangat termotivasi  sama presentasinya Kak 

Abi dan Kak Aya yang mereka bilang well, if you join here its not for profit but you 

can make an impact to this society. Jadi kayak, i dont know, mungkin aku baru 

gabung bentar sih jadi belom keliatan impactnya tapi thats what i feel when im doing 

this gitu mungkin kayak ngerasa lebih berguna for the society hehehehe.. 

Oo gitu.. jadi kayak ngerasa seneng gitu ya? 

Iyaa.. 

Kalau kamu liat ini.. apa namanya.. eee.. gimana sih perasaan kamu ketika 

kamu bisa bergabung  di NGO dan NGO itu community based dan itu  punya 

orang lokal Indonesia, yang mendirikan orang Indonesia, dari Indonesia oleh 

Indonesia untuk Indonesia? Gimana sih perasaanmu? 

Eee.. sama kayak tadi kali ya mbak.. Bangga, dimana orang.. eeh gimana ya.. bentar 

mba sorry.. hehe gimana rasanya gabung di Ngo yang dibikin oleh orang Indonesia? 

Aku mau jadi kayak dia hehehehhee.  

Mau jadi kayak Kak Aya? 

Iya hehehehe. Mungkin apa ya.. inspired.. sebenernya ya gitu sih.. karena aku gabung 

tu aku inspired mungkin kayak rasanya tu lebih its possible to do this karena orang itu 

tu dateng dari tempat yang dari kamu juga datengin.. gitu lho mbak.. if they can do it 

dan bukan dari orang luar misalnya yang punya apa itu modal yang lebih banyak 

untuk melakukan ini tapi kayak, oohh she started in Indonesia.. ohh i can do it too. 

Gitu lho mba ngerti gak heheheeheh.. gitu sih.. hehehe.. inspired 

Terus misalnya besok kamu belajar banyak dari PCI itu nanti kamu pengen bisa 

melakukan apa sih di masa depan? 

Apapun yang aku mau.. waaaa hahahahaha.. enggak sih eee.. aku bisa melakukan 

yang similar to this.. eh tapi sebenernya aku sih belum fix ya kayak masa depan aku, 

aku mau kayak gimana, tapi kalau misal aku bisa lanjut in this field, mungkin apa ya.. 

ngumpulin duit untuk memulai buat sesuatu yang kayak gini sendiri, mencari 

komunitas lain yang mungkin butuh bantuan dan karena udah belajar dari sini jadi aku 

dah ngerti what to do and what not to do to start something like this gitu.. 

Selain pengalaman, terus kamu juga berkontribusi, kalau aku mau nanya, yang 

pengen kamu dapetin lagi itu apa dari NGO ini ? 

Friends heheheehe.. ya pasti itu karena everyone comes from different places jadi ya 

kayak kamu bisa apa ya.. sharing.. discussing more terus.. friends last a long time.. 

hahahaha.. i hope.. 
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Memang menarik banget sih ya disini heheheeh.. trus apalagi hal-hal yang 

related sama motivasi kamu untuk bergabung di PCI ini? Apa yang pengen 

kamu cari, apalagi kamu sekarang ini ya,  belum ada penghasilan ya, masih 

kuliah.. kok kamu mau berkorban waktu, biaya itu pasti, berkorban pikiran 

hehehe.  

Hahahaha aku mikirnya sih justru karena aku masih dibiayain orangtua jadi 

sebenernya eeee gimana yaaa.. im still supported by my parents jadi belum ada 

tanggungan buat nyari duit sendiri gitu kan.. jadi kalau aku udah lulus mungkin aku 

bakal consider untuk volunteering  malah lebih apa ya.. lebih kayak.. ‘aduuh orangtua 

aku setuju enggak ya kalau aku melakukan volunteering instead of misalnya applying 

for big companies buat nyari duit gitu lho mba hehehe.. aku mungkin lebih mikir 

kesana, dan i dont know.. mungkin karena the factor that i have a little sister yang 

kecil juga jadi mikirin anak-anak yang tidak seberuntung adek aku yang butuh 

bantuan hehehe.. gitu sih mba soalnya.. i dont know, inadequacy di Indonesia masih 

besar kan dan apa.. education eventhough its free itu tuh masih banyak yang kayak oh 

tapi you need unforms, you need ini, you need ini gitu lhoo yang membutuhkan biaya 

juga dari orang-orang yang who are supposed to have free education.. gitu sih.. hehe 

ya itu kan juga if the govenrment cant help them, ya aku mau, doing something that 

can gitu lho.. ya mungkin lebih kayak gitu sih.. 

Heheh amiiin.. oke terimakasih ya RT. 

Sama-sama Mba 
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TRANSKRIP INFORMAN TJ 

 

Tj aku boleh diceritain gak sih tugas kamu atau yang kamu kerjakan sebagai 

sukarelawan di PCI itu sebagai apa? 

Eee.. ya.. pertamanya tu aku daftar di Project Child Indonesia itu sebagai volunteer di ee 

apa Internet Literacy Program, nah.. disitu aku selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, 

ngajarin ee.. anak-anak di SD terkait dengan eee.. apa ya.. Pendidikan internet yang baik, 

misalnya kayak bagaimana sih cara kita menghindari hoax trus cyberbullying, gimana 

tuh.. apa yang dimaksud cyberbullying, trus ee social media bagaimana kita menyebarkan 

konten-konten positif di social media trus kayak gitu lah intinya  ee kita buat ngasih apa 

ya.. pandangan ke anak-anak bahwasannya internet itu bukan suatu hal yang hanya buat 

apa ya.. hal-hal yang positifnya doang tapi juga internet itu punya sisi negative juga, 

sama kita buat memanage anak-anak buat nyebarin apa ya.. konten-konten positif di 

social media atau di internet jadi seputaran kecerdasan dalam menggunakan internet atau 

ya seperti itu.. trus kemudian aku ditawarin jadi intern di riset sama kak Upong, jadi 

disitu aku mulai ngerjain microfinance, trus yah hal-hal yang berkaitan dengan riset, ya 

sih sampe sekarang masih itu doang sih kegiatan di Project Child. 

Oh oke.. Kalau kegiatan atau pekerjaan di luar PCI itu ada apa aja? 

Emm.. banyak ya kalua di luar ya hehehehe. Jadi selain kuliah, aku ngikut, apa Namanya, 

Lingkar Studi Filsafat Kogito, itu ee.. udah lama juga sih aku jadi  ketua redaksi disana  

udah setahun ini, mudah-mudahan tahun ini lengser hehehee. Ee disitu aku ngurusin soal 

diskusi-diskusi filsafat terus penulisan-penulisan ilmiah filsafat dan lain sebagainya, 

kayak gitu.. terus kedua aku ikut ee pers BPMF Pijar itu juga pers di kampus di filsafat 

yaa nulis-nulis.. aku di bagian litbang, ya tugasnya buat koordinis diskusi rutin anggota 

pijar atau buat umum juga, sama aku ikut, Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia. Aku 

sekarang menjabat jadi sekertaris umumnya di GNMI komisariat filsafat UGM naah 

disitu. Ya itu urusan politik eksternal kampus ya . Di luar kampus.. trus apa lagi ya.. naah 

sekarang sibuk ngurus KKN. 

Ahhahah itu kamu kesulitan gak sih bagi-bagi waktunya? 

Sekarang sih karena kebetulan gak terlalu banyak ya ngambil apa Namanya.. mata kuliah 

di kampus karena tinggal dikit juga, eee jadi ga terlalu kesulitan sih, karena udah terbiasa 

hidup dalam keadaan penuh apa ya.. penuh kegiatan.. jadi mungkin bias terkadang ada 

waktu yang bentrok tapi bias di handle.. jadi bias di handle sebelumnya atau setelah acara 

selesai jadi gak masalah.. gak masalah.. 

Terus semua kegiatanmu itu gak berbayar ya? 

Iya gak berbayar. Adi yak arena juga masih muda ya masih nyari-nyari banyak 

pengalaman.. banyak kegiatan buat ngembangin softskill, ngembangin cara berorganisasi 

yang benar gitu, trus ngembangin kerjasama sama orang lain sama ya kayak gitu.. 

memanage waktu.. itu ee.. apa ya.. gak.. ya sampe saat ini belum dibayar, kalua mungkin 

yang udah dibayar itu ya dapet hasil nulis-nulis ya pernah dibayar lah dapet, dan lumayan 

lah dapetnya hehe kalua nulis-nulis. 

Berarti sampe sekarang kamu masih aktif nulis-nulis juga? 

Iya aktif nulis-nulis, hehe ya kalua lagi butuh duit tambahan. Hehehehe sama ikut lomba-

lomba gitu. Lomba penulisan esay, opini, kayak gitu sih..  

Sama nulis puisi juga ya hehehe 

Iya sama nulis puisi.. hehehe 
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Trus kalo misalnya ini, kamu tu kenapa sih tertarik gabung di PCI ini? 

Ehh ini pertanyaan yang mungkin bias lumayan Panjang jawabannya. Hehehe.. pertama 

karena aku suka ee hal-hal yang terkait dengan Pendidikan, itu background yang pertama. 

Ketika aku kuliah tu aku baca-baca banyak literature soal Pendidikan, trus aku baca Ki 

Hajar Dewantara, aku baca Paul Revere, dan aku baca Ivan Illich, dan macem-macem, 

Tagor juga, yang eemmm apa ya.. mendedikasikan hidupnya pada Pendidikan, khusus ke 

Pendidikan, naaahh disitu aku mulai tertarik trus ngeliat banyak apa Namanya banyak di 

Indonesia sendiri banyak gitu lho orang-orang yang belum ngerasain privilege 

Pendidikan kayak gitu, dan jumlahnya itu ee apa ya.. gak sedikit bahkan. Ee aku juga 

terkait sama isu-isu literacy ee aku juga buat komunitas literacy di daerah rumahku, di 

Cileungsi, kita buka perpustakaan jalanan dan lain sebagainya kayak gitu, nah disitu aku 

ya alesan aku gabung di PCI yak arena itu kesamaan apa ya kesamaan visi buat majuin 

Pendidikan di Indonesia khusunya terkait lingkungan sama ya lingkungan sama apa ya.. 

Pendidikan dan lingkungan. Naaah.. ee trus aku juga kebetulan concern juga ya sama 

anak-anak, karena menurutku anak-anak itu kan ibaratnya bias jadi dia sebagai masa 

depan, generasi masa depan suatu bangsa jadi ketika anak-anaknya sudah dipersiapkan 

dengan baik, otomatis bangsa itu akan menuai hasil, dan proses Pendidikan itu bukan 

proses yang sebentar yang instan langsung jadi, perlu waktu buat apa ya, kayak kita 

nanem pohon, kita perlu menyiapkan tanah untuk kita tanem bibitnya trus kita pupuk, 

trus kita rawat , bertahun-tahun kemudian baru dia berbuah sama kayak gitu Pendidikan 

jadi anak kecil itu kita ibaratkan sebagai sebuah apa ya.. ee.. dia tu seperti sebuah pohon, 

tunas kecil yang baru tumbuh, perlu banyak nutrisi asupan-asupan ee apa anamnya .. 

Pendidikan yang baik buat ee masa depannya, dan nanti kelak, buahnya juga akan di apa 

Namanya, dituai sama generasi-generasi berikutnya, jadi kalo menurutku ini kayak proses 

Panjang never ending learning lah istilahnya.. nanti anak kecil itu bakal, kalua dia dapet 

Pendidikan yang baik, nanti juga dia bakal ngajar ke anaknya ke cucunya dan lain 

sebagainya, terus menerus, nanti ya itu bakal memperbaiki kehidupan. Ya walaupun 

mungkin tidak bias memperbaiki secara materiil mungkin dia tidak berkembang 

misalnya, tapi secara moril atau secara spiritual mungkin bias dia turunkan ke anak 

cucunya. Kayak gitu sih.. alas an aku gabung. 

Terus kalo ini, ada gak sih sesuatu yang menarik tentang PCI ini? Yang kamu 

pandang menarik dan khas nya PCI ini? 

mmm.. khasnya Project Child Indonesia itu pertama Sekolah Sungai dan Sekolah Pantai. 

Kalau menurutku dua hal itu yang paling khas dari Project Child Indonesia, karena kita 

bias apa ya.. belajar di lingkungan yang betul-betul jarang gitu lho dijadikan suatu apa 

ya.. tempat buat belajar. Kayak misalnya, siapa sih yang mau ngajarin di bantaran 

sungai? Kayak gitu, trus siapa yang mau ngajar di deket pantai, kayak gitu, yang biasanya 

kita ngeliat pantai kan sebagai satu objek wisata doang kan bukan sebagai medium 

pembelajaran dan di situ PCI masuk. Bantaran kali juga, siapa sih yang ngira bantaran 

kali itu tempat yang bisa buat belajar? Ya kan ini tempat yang kumuh, istilahnya dibilang 

kumuh, banyak penyakit dan lain sebagainya, disitu PCI masuk buat memberikan edukasi 

ke anak-anak yang kurang mampu, yang disitu yang gak banyak NGO-NGO yang mau 

ngurusuin soal anak kecil apalagi di lingkungan kumuh. Itu menurutku khas PCI banget.  

Oke jadi Sekolah Sungai sama Sekolah Pantai itu ya yang khas banget ya.. trus 

kalua selama kamu udah bergabung jadi sukarelawan di PCI ini perasaanmu 

gimana? Rasanya gimana? 
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Hahaha ini jawab jujur apa gak ni? 

Jujur dong hahahaha.. 

Oke, eee, gimana ya, aku selama ini nyari kegiatan-kegiatan yang ada apa ya dimensi 

sosialnya, istilahnya dimensi pengabdian, karena aku udah dapet banyak privilege 

khusunya Pendidikan, aku udah bisa beli buku lah, bisa beli buku, udah dapet informasi 

yang menurutku bagus banget dan rasanya lewat Project Child ini aku bisa ngembangin 

apa ya.. bukan ngembangin sih, ngebagi, sharing sama orang-orang khususnya anak-

anak, itu aku ngerasa seneng banget, yak arena itu. Karena kita bisa langsung terjun ke 

lapangan, bisa langsung deket sama sumber permasalahan dan menurutku itu suatu hal 

yang jarang dimiliki oleh orang-orang, bisa bergaul Bersama masyarakat di eee.. akar 

rumput. Kayak gitu. 

Oo gitu.. trus aku tadi denger kamu nyebut, lagi terlibat riset buat di microfinance 

ya? Itu kalau microfinance, boleh gak sih dijelasin disitu apa namanya.. peran 

kamu.. 

Hehehe.. peran ya.. aduh bicara peran nih susah hehehehe.  

Yang kamu lakuin di riset microfinance gitu hehehe 

Di microfinance aku paling yak arena belum kesempatan ngambil data wawancara 

langsung, aku jadi kebagian buat bikin narasi soal wawancara dari data-data mentah yang 

sudah diperoleh. Nah hasil wawancara itu dibuat narasi sedemikian mungkin eee agar 

tetap objektif gitu.. trus eee bikin apa ya kemarin, summary, rangkuman terkait jalannya 

proses apa Namanya.. eee micro finance ya kayak gitu sih, aku Cuma di bagian tulis 

menulis. Terkait narasi. 

Kalau keluargamu sama temen-temenmu itu tau gak sih kamu ikut banyak 

kegiatan terutama di PCI ini gitu? 

Hehe karena aku merantau ya dari Bogor, jadi aku sempet bilang kalau aku eee ngajar, 

waktu itu, ngajar bilangnya ngajar heheheeh. Ya di suatu NGO dan ya mereka mungkin 

tau aku ada kegiatan disini karena aku juga sering posting di sosmed juga. Hehehe jadi ya 

mereka tau lah. 

Trus tanggepannya? Ada yang pernah nanggepin gak? 

Ooh gak sih, orangtuaku dia membebaskan aku buat ngelakuin apapun asal itu hal-hal 

yang positif. 

Oohhh.. kalau temen-temen? 

Kalau temen-temenku tau dan beberapa ada yang mau ikut juga. 

Oh ya?? 

Iya beberapa ada yang mau ikut, nanya-nanya ngapain disana gitu-gitu, kegiatannya apa 

aja sih, ya nanya-nanya kayak gitu dan „ehh kalau ada volunteer-volunteer kayak gitu 

share-share yak e gua‟ gitu-gitu.. 

Itu dari hasil kamu posting gitu? 

Iya hahahaha. 

Lha kalau tujuan yang kamu posting gitu apa? Yang pas kamu punya kegiatan.. 

lagi ada kegiatan di PCI trus posting itu yang kamu harapin apa? 

Hehehe aduh yang aku harapin hehehehe.. yang pertama iseng sih sebenernya daripada 

gak ada postingan, pertama itu heheheehe. Yang kedua ya harapannya Cuma biar ada 

yang bisa dibagikan gitu lho. Hal-hal yang baik yang bisa dibagikan ke orang-orang . ya 

selain buat orang lain iri, hahahahhaahah, gak sih, gak tau ya iri atau ga kegiatan -

kegiatan kayak gini, dan murni.. sebenernya murni buat refreshing aja, atau kita buat apa 
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ya, personal branding di media social, aja kayak gitu sih mungkin. Dan kalo impact nya 

bisa buat orang lain terpacu buat ngelakuin hal-hal yang baik juga, ya itu bonus aja kalo 

menurutku. 

Emang social media yang kamu pake itu apa aja sih? 

Waduh banyak social media. Kalau buat eee ya Instagram, LINE, WA, facebook, sama 

Goodreads, Goodreads..  

Apa tuh? 

Jadi aplikasi buat ngerating buku-buku sama ngasih review-review sedikit atas buku yang 

habis kita baca. Jadi ada juga blog sih, tapi lagi jarang aku update karena lagi banyak 

kegiatan hehhee. Tapi aku pengen ngeblog lagi, nanti.. 

Ntar ya habis KKN ya hehehe 

Kalo luang aja heheh. 

Kalau ini, dengan gabung di PCI ini yang kamu pengen pelajari disini tu apa? 

Apa ya.. eh, sebenernya yang pengen aku dapetin di Project Child ini itu eee.. gimana 

menghadapi suatu problem yang bener-bener konkrit gitu lho.. kan kita di apa Namanya 

di.. terjun langsung ya ke.. bergulat langsung dengan seluk beluk Pendidikan, semacam 

kayak gitu, yang aku pengen dapetin ya gimana caranya menyelesaikan suatu problem 

yang bener-bener itu ada, bukan berdasarkan dari statistic pemerintah.. lalalalala kayak 

gitu yang misalnya „angka literasi‟ Indonesia misalnya jeblok, gitu, kata siapa gitu 

misalnya, kata data dari ini ini ini. Gak, yang pengen aku dapetin itu ya itu, bagaimana 

pengalaman langsung, interaksi langsung sama eee subjek apa ya.. subjek pendidik 

ataupun yang dididik, biar tau langsung apa sih permasalahan di Pendidikan misalnya 

kayak gitu. Atau lingkungan yang ternyata itu penting, walopun kecil ternyata itu penting 

buat diatasin bareng-bareng. Dan gak, dan pemerintah gak mencakup hal-hal yang detail 

misalnya hal-hal kecil kayak gitu. Misalnya kayak air di sekolah siapa sih yang mau 

ngurusin? Kayak anak-anak lebih suka beli es daripada minum air putih, itu kan juga 

suatu yang ternyata punya peran besar buat eee.. buat apa.. buat menunjang si anak dalam 

Pendidikan misalnya kayak kalo sering minum es ternyata tiba-tiba sering diare dan lain 

sebagainya itu kan juga problem ya.. 

Keracunan makanan ya? 

Keracunan makanan, keracunan permen bintang kemarin hahaha.  

Trus selama kamu bergabung sekian bulan ini ngerasa bangga gak sih? 

Ya bangga sih ada perasaan bangga, tapi ee.. kebanggaan itu kan Cuma bisa dii.. aduh 

bingung nih kalo kayak gini. Ya perasaan bangga ada tapi gak usah, aku gak 

menampilkan itu secara berlebihan gitu lho, karena menurutku eee apa yaa.. bangga.. 

abstrak banget ya bangga itu. Yak arena itu perasaan yang individual banget, yang 

mungkin hanya bisa kita tularkan hanya lewat.. eee ya mungkin interaksi sehari-hari 

misalnya semangat.. kalo orang semangat kan bisa nularin ke orang lain misalnya dari 

cara dia ngobrol sama seseorang saat itu, ya kayak gitu kayak gitu sih.. bangganya.. 

heheheehe iya susah aku ngomongnya 

Lha trus kalo misal ini, kamu punya gak sih orang yang nginspirasi kamu buat 

mulai bergabung di kegiatan-kegiatan yang sekarang kamu geluti? 

Hmmm.. duh.. hmmm ya ada, jelas, pertama, mungkin, mungkin ini turunan dari bapakku 

ya. Hehe bapakku dulu juga aktif ikut-ikut organisasi di kepemudaan, karang taruna 

kayak gitu kayak gitu. Hehe. Dan background ayahku juga Pendidikan juga dari S1 S2 

pendidikan juga, mungkin terbawa trus kalo sosok lain itu eeeemmmm.. ini Pramudya 
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Ananta Toer itu sangat mempengaruhi saya dalam menjalani hidup lah pokoknya. Ya dari 

hal-hal yang saya baca, dari buku-bukunya dia. Walopun gak pernah ketemu langsung, 

Cuma liat wawancara-wawancaraya kayaknya ini orang hidupnya wah gila deh. Ya dia 

berpengaruh banget.  

Salah satunya Pramudya itu ya? 

Iya betul. 

Lah kalau misalnya kamu ngeliat interaksi sosial yang ada di PCI itu gimana? Kan 

beragam banget tuh disini.. 

Hmm.. bagus sih kalo menurutku interaksi social yang ada di sini, kita saling apa ya 

menghargai satu sama lain terus ada waktunya buat asik-asik, buat main-main, ketawa-

ketawa, karaoke, minum-minum hahahahahaahaha. Trus ada juga orang yang tetep rajin 

ibadah kayak gitu, inget solat kayak gitu, aku sih inget solat tapi gak pernah ngelakuin.. 

hahahahaha 

Inget doang? 

Inget doang hahahahah karena pesan ibuku jangan lupa solat, ya aku gak lupa solat, tapi 

gak pernah lakuin solat heheheheeh..  

Harusnya jangan lupa lakuin solat ya hahaha.. 

Iya harusnya pesan ibuku itu.. hahahah 

Trus kalau perbedaan kultur budaya disini gimana? 

Gak sih gak terlalu.. hehehe ini kan suasananya kayak internasional gitu ya, walopun bule 

nya banyak yang dari Jerman gitu, dan belum merambah sampe Afrika, Arab, gitu-gitu 

kan.. ya mungkin next, kalau suasananya udah lebih internasioanl, perbedaan-perbedaan 

budaya itu bakal culture shock- culture shock gitu bakal jadi tantangan kalo menurutku. 

Karena kita di era yang udah gak ada lagi lah batas-batas wilayah, teritori negara, 

perbedaan gitu.. eee seru sih iklim disini, effort kerjanya ada tapi gak lupa juga seneng-

senengnya ada. Trus ya banyak hal-hal yang menarik yang aku liat disini, jokes-jokes nya 

lucu hehehhehhe 

Minum-minumnya seru? 

Ya kayak gitu deh, kalo menurutku iklim bagus buat kerja, jadi nggak terlalu distel 

kenceng terus tapi tetep ada waktu kendornya waktu seneng-senengnya, dan 

keberagamannya juga ndak.. orang-orangnya kan juga dari macem-macem background 

Pendidikan kan jadi asik banget seru, jadinya, punya temen iya punya temen baru punya 

wawasan baru, umurnya juga pada beda-beda tapi semangatnya semangat muda.. itu sih 

yang penting sih hahahahah.. iya semangatnya semangat-semangat dan kesetaraan gitu 

lho.. jadi iklim-iklim kesetaraan gitu lho, jadi walopun ada perbedaan posisi gitu kan, ada 

volunteer ada yang intern ada yang itu macem-macem, tapi, tetep ngebaur jadi satu, jadi 

ya itu sih, bagus banget buat perkembangan individual juga.. 

Nah kalau karir.. kamu udah punya bayangan karir yang pengen kamu lakuin 

besok? 

Hmm.. bayangan karir ya.. aku sih tertarik sama apa ya.. kegitatan tulis menulis, mungkin 

aku bisa jadi penulis atau eee kerja di apa ya.. belum mikir sejauh itu sih sebenernya, 

hehehe tapi yang pengen aku lakuin itu Cuma eee yang buat aku bahagia yang penting 

masalah makan aku ga terlalu pilih-pilih, makan apapun yang ada aja aku makan 

sebenernya, jadi yang penting aku bisa melakukan hal yang baik buat orang-orang 

banyak trus bisa buat dampak yang baik buat hidup mereka juga, itu aja sih yang pengen 
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aku lakuin. Apapun pekerjaanku, aku pengen jadi orang baik, pengen jadi ya pengen jadi 

orang baik dan pengen buat dampak baik buat orang-orang. 

Dan kamu belajar banyak dari sini? 

Iya itu betul banget betul banget.  

Ada gak cerita lagi kenapa kamu masuk sini? Apa yang mau disampaikan? 

Hmm apa ya.. cerita aku masuk sini tu sebenernya ya ajakan dari temen. 

Dari temen? 

Dari temen.. lagii.. „Eh mau gak jadi volunteer?” kayak gitu kayak gitu. Dan kebetulan 

karena konsepnya juga Pendidikan ya aku tertarik. Itu aja.. heheheheeheh 

Ooo jadi setelah kamu liat PCI ini trus kamu mikir cocok nih kayaknya? 

Cocok nih kayaknya hehehehee trus ada apa “kayak pake Bahasa inggris ini, waah 

internasional” kayak gitu.. keren.. hahahahaha.. 
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Gambar 1. Kegiatan Training Ocean Conservacy 
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan Training Sukarelawan Batch 26 
Sumber : Dokumen Project Child Indonesia 
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Gambar 3. Kegiatan Sekolah Pantai Pacitan 
Sumber : Dokumen Project Child Indonesia 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Sekolah Sungai Code 
Sumber : Dokumen Project Child Indonesia 

 


