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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

4.1 Profil TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara (LENSA) 

4.1.1 Sejarah Pendirian  

Taman Baca Masyarakat (TBM) Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara 

(LENSA) yang  beralamat di Dusun Pepen RT 04 RW 03 Desa Mojosari Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, diresmikan pada Hari Kamis 

Tanggal 4 Februari 2016 oleh Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Malang yang juga di hadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malang, Muspika Kecamatan Kepanjen, Pemerintahan Desa 

serta tokoh masyarakat lintas agama yang berjumlah sekitar 100 orang. Di area 

dengan luas 5x8 meter yang berada di tengah dua rumah milik keluarga tersebut, 

akhirnya berdiri TBM Pondok Sinau LENSA dengan bangunan bercorak Pondok 

Bambu dengan berbagai properti tempo dulu. Berbekal 500an koleksi pribadi Bpk 

Hutri Agustino, sampai dengan dua tahun berjalan koleksi sudah bertambah menjadi 

sekitar 1500an yang berasal dari berbagai donasi mulai dari masyarakat yang peduli 

akan gerakan literasi maupun dari beberapa instansi pemerintah.  

Jauh sebelum TBM Pondok Sinau LENSA tersebut di resmikan, area tengah 

rumah dan halaman dengan ukuran 4x20 meter menjadi semacam green house tanpa 

atap yang ditanami aneka sayur organik dan berbagai jenis tanaman hias yang 

memang menjadi salah satu hobi keluarga Bpk Hutri Agustino sejak puluhan tahun 

lalu. Sampai pada akhirnya, lokasi tersebut sering mendapat kunjungan lapang dalam 

rangka lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik di tingkat kabupaten, 
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bahkan sampai tingkat Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut membawa berbagai 

konsekuensi, salah satunya adalah sering menjadi tempat studi banding dari berbagai 

daerah khususnya yang terkait dengan konsep KRPL dengan memanfaatkan lahan di 

sekitar rumah. Situasi tersebut sebenarnya di luar prediksi, karena aktivitas yang 

dijalankan sekedar menyalurkan salah satu hobi keluarga, selain membaca.  

Intensitas kunjungan lapang dalam berbagai lomba serta studi banding dari daerah 

lain, akhirnya membuat Bpk Hutri Agustino selaku inisiator melakukan diskusi 

dengan pemerintah desa setempat terkait dengan keberlangsungan aktivitas tersebut. 

Hasilnya, disepakati untuk membuat Taman Baca Masyarakat (TBM) yang dapat 

mewadahi secara lebih serius berbagai minat dan atensi masyarakat, salah satunya 

terkait dengan kelas budidaya tanaman organik. Sesaat setelah TBM Pondok Sinau 

diresmikan, berbagai aktivitas baru mulai dilakukan. Berawal dari sekedar 

mengadakan pelatihan tentang budidaya tanaman, akhirnya berkembang sampai ke 

isu lingkungan secara lebih universal. Misalnya terkait tema daur ulang sampah 

plastik layak jual sampai pada isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Perkembangan aktivitas TBM Pondok Sinau LENSA tersebut menambah jumlah 

penerima layanan, dari yang awalnya hanya beberapa orang sampai pada akhirnya 

menjadi ratusan orang. Kapasitas ruang berukuran 5x8 meter tersebut tidak memiliki 

daya tampung yang memadai untuk mengumpulkan ratusan orang dalam satu waktu. 

Akhirnya, pada tahun berikutnya (2017) halaman dua rumah dan 1 Pondok Sinau 

berukuran 4x20 meter ditutup atap berbahan anyaman bambu dengan tetap 

mengambil tema tempo dulu. Sehingga daya tampung yang awalnya hanya maksimal 

20 orang bisa menjadi 150 orang.  
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Pada tahun yang sama, TBM Pondok Sinau LENSA juga mendapatkan sertifikat 

Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Malang dengan Nomor: 800/II/35.07.101/2017 tertanggal 15 Agustus 

2017 (terlampir) dan berlaku dua tahun sampai 15 Agustus 2019. Legalitas tersebut, 

menjadikan spirit tersendiri bagi pengelola Pondok Sinau LENSA untuk lebih kreatif 

dan inovatif dalam memberikan layanan literasi kepada masyarakat.  

4.1.2 Visi dan Misi  

Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau LENSA memiliki Visi dan misi , visi dan 

misi juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan inovasi, kreativitas 

dan semangat belajar, sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan 

merencanakan serta melaksanakan kegiatan di sebuah lembaga TBM Pondok Sinau. 

Sebuah lembaga yang semua didasarkan pada visi dan misi yang telah disusun, maka 

lembaga tersebut akan terarah, terfokus dan terukur termasuk di dalamnya visi dan 

misi dalam lembaga ini. Dimana visi TBM Pondok sinau LENSA yaitu learning, 

doing, and sharing for chages dimana yang artinya belajar, melakukan dan berbagi 

untuk perubahan. 

 Perubahan yang diharapkan juga mengacu pada perubahan ke arah yang lebih 

baik untuk masyarakat. Misinya Mengaplikasikan  gerakan literasi tematik untuk 

penguatan masyarakat sipil (civil society) di era globalisasi yang bertujuan untuk 

melahirkan masyarakat sipil yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing selain itu juga 

bertujuan untuk melahirkan masyarakat generasi produktif, berkarakter dan 

nasionalis.  
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4.1.3 Susunan Kepegurusan TBM Pondok Sinau LENSA 

Bagan 4.1 

Susunan Kepengurusan dan Tata Kerja TBM Pondok Sinau LENSA 

Sumber : Dokumentasi TBM Pondok Sinau LENSA 

Adapun yang terkait dengan anggota masing-masing bidang, biasa diambil 

secara reguler dari relawan TBM Pondok Sinau LENSA, baik yang berdomisili di 

wilayah setempat maupun mahasiswa dari berbagai universitas dan berasal dari 

berbagai daerah, termasuk luar Pulau Jawa.  

 

4.2 Latar belakang pendirian TBM Pondok Sinau LENSA 

4.2.1 Latar belakang Historis 

TBM Pondok Sinau LENSA berada di Dusun Pepen Desa Mojosari 

Kecamatan Kepanjen. Desa Mojosari berada di ujung utara Kecamatan Kepanjen 

Koordinator TBM Pondok Sinau

(Hutri Agustino., S.Sos. M.Si. 
Ketua GPMB Kab Malang)

Sekretaris

(Dwi Putri Ayu-Mhs 
Prodi Manajemen)

Kabid Pemberdayaan 
Sosial dan Politik

(Bagus Satriyo H-

Mhs STIA)  

Kabid Pengembangan 
Ekonomi Kreatif

(Setyorini., S.Kom. 
MM-Dosen STMIK)

Bendahara

(Rahma Fitri-Ketua 

TP PKK Desa Mojosari)

Kabid Pendidikan 
Literatif

(Wahyu Herlambang-
Ketua Kr. Taruna)
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sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji. 

Sedangkan Dusun Pepen berada di ujung utara setelah Dusun Mojosari dan Dusun 

Gambiran. Bahkan, TBM Pondok Sinau LENSA berada di kampung paling utara dari 

wilayah desa dan kecamatan yang langsung bersebelahan dengan makam dusun. 

Sebagaimana cerita turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, wilayah 

tempat berdirinya TBM Pondok Sinau LENSA tersebut mendapat predikat abangan 

(meminjam istilah Clifford Geertz dalam The Religion of Java). Layaknya wilayah 

abangan, kehidupan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani 

tersebut hidup dalam berbagai tradisi masyarakat Jawa era kerajaan. Sebut saja 

kebiasaan sabung ayam, minum-minuman, berkelahi, berjudi bahkan tidak jarang 

melakukan berbagai tindakan kriminal.  

Realitas tersebut seolah menjadi permakluman, karena sentuhan religi dan 

edukasi minimal berbasis infrastruktur seperti sekolah dan tempat mengaji masih 

belum tersedia. Adapun tempat ibadah berupa bangunan masjid jumlahnya hanya 

satu, tanpa ada mushola di setiap dua gang kampung seperti saat ini. Sehingga, stigma 

abangan menjadi salah satu konsekuensi dari minimnya transformasi nilai-nilai 

pendidikan, agama, sosial, etika dan estetika. Setelah mengalami berbagai pergantian 

generasi, pada akhirnya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) resmi di dirikan, 

berikut di susul dengan dua bangunan mushola berbeda gang. Tidak hanya itu, 

berbagai aktivitas keagamaan pun menjadi lebih berkembang di dibandingkan 

dengan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi, terdapat satu hal yang masih menjadi 

kendala, yakni kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan di masa depan. 



43 
 

Karena, sampai dengan saat ini hanya terdapat satu sekolah PAUD/TK yang berada 

di Dusun Pepen.  

Kondisi tersebut pada akhirnya menginspirasi Bpk Hutri Agustino sebagai 

orang pertama yang meraih gelar Strata 2 (S2) di dusun tersebut untuk mendirikan 

Taman Baca Masyarakat (TBM) atau lebih populer disebut sebagai perpustakaan 

Pondok Sinau oleh warga setempat. Dengan harapan, masyarakat tidak hanya 

mendapat sentuhan religius agar lebih beradab, tetapi juga layanan pendidikan formal 

dan non-formal yang membuat kehidupan menjadi lebih berkualitas. Pelan tapi pasti, 

stigma kampung abangan yang bertahan selama beberapa tahun berganti dengan 

kampung literasi yang bernuansa lebih edukatif. Tidak hanya anak-anak, pelajar dan 

mahasiswa, kelompok ibu-ibu, laki-laki dewasa bahkan lansia menjadi lebih familiar 

dengan buku dengan hadirnya TBM tersebut. TBM Pondok Sinau LENSA juga 

berupaya agar masyarakat tidak hanya sekedar membaca (reading) tetapi juga 

mendapat manfaat yang lebih dari sekedar informasi dan pengetahuan tekstual-

normatif (baca, tulis dan hitung). Oleh sebab itu, TBM Pondok Sinau LENSA 

kemudian sering melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan tematik sebagai 

manifestasi dari hasil membaca teks. Misalnya, TBM Pondok Sinau LENSA tidak 

hanya menyediakan literatur tentang budidaya tanaman organik, tetapi juga 

mengadakan pelatihan sesuai dengan tema tersebut dengan mendatangkan 

narasumber yang berkompeten di bidangnya.  Misalnya kerjasama antara TBM 

Pondok Sinau LENSA dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSLK) 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam bentuk pelatihan budidaya tanaman 
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hidroponik bagi kelompok kader lingkungan dan kelompok perempuan ekonomi 

kreatif desa.  

4.3 Keadaan Geografis 

Secara geografis Desa Mojosari terletak pada ketinggian 335 meter dari 

permukaan laut dengan suhu rata-rata 27º serta dilalui 2 (dua) sungai besar yaitu 

Sungai Metro dan Sungai Babar, dengan demikian potensi alam yang dominan adalah 

bidang pertanian atau agraris. 

Disamping bagus untuk pertanian baik tanaman pangan dan sayur-sayuran juga 

sangat bagus untuk perikanan, perkebunan dan peternakan. Serta kedua sungai 

tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pertambangan tradisional yaitu pasir dan batu kali. 

Wilayah Desa Mojosari terdiri dari 3 Dusun yaitu, Dusun Mojosari meliputi RW 

(Rukun Warga) I dan 5 (lima) RT (Rukun Tetangga), Dusun Gambiran meliputi RW 

(Rukun Warga) II dan 4 (empat) RT (Rukun Tetangga), Dusun Peper meliputi RW 

(Rukun Warga) III dan 6 (enam) RT (Rukun Tetangga).  

 

4.4 Keadaan Demografi 

Berdasarkan data administratif  Pemerintahan Desa, Jumlah penduduk Desa 

Mojosari Terdiri dari  3.902 jiwa (2.059 laki-laki dan 1.843 perempuan) yang terbagi 

dalam 1.136 Kepala Keluarga (KK) tersebut masih dalam kategori rendah secara 

sosial, karena termasuk keluarga miskin sebagaimana tampak dalam tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan  

No.  Keterangan Jumlah 

1. Petani 365 Jiwa 

2. Buruh tani 500 Jiwa 

3. Pedagang  165 Jiwa 

4. Industri 78 Jiwa 

5. Perangkat Desa  11 Jiwa 

6. PNS 69 Jiwa 

7. TNI 6 Jiwa 

8. Medis 10 Jiwa 

9. Pensiunan 11 Jiwa 

10. Warung 61 Jiwa 

11. Kios 11 Jiwa 

12. Toko 22 Jiwa 

13. Angkutan tidak Bermotor  6 Jiwa 

14. Angkutan Bermotor 10 Jiwa 

15. Angkutan Umum 53 Jiwa 

16. Bilyart - Jiwa 

17. Tukang Kayu 50 Jiwa 

18. Tukang Batu 58 Jiwa 

19. Tukang Jahit 21 Jiwa 
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20. Peternak 20 Jiwa 

Jumlah Total 1.527 Jiwa 

 Sumber : pemerintahan Desa Mojosari 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No. Keterangan  Jumlah  

1. Usia 0 s/d 5 tahun  469 Jiwa 

2. Usia 6 s/d 13 tahun 737 Jiwa 

3. Usia 14 s/d 19 tahun 532 Jiwa 

4. Usia 20 s/d 40 tahun 845 Jiwa 

5. Usia 41 s/d 60 tahun  686 Jiwa 

6. Usia 61 tahun keatas 633 Jiwa 

Jumlah Total 3.902 Jiwa 

 Sumber : pemerintahan Desa Mojosari 

Dari data dalam kedua tabel diatas, tampak secara jelas bagaimana relasi rasional 

antara predikat desa tertinggal yang terjustifikasi oleh  500 Jiwa penduduk bekerja 

sebagai buruh tani, sedangkan di sisi lain 845 Jiwa penduduk usia produktif dari total 

usia penduduk. 

4.5 Keadaan Sosial Masyarakat 

Suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu 

situasi situasi integrasi sosia, karena itu  pembangunan yang terlalu berorientasi pada 

aspek pertumbuhan ekonomi membuat aspek pemerataan menjadi sering terabaikan. 
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Selama ini, pembangunan di Indonesia masih menyasar ke wilayah kota-kota besar 

seperti Jakarta yang memang menjadi pusat aktivitas ekonomi, politik termasuk juga 

media massa. Hal tersebut membuat wilayah pedesaan belum sepenuhnya tersentuh 

proses pembangunan dalam berbagai bidang. Sehingga, predikat desa sebagai 

wilayah yang tertinggal menjadi sebuah ketidakadilan pembangunan. Keterbatasan 

infrastruktur dalam bidang-bidang strategis seperti bangunan sekolah, rumah sakit, 

jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan semakin menambah fakta kesenjangan 

pembangunan antara wilayah kota dan desa. Salah satu dari sekian banyak desa yang 

tertinggal adalah Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi 

Jawa Timur. Predikat tersebut mengacu pada form isian Self Assesment Desa 

Tertinggal dan Sangat Tertinggal Tahun 2013 (semester I) di Kabupaten Malang 

yakni pada tabel dibawah : 

No Kriteria Definisi Operasional Indikator Skor Nilai 

1. Jalan Utama Desa Kondisi Jalan Utama 

Desa yang Melalui Balai 

Desa 

a. Jalan Aspal 

b. Diperkeras 

c. Jalan Tanah 

3 

2 

1 

3 

2. Lapangan Usaha 

Mayoritas 

Penduduk 

Jumlah Penduduk yang 

Bekerja 

a. Usaha Pertanian 

b. Usaha Non-Pertanian 

2 

4 2 

3. Fasilitas 

Pendidikan 

Ketersediaan 

Sarana/Fasilitas 

Kesehatan 

a. < SD 

b. <SLTP 

c. < SLTA 

2 

3 

4 

4 

4. Fasilitas Kesehatan KetersediaanSarana/ 

FasilitasKesehatan 

a. Tidak Ada Fasilitas 

b. Ada Pusyanmas/ Puskesmas 

c. Ada Fasilitas Lain 

2 

3 

 

4 

3 
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5. Tenaga Kesehatan Ketersediaan Tenaga 

Kesehatan 

a. Maksimal Bidan 

b. Maksimal Paramedis 

c. Minimal Dokter 

2 

3 

4 

3 

6. Sarana Komunikasi Ketersediaan Sarana 

Komunikasi 

a. Tidak Ada Kantor Pos 

b.  Hanya Ada Telepon 

     Umum 

c.  Ada Kantor Pos dan 

    TeleponUmum 

2 

3 

 

4 

2 

7. Sarana Komunikasi Jumlah Sarana 

Komunikasi 

a. < 500 

b. 500-950 

c. > 950 

1 

2 

3 

1 

8. Sumber Air 

Minum/Masak 

Penduduk 

Ketersediaan Sumber Air 

Minum/Masak bagi 

Penduduk 

a. Air 

PAM/Pompa/PompaListrik 

b. Air Sumur 

c. Air Hujan 

3 

 

2 

1 

2 

9. Sumber Bahan 

Bakar Untuk 

Memasak 

Ketersediaan Bahan 

Bakar Untuk Memasak 

a. Gas/Listrik/Minyak Tanah 

b. KayuBakar 

4 

 

2 

2 

10. Prosentase 

RumahTangga 

Pengguna Listrik 

Perbandingan Jumlah 

RumahTangga yang 

Sudah Menggunakan 

Listrik dengan yang 

Belum (dalam Prosen %) 

a. < 35% 

b. 35%-60% 

c. 60% - 90% 

d. > 90% 

1 

2 

3 

4 

3 

11. Prosentase 

RumahTangga 

Pertanian 

Perbandingan 

JumlahRumahTangga 

yang Bekerja di Sektor 

Pertanian (dalam Prosen 

%) 

a. < 65% 

b. 65% - 80% 

c. 80% - 87,5% 

d. > 87,5% 

4 

3 

2 

1 

2 
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12. Keadaan Sosial 

Ekonomi Penduduk 

 a. SangatMiskin 

b. Miskin 

c. Sangat Kaya/Kaya/Cukup 

1 

2 

3 

2 

13. Kemudahan 

Mencapai 

Puskesmas/ 

Fasilitas Kesehatan 

Lain 

 a. Mudah 

b. Cukup 

c. Sulit 

d. SangatSulit 

 

4 

3 

2 

1 

3 

14. Kemudahan ke 

Pasar Permanen 

 a. Mudah 

b. CukupMudah 

c. Sulit 

4 

3 

1 

3 

15. Kemudahan 

Mencapai 

Pertokoan 

 a. Mudah/CukupMudah 

b. Sulit/SangatSulit 

3 

2 3 

  JUMLAH 38 

Tabel 4.3 Self Assesment Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Tahun 2013 di Kabupaten 

Malang 

 

Keterangan : 

a. Total Skor 27 – 32  : Desa Sangat Tertinggal 

b. Total Skor 33 – 38  : DesaTertinggal 

c. Total Skor 39 – 45  : DesaMaju 

d. Total Skor 46 – 52  : DesaSangatMaju 

 

Padahal, Desa Mojosari dengan luas wilayah 225,5 Ha yang menjadi pintu 

gerbang masuk kota Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang di sebelah utara 

dan sekaligus sebagai wilayah perbatasan tiga kecamatan, tentu diharapkan dapat 
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memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan desa-desa lain karena 

letaknya yang strategis. Misalnya dalam perkembangan infrastruktur, tingkat 

pendidikan, dan status sosial-ekonomi. Adapun gambar peta dan gambar dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Peta Desa Mojosari; Gambar 4.2: Batas Utara Desa; Gambar 4.3: Batas Selatan Desa 

 Batas Utara Desa : Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji 

 Batas Selatan Desa : Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen  

 Batas Timur Desa : Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen 

 Batas Barat Desa : Desa Kranggan Kecamatan Ngajum 

Oleh sebab itu, perubahan sosial masyarakat harus berbasis pada penguatan 

aspek-aspek strategis seperti pendidikan, kualitas kesehatan, keberdayaan dan 

kemandirian baik secara sosial maupun ekonomi. keterbatasan kapasitas pendidikan 

dan rendahnya status sosial-ekonomi masyarakat dikhawatirkan akan membuat 

posisi mereka justru menjadi obyek eksploitasi proyek modernisasi dan globalisasi 
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di tingkat lokal. Karena dari masyarakat juga terdapat keterbatasan sumber daya 

intelektual yang dimiliki, mayoritas penduduk hanya bekerja sebagai Juru Parkir 

(Jukir), Security, Customer Service  (CS), Sales Promotion Girl (SPG), Office Boy 

(OB), tukang batu dan kuli bangunan atau buruh industri rumahan dengan status 

buruh harian lepas.  

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memejukan SDM (Sumber Daya 

Manusia), dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat 

kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya 

ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu 

program pemerintahan dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.  

Tabel 4.4 

Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan  

No. Keterangan  Jumlah  

1. S2 9 Jiwa 

2. S1 29 Jiwa 

3. D II 15 Jiwa 

4. D III 25 Jiwa 

5. SLTA 471 Jiwa 

6. SLTP 1050 Jiwa 

7. SD 294 Jiwa 

8. Tidak Tamat SD 760 Jiwa 

Jumlah Total 2653 Jiwa 

Sumber : Pemerintahan Desa Mojosari 



52 
 

Upaya-upaya perubahan sosial tersebut akan lebih realistis jika diprioritaskan 

bagi penduduk usia produktif dengan stok sumber daya yang memadai. Selain itu, 

kesadaran dan pengetahuan tentang perubahan sosial makin meluas dan bertambah. 

Maka masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Mojosari adalah 

minimnya kesadaran atas pentingnya pendidikan (formal). Walaupun dapat 

berdampak positif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan disisi lain 

wilayah Kecamatan Kepanjen sedang berbenah ke arah yang lebih modern.  

 

4.6 Kegiatan-kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Pondok Sinau LENSA 

terkait dengan Literasi  

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk pihak-pihak 

yang di didik atau diajak mematuhi apa yang menjadi tujuan daripada sosialisasi, 

tujuan daripada sosialisasi ini adalah memberikan dasar atau fondasi kepada 

individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.  

Mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara 

efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya. Dengan melakukan 

komunikasi, berbagai informasi mengenai masyarakat akan diperoleh untuk 

kelangsungan hidup seseorang sebagai anggota masyarakat.  

Sosialisasi kegiatan literasi dalam penelitian ini adalah proses penanaman 

menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di kalangan masyarakat. 

Masyarakat yang terisolasi dalam kegiatan literasi, harus diberikan ruang guna 

terciptanya  budaya literasi di masyarakat.  
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Dalam berbagai macam upaya pondok sinau lentera anak nusantara dalam 

kegiatan literasi dinarasikan dalam berbagai macam kegiatan, tidak hanya menyasar 

usia-usia produktif tetapi juga melibatkan semua masyarakat dari segala jenis usia. 

Kegiatan ini adalah paling efektif untuk memberikan pengetahuan tentang 

tindakan KDRT yang ada di masyarakat, dan dapat meminimalisir kekerasan. 

Kegiatan ini  digolongan menjadi beberapa kalangan usia, yakni 1) pada usia pra 

sekolah, 2) usia remaja, 3) usia dewasa. Pencegahan KDRT di komunitas pondok 

sinau sendiri yakni kegiatan yang bernuasa eduatif terhadap anak, remaja, dewasa, 

kegiatan ini diberikan kepada mereka sesuai dengan tingkat usia.  

Pengoptimalkan sosialisasi kontribusi Taman Baca Masyarakat di komunitas 

Pondok Sinau yakni lentera anak nusantara sebagai pusat aktivitas masyarakat untuk 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal yang akan berdampak 

pada perubahan sosial juga ekonomi masyarakat. Komunitas Pondok Sinau menjalin 

kerjasama dengan berbagai pihak kampus-kampus, Dinas, dan beberapa dari 

perusahaan hal itu untuk melakukan beberapa kegiatan yang edukatif sasarannya yaitu 

kelompok usia sekolah sampai remaja merawat semangat mereka agar sampai ke 

perguruan tinggi bahkan jikalau memungkinkan. Kegiatan bermacam-macam seperti 

pelatihan, workshop, kemudian kegiatan-kegiatan yang fun nonton bareng kemudian 

yang dikemas agak berbeda dari yang di berikan di sekolah  di harapkan  menghindari  

kejenuhan-kejenuhan dalam ruangan.  

Di pondok sinau juga terdapat fasilitas penunjang yang dapat digunakan 

masyarakat untuk mengoptimalkan pembelajaran mereka, seperti tempat yang 

nyaman, adanya ruang diskusi atau seminar, fasilitas wifi untuk memberikan 
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kemudahan dalam mencari informasi tentang pendidikan. Komunitas Pondok Sinau 

yang memepunyai suasana edukatif untuk mengisi kegiatan anak-anak, remaja dan 

dewasa dalam mensosialisasikan pengembangan potensi masyarakat yang berguna 

bagi masyarakat itu sendiri, fasilitas ruang belajar bagi anak-anak kampung selepas 

pulang sekolah dan setelah mengaji.  

Kegiatan ini berdampak pada peningkatan pendidikan dan literasi  yang ada 

di Desa Mojosari, selain itu masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan ini, 

Masyarakat sangat antusias terhadap berdirinya pondok sinau di desa kami, karena 

pondok sinau dapat mengedukasi masyarakat dari berbagai kalangan dan bermanfaat 

untuk orang banyak.  

 Kegiatan diclusterkan dari berbagai macam kegiatan dan rentan usia. 

Kegiatan pendampingan belajar kepada anak-anak usia SD & SMP sering kali 

dilakukan, dengan berbagai macam buku yang ada dapat dimanfaatkan guna 

menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi siswa yang belajar di perpustakaan, 

kemudian ada kelas bahasa asing melalui kerja sama dengan pihak BIPA UMM, 

impelementasi kegiatan dalam bentuk pelatihan public spekaing, grammar, ada juga 

kegiatan cooking class yang dilakukan setelah kegiatan kelas bahasa asing yang 

sangat dinikmati oleh pengunjung perpustakaan, ibu-ibu di sekitar dusun pepen juga 

dilibatkan dalam pelatihan serta pembuatan batik sebagai industri UMKM, kemudian 

hasil karya Ibu-Ibu dipasarkan melalui kegiatan PKK sehingga terciptanya kreativitas 

masyarakat dan menambah perekonomian penduduk Desa Mojosari.  
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4.7 Kegiatan Sosialisasi melalui Media  

4.7.1 Sosialisasi melalui media massa  

Media massa merupakan bentuk rekreasi dan komunikasi yang menjangkau 

masyarakat secara luas sehingga pesan informasi yang sama dan dapat diterima 

secara serentak oleh masyarakat, media massa yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari telah beroperasi dalam bidang informasi dan edukasi yang telah di bentuk 

oleh Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau LENSA dengan   sosialisasi 

menggunakan media saat ini sedang gencar dilakukan oleh perpustakaan pondok 

sinau, dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait kegiatan yang sedang 

dilakukan agar dapat diterima oleh masyarakat. Berbagai bentuk kerjamasa dengan 

berbagai media cetak di local malang raya, seperti radar malang, apabila pondok 

sinau membuat kegiatan yang berskala besar pihak Perpustakaan mengundang 

jurnalis dari pihak radar malang untuk meliput sehingga dibuat pres release berita, 

yang nantinya akan disebarluaskan melalui Koran radar malang. Sudah sering kali 

dalam beberapa bulan terakhir pihak perpus bekerja sama dengan berbagai media 

local di malang raya.  

Pendiri pondok sinau juga sering mengirim tulisan ke berbagai media online di 

malang raya, terkait kegiatan yang sudah dilakukan, seperti kegiatan  pelatihan 

membatik di perpustakaan pondok sinau yang sudah dimuat di malang times, proses 

sosialisasi melalui berbagai macam media cetak maupun online ini bertujuan guna 

memperkenalkan proses sosialisasi kegiatan pondok sinau kepada semua khalayak 

sehingga mengedukasi para pembaca untuk datang dan berpartisipasi dalam sosialiasi 

kegiatan pondok sinau. Pengurus pondok sinau melihat potensi media massa saat ini 
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sangat progresif dalam penyebarluasan informasi, karena saat ini hampir semua orang 

memiliki gadget yang bisa dimanfaatkan untuk membuka link-link media online 

keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa juga menimbulkan efek 

dimana suatu pesan yang dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif amat 

banyak , serta Koran masih menjadi primadona masyarakat untuk memperloleh 

informasi, media massa sudah terdekontruksi dalam proses sosialisasi yang paling 

tepat di era digital saat ini untuk menyebarkan informasi media massa sangat efektif, 

namun tidak demikian untuk mengubah pendapat dan perilaku komunikan melalui 

sosialisasi yang diadakan oleh Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau LENSA karena 

itu pengurus menjadikan media massa sebagai pilihan yang tepat untuk menyalurkan 

informasi terkait dengan literasi yang sedang berkembang saat ini.  

 

4.7.2 Sosialisasi melalui komunikasi kelompok  

Kelompok merupakan sebuah media atau alat berkumpulnya orang-orang 

yang memiliki kesalahan tujuan dan cita-cita untuk diraih bersama. Sosialiasi 

kelompok merupakan sebuah pertukaran informasi yang terjadi antara beberapa 

belah pihak dalam sebuah media sosialisasi. Sosialisasi komunikasi kelompok kini 

juga berkomunikasi dengan sejumlah orang yang bergabung dalam sebuah kelompok 

karena jumlah komunikan itu juga menimbulkan konsekuensi kesempatan 

komunikan dalam menyampaikan tanggapannya, Dalam melaksanakan  

kegaiatannya agar dapat dipahami serta beratisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. 

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan kepada masing-masing kelompok di 

kawasan Desa Mojosari, pertama pengurus perpustakaan menggandeng kelompok 
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karang taruna desa, tujuannya agar karang taruna aktif serta membantu kegiatan di 

perpustakaan, salah satu kegiatanya membantu dalam proses bimbingan belajar yang 

dilakukan kepada siswa dilakukan setiap hari minggu, kemudian mereka di kader 

untuk menjadi pegiat literasi di Desa tersebut.  

Pendekatan juga dilakukan melalui kerja sama pondok sinau dalam pemberdayaan 

ibu-ibu PKK dalam industry UMKM, dengan melakukan pelatihan Pelatihan 

ketrampilan ini ditunjukan kepada kaum ibu-ibu agar meminimalisir tindakan 

kekerasan dan juga dapat menambah penghasilan keluarga. Adanya pelatihan 

ketrampilan diharapkan masyarakat desa mojosari lebih produktif. Pelatihan-

pelatihan yang diadakan pondok sinau dengan berkerjasam ibu PKK diantaranya, 

membuat bros dan membatik, Sejak awal Pondok Sinau selain konsen ke literasi, awal 

yang di angkat yaitu isu-isu tentang lingkungan, karena itu sebagai dari isu global, 

bukan hanya isu global dan bukan hanya isu lokal potensi sampah termasuk sumber 

daya manusia pengolahan itu tersedia cukup baik jadinya  sayang kalau tidak 

dimanfaatkan , Pondok Sinau bekerjasama dengan selain Pemerintah Desa dan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan di sponsori oleh Unilever mendapatkan 

beberapa produk sponsorship diberikan kepada peserta pelatihan produksi daur ulang 

sampah menjadi berbagai kreasi yang berjual nilai ekonomis.  

Selain daur ulang sampah untuk mendapatkan hasil tambahan ekonomi, 

masyarakat mengadakan budidaya sayur organic dan tanaman hias di area 

perkampungan Desa. Keuntungan budi daya ini dapat dipakai untuk membiayai 

sekolah atau pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Dalam mengajak masyarakat 

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di atas, pemerintah desa mensosialisasikan 
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program tersebut melalui kader-kader setiap RT dan RW, agar program berjalan 

dengan lancar sesuai dengan harapan melalui kader-kader setiap RT dan RW selalu  

di sosialisasikan dan selalu ada perwakilannya, sehingga kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan bisa berjalan lancar. 

 Membati juga menjadi salah satu dari kegiatan  yang sudah menghasilkan sampai 

proses produksi hingga penjualan, tidak mudah untuk memobilisasi ibu-ibu untuk 

aktif dalam kegiatan tersebut, tetapi dengan kerja sama dengan pihak desa yang 

menyediakan tempat sebagai tempat untuk penjualan karya ibu-ibu PKK. Jadi mereka 

dapat mendapatkan tambahan penghasilan deri kegiatan membatik.  

Kerja sama juga dilakukan dengan pihak BIPA UMM, representasi kelompok 

mahasiswa asing ini sengaja diundang ke pondok sinau untuk belajar bersama siswa-

siwa yang sering berkunjung ke perpustakaan guna mempelajari bahasa asing, 

ditambah dengan cooking class dengan mahasiswa asing sudah sering dilakukan, dari 

berbagai elemen representasi dari pihak amsyarakts etempat serta dari pihak luar 

sudah dilakukan, guna untuk memperkenalkan sosialisasi kegiatan pondok sinau 

dalam peningkatan gerakan literasi. 

 

4.7.3 Sosialisasi melalui komunikasi antar personal 

Dalam proses sosialisasi penggunaan makna untuk menghasilkan sebuah 

pesan, dimana proses sosialisasi ke setiap individu dilakukan secara sustainable, 

sejak awal pendirian peprustakaan tersebut, masyarakat memberikan respon yang 

positif, dimana pendiri perpustkaan menjelaskan tujuan yang terdekontruksi untuk 

peningkatan kegiatan literasi di masyarakat, masyarakat yang masih awam dengan 
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peprustkaan menerima keberadaan peprystakaan di lingkungan mereka. Proses 

sosialisasi secara door to door ke maisng-masing rumah warga dilakukan demi untuk 

mengedukasi serta menarik partisipasi masyarakat untuk aktif dalam agenda 

perpustakaan, terutama menyasar siswa-siswa di kawasan tersebut.  

Pengurus peprustakaan juga mengajak ibu rumah tangga untuk membangun 

KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), secara door to door pengurus melakukan 

sosialisasi di setiap rumah, tujuannya supaya masyarakat terkontruksi agar mengikuti 

kegiatan peprustakaan, karena penanaman KRPL sangat berguna menuju pola hidup 

bersih dan sehat dan ramah lingkungan, manfaat secara ekonomi yaitu bisa 

menghemat keperluan rumah tangga karena sayuran yang dihasilkan bisa dimasak 

ataupun dijual. Proses sosialisasi intra personal yang dilakukan peprustakaan 

berdampak signifikan kepada peningkatan edukasi masyarakat tertutama pada bidang 

literasi, serta membantu masyarakat yang terisolasi serta tidak mempunyai akses 

untuk berubah. 

 

 

 

 

 

 

  


