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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kami limpahan
pertolongan serta anugerahnya sehingga kami dapat menyusun proposal kegiatan Ramadhan
“PATRIOT 2.0 Berbagi” dengan tema “Teknologi Untuk Semua”. Adapun tujuan diadakannya
kegiatan ini adalah menyemarakaan semangat Ramadhan dengan berbagi pada keluarga kita di
panti asuhan. Dengan berbagi, kita diajarkan untuk memiliki rasa empati dan peduli terhadap
sesama dan menjadi wadah bagi komunitas PATRIOT 2.0 untuk mentransfer ilmu mengenai
teknologi bagi adik-adik di panti.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan proposal belum sempurna, oleh karena itu
saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan masukan bagi kami agar kedepannya lebih
baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memfasilitasi penyusunan
proposal ini sehingga berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan “PATRIOT 2.0 Berbagi”, dapat
berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua.
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PROFIL PATRIOT 2.0
PATRIOT 2.0 (Pengembang Teknologi dan Rekayasa IoT) adalah komunitas penggiat
Internet of Things yang berdiri pada tanggal 26 Februari 2017. Lahir dari berbagai latar
belakang dan daerah, namun anggota PATRIOT 2.0 memiliki passion yang sama, yaitu Internet
of Things mulai dari hardware development, augmented & virtual reality, hingga
pengembangan produk berbasis IoT.
Perkembangan teknologi saat ini, bukan hanya menuntut kita untuk mampu
menggunakan dan memanfaatkannya (konsumen), tetapi bagaimana kita mampu menciptakan
teknologi baru (produsen) untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita.
Demi menyongsong generasi cerdas berbasis sains dan teknologi yang dapat
beradaptasi dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka
PATRIOT 2.0 menggelar edukasi Dasar Roboka khusus untuk pelajar di lingkungan sekolah
dengan harapan dapat memovasi dan menginspirasi mereka untuk berkarya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan dan motivasi belajar di usia dini adalah hal yang esensial dalam proses
tumbuh kembangnya seorang anak. Setiap anak memiliki hak untuk bahagia dan belajar, salah
satunya dengan cara melihat suatu objek yang menarik untuk dipelajari sehingga akan
menumbuhkan minat belajar. Peran orang tua disini sangat penting untuk memotivasi anak
dalam proses belajarnya. Namun sayangnya, tidak semua anak memperoleh kesempatan
tersebut. Masih banyak anak-anak yang kurang beruntung, karena faktor ekonomi dan keluarga
sehingga tidak mempunyai kesempatan pendampingan langsung oleh orang tuanya dalam
mengenyam pendidikan dan pembentukan cita-cita. Sebagai kasus yang sering ditemui adalah
anak-anak yang berada dalam panti asuhan. Konsentrasi dari pengelola panti asuhan pun
kurang mampu mengakomodasi penuh kebutuhan pendidikan masing-masing anak. Oleh
karena itu diperlukan partisipasi yang lebih banyak untuk mengisi kekurangan tersebut.
Melihat fenomena tersebut kami PATRIOT 2.0 (Pengembang Teknologi dan rekayasa
IoT) yang merupakan komunitas penggiatan Internet of Things, menyadari bahwa terdapat
anak-anak dan kaum dhuafa yang kurang beruntung yang memerlukan motivasi dalam
membangun cita-cita, mimpi, dan peningkatan kualitas hidup. Maka dari itu, komunitas
PATRIOT 2.0 berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan edukatif dan berbagi motivasi kepada
anak-anak yang memerlukan hal tersebut, yang pelaksanaannya ditujukan kepada panti asuhan.
Bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadhan, merupakan momen yang tepat untuk
merealisasikan langkah nyata tersebut.
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B. Nama Kegiatan
Kegiatan ini bernama “PATRIOT 2.0 Berbagi”

C. Tema
Tema yang diusung adalah “Teknologi untuk Semua”, dimana perkembangan teknologi,
termasuk pengetahuan, kemampuan, dan kesempatan berinovasi adalah hak bagi semua orang
yang hidup di era tersebut. Dengan membawa tema tersebut, PATRIOT 2.0 mencoba untuk
membuka kesempatan akses cakrawala teknologi di era internet bagi rekan-rekan di panti
asuhan agar mampu berperan aktif bagi perkembangan teknologi di masa depan.

D. Tujuan
Tujuan dari acara ini adalah sebagai berikut:
a)

Meningkatkan motivasi rekan-rekan yang kurang mampu dalam memperoleh pendidikan
teknologi di era internet, proses belajar sesuai era teknologi, dan pembentukan cita-cita.

b)

Menumbuhkan rasa solidaritas dan empati anggota PATRIOT 2.0 terhadap masyarakat
sekitar

c)

Membuka kesempatan bagi anggota komunitas, pihak eksternal, dan partisipan untuk
beramal dan berbagi baik ilmu, materi, dan motivasi

d)

Meningkatkan partisipasi komunitas terhadap organisasi non-profit untuk meningkatkan
kesejahteraan, baik ilmu dan materi.
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BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah memberi bantuan kepada anak-anak panti
dan dhuafa serta memberikan motivasi dan sharing mengenai teknologi yang diharapkan bisa
menggali dan memunculkan bakat anak-anak tersebut. Kegiatan tersebut juga diselingi oleh
demonstrasi interaktif terkait IT yang dapat mengasah kemampuan sekaligus menghibur anakanak panti.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan “PATRIOT 2.0 Berbagi” ini akan dilaksanakan pada:
Tanggal

: 03 Juni 2018

Waktu

: 13.00 - selesai

Tempat

: Panti Asuhan Al-Barr

Alamat

: Jl. Abdurrahman Saleh Blk No. 49 Husein Sastranegara, Cicendo,
Bandung
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C. Susunan Kepanitiaan
Struktur kepanitiaan di PATRIOT 2.0 untuk acara “PATRIOT 2.0 Berbagi” ialah:
a)

Ketua Panitia

: Yoana Nurul Asri

b)

Sekretaris

: Wisnu Alif Bahrudin

c)

Bendahara

: Hariyanto

d)

Seksi Acara

: Tyto Mulyono

e)

Seksi Pub. Dok

: Fernando

f)

Seksi Konsumsi

: Satriadi Purnama Iqbal

g)

Seksi Perlengkapan

: Azka

h)

Seksi Humas

: Farrell Yodihartomo

D. Susunan Acara
Judul Acara
Doa Pembuka
Sambutan

Waktu
13.00-13.20

Materi
Salat Ashar

13.40-14.45
14.45-15.30

Presentasi tentang topik
cita-cita dan teknologi
dan IoT

14.45-15.30

Demonstrasi anggota
PATRIOT 2.0 mengenai
IoT
Games, Ice Breaking
Tanya jawab dan sesi
eksplorasi anak
Foto bersama
Buka Puasa Bersama dan
Solat Magrib
Penutupan

16.00-16.30

Deskripsi Kegiatan
Pembukaan dan Tadarus
Pihak Panti
Perwakilan PATRIOT 2.0
Materi Teknologi dari PATRIOT 2.0
Tentatif
2-3 orang dari PATRIOT 2.0
menyampaikan materi terkait
perkembangan teknologi, manfaat
teknologi IoT, cita-cita dan teknologi
Demonstrasi beberapa hasil karya dari
anggota komunitas yang ditunjukkan
setelah presentasi
Tentatif

16.30-17.00

Tentatif

17.00-17.30

Pengkondisian

17.30-18.30

Tentatif

18.45

Tentatif

13.20-13.40

15.30-16.00
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ANGGARAN
PENGELUARAN

JUMLAH

HARGA

A. Konsumsi

TOTAL
Rp. 3.240.000,-

-

Anak-Anak Panti

32

Rp 45.000,-

Rp 1.440.000,-

-

Pengelola Panti

10

Rp 45.000,-

Rp 450.000,-

-

Donatur

20

Rp 45.000,-

Rp 900.000,-

-

Panitia

10

Rp 45.000,-

Rp 450.000,-

32

Rp 100.000,-

Rp 3.200.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp 35.000,-

Rp 1.120.000,-

Rp 20.000,-

Rp 200.000,-

B. Paket Lebaran
C. Donasi ke Pengelola Panti
D. Bingkisan untuk AnakAnak Panti

32

E. Doorpize untuk mini games

10

F.

Bidang Perlengkapan

-

Spanduk

Rp 32.000,2m x 1 m

Rp 16.000,-/M

G. Biaya Lain-lain

Rp 32.000,Rp. 250.000,-

-

Print Proposal

10

-

Biaya tak terduga

Rp 25.000,-

TOTAL

Rp 250.000,Rp 1.000.000,Rp 10.042.000,-

Terbilang “Sepuluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah”
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PENAWARAN KEPADA DONATUR DAN SPONSOR
Untuk mendukung acara tersebut, kami komunitas PATRIOT 2.0 membuka kesempatan
besar kepada donatur untuk memberikan dukungan moril dan materil dan menawarkan
kerjasama kepada sponsor sebagai berikut:
1. Branding logo dan spanduk event
2. Mengisi acara

Dengan sistem pembayaran dapat dilakukan secra tunai, alternatif lainnya yaitu melalui
transfer:
Bank BRI : 040701008353500 a.n. Hariyanto
Bank BCA : 3610197361 a.n. Tyto Mulyono
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PENUTUP
Demikian proposal ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang
akan dilaksanakan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan
yang direncanakan. Untuk itu dukungan moril maupun materiil dari segala pihak sangat kami
harapkan. Semoga kita dapat bekerjasama untuk menyukseskan acara ini. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bandung, 14 Mei 2018

Ketua Acara

Ketua

PATRIOT 2.0 Berbagi

PATRIOT 2.0

Yoana Nurul Asri

Tyto Mulyono
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