
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH 

 

NAMA KEGIATAN 

Training Peningkatan Kompetensi Komunikasi – KomuniGia For Teachers Se Kota 

Tangerang 

 

PELAKSANA KEGIATAN 

Yayasan KomuniGia Tutur Bagus 

Alamat Kantor: Jl. Raya Raden Saleh No.8 Karang Tengah-Kota Tangerang 

 

LATAR BELAKANG KEGIATAN 

Misi Pendidikan di seluruh dunia adalah untuk mempersiapkan generasi muda agar 

trampil menjalani kehidupan yang sarat akan tantangan dan perubahan. Benih yang 

baik dan sehat hanya bisa tumbuh di tanah yang gembur, demikian pula dengan 

pendidikan, ia bisa menghasilkan anak didik yang berakhlaq mulia, cerdas, kreatif, 

berintegritas, dan produktif, jika atmosphere pendidikan (sekolah) penuh dengan 

suasana serba encouraging: menggembirakan, positif, konstruktif, dan energik.  

Maka, tentunya dibutuhkan berbagai upaya agar misi tersebut dapat terwujud, salah 

satunya dengan meningkatkan kompetensi ketrampilan berkomunikasi 

(communication skill) para pendidiknya melalui kegiatan KomuniGia For 

Teachers-KFT. Dengan pertimbangan yang sangat kuat bahwa relasi yang baik 

(antar warga sekolah) dibangun dengan komunikasi yang sehat. Komunikasi 

memang bukan segalanya, tetapi tanpa komunikasi yang sehat, segalanya menjadi 

tak berarti apa-apa. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak (PAUD-SD-

SMP-SMA) masih memperihatinkan khususnya kekerasan verbal dalam bentuk 

merendahkan anak didik, menghina, memarahi, membentak, mengancam, hingga 

membuat anak didik mengalami stress (tertekan). Sehingga anak didik tidak 

merasakan suasana sekolah/belajar-mengajar yang menyenangkan bahkan justru 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

menakutkan atau membosankan. Hal tersebut berdampak pada prestasi belajar 

anak didik yang tak sesuai harapan. 

Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk membenahinya, khususnya upaya 

meningkatkan ketrampilan komunikasi para pendidik agar menggunakan 

communication skill dengan mahir dan efektif, terlebih ketrampilan komunikasi 

adalah syarat kompetensi pendidik yang mutlak dimiliki.  

TUJUAN KEGIATAN: 

1. Membekali para Guru (PAUD-SD-SMP-SMA) se Kota Tangerang dengan 

ketrampilan komunikasi yang mampu menciptakan suasana membahagiakan 

(KomuniGia). 

2. Memastikan setiap Guru mahir menfaatkan ketrampilan komunikasi metode 

KomuniGia yang berbasis pada teori dan praktik ilmu komunikasi modern 

yang sudah terbukti efektif serta merujuk pada nilai-nilai universal. 

3. Menyediakan ruang tindak lanjut kegiatan untuk menilai efektifitas program 

ini. 

 

OUTCOME KEGIATAN: 

Terciptanya suasana pembelajaran yang penuh semangat belajar yang 

menyenangkan, kreatif, dan produktif. 

 

RENCANA ANGGARAN KEGIATAN: 

No. Jenis Biaya Banyaknya Biaya per satuan Jumlah 

1. Honor Narasumber 

dan Trainer 

6 Narasumber  

3 Trainer 

9 x Rp 5.000.000 Rp 45.000.000 

2. Pengadaan 

Training Kit 

200 org Guru PAUD 

200 org Guru SD 

200 org Guru SMP-

SMA 

600 x Rp 25.000 Rp 15.000.000 

3. Konsumsi Peserta 600 org 600 x Rp 50.000 Rp 30.000.000 

4. Sewa Hall/Ruang 

Serbaguna 

3 hari 3 x Rp 3.000.000 Rp  9.000.000 

   Total Rp 99.000.000 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


