
 

 

DEPARTEMEN EKSTERNAL 
KOORDINATOR DAERAH (6 manajer) 

Lingkup kerja 

- Bertanggung jawab dalam melakukan dan mengawasi kegiatan mengajar Proyek Malin 
- Merancang, mempersiapkan dan mengembangkan rincian acara kegiatan mengajar 

Proyek Malin 
- Mebentuk dan menjaga kerjasama antara Proyek Malin dengan sekolah-sekolah, 

yayasan dan mitra kerja lainnya 
- Bertanggung jawab dalam mempersiapkan, melakukan dan mengawasi kegiatan 

pendukung untuk guru sekolah dan orang tua siswa 

Komitmen 

 Maret-Desember 2017 

 2-3 Jam per minggu 

3-5 hari recce tempat (liburan Mei-Juli) 

5 hari kegiatan mengajar (liburan Desember) 

 10 SGD - Commitee Fee (sudah termasuk baju komite) 

10 SGD - Volunteer Fee (sudah termasuk baju relawan) 

Klasifikasi 

- Kemauan untuk berkontribusi dan belajar 
- Pulang ke Indonesia saat liburan Mei-Juli (minimal 1 minggu) 
- Pulang ke Indonesia saat liburan Desember (Sesuai jadwal kegiatan di daerah masing-

masing) 
- Berasal dari daerah Jakarta, Surabaya, Medan atau sekitarnya 

Keuntungan 

- Kesempatan untuk belajar dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi sebuah 
acara 

- Kesempatan untuk memperluas networking dengan membentuk dan menjaga 
kerjasama antara Proyek Malin dan mitra kerja lainnya 

- Kesempatan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam 
mengahadapi masalah 

  



 

 

DEPARTEMEN INTERNAL 
DIVISI MANAJEMEN SDM (2 manajer & 8 anggota) 

Lingkup kerja 

- Bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi proses 
perekrutan relawan 

- Bertanggung jawab dalam menentukan, merancang, melaksanakan, dan 
mengawasi  metode, jenis, dan materi pelatihan relawan dan kegiatan yang dapat 
mempererat relawan 

- Melakukan uji coba pelatihan atau kegiatan yang dapat mempererat relawan 
- Ikut berkontribusi dalam merancang, melaksanakan model dan konten kampanye 

Komitmen 

 Maret-Desember 2017 

 2-3 jam meeting per minggu 

 10 SGD - Commitee Fee (Sudah termasuk baju komite) 

Klasifikasi 

- Mau belajar dan berpartisipasi secara aktif adalah kualifikasi utama 
- Pernah memiliki pengalaman dalam proses perekrutan, dan atau merancang kegiatan 

pelatihan atau perkumpulan, dan atau kampanye suatu acara adalah poin plus 

Keuntungan 

- Kesempatan melatih communication skill 
- Kesempatan memperluas network dengan pelajar Indonesia di Singapura 
- Kesempatan untuk merancang acara secara taktikal dan terencana 

  



 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN 
DIVISI SPONSORSHIP (1 manajer & 4 anggota) 

Lingkup kerja 

- Bertanggung jawab dalam mencari dan menghubungi pihak-pihak yang berpotensi 
untuk menjadi sponsor 

- Menjaga hubungan baik dengan sponsor 

Komitmen 

 Maret-Desember 2017 

 3 jam per minggu (maksimal) 

 10 SGD - Commitee Fee (Sudah termasuk baju komite) 

Klasifikasi 

- Mau belajar dan ikut berpartisipasi secara aktif 
- Pengalaman relevan dalam mencari sponsor (optional) 

Keuntungan 

- Kesempatan untuk melatih communication skill 
- Kesempatan untuk memperluas network dengan pihak-pihak yang berpotensi untuk 

menjadi sponsor 

  



 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN 
DIVISI WIRAUSAHA (1 manajer & 6 anggota) 

Lingkup kerja 

- Bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan penjualan merchandise 
Proyek Malin 

- Bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan metode-metode 
pengumpulan dana secara kreatif (creative money making) 

Komitmen 

 Maret-Desember 2017 

 3 jam per minggu (maksimal) 

 10 SGD - Commitee Fee (sudah termasuk baju komite) 

Klasifikasi 

- Mau belajar dan berpartisipasi secara aktif 
- Kreatif 
- Pengalaman relevan dalam mencari sponsor (optional) 

Keuntungan 

- Kesempatan untuk belajar dan mengembangkan entrepreneurial skills 
- Kesempatan untuk melatih kreatifitas 

  



 

 

DEPARTEMEN FUNDRAISING 
DIVISI KREATIF (1 manajer & 8 anggota) 

Lingkup kerja 

- Bertanggung jawab dalam merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan berbagai 
kegiatan penggalangan dana yang berkesinambungan 

- Mengeksekusi rencana kegiatan penggalangan dana 

Komitmen 

 Maret-Desember 2017 

 2-3 jam meeting per minggu 

 10 SGD - Commitee Fee (sudah termasuk baju komite) 

Klasifikasi 

- Mau belajar dan berparistisipasi secara aktif 
- Pengalaman membuat acara (optional) 

Keuntungan 

- Kesempatan untuk belajar dalam merencanakan dan melaksanakan sebuah acara 
- Kesempatan untuk belajar dalam berpikir out of the box 
- Kesempatan untuk melatih networking skills 

  



 

 

DEPARTEMEN OPERASIONAL 
DIVISI MULTIMEDIA (1 manajer & 11 anggota) 

Lingkup kerja 

- Mengintegrasikan kerja Publikasi, Dokumentasi, Social Media Manager, dan IT untuk 
branding Proyek Malin 

Publikasi: Membahas konsep branding dan marketing tentang kegiatan-kegiatan 
Proyek Malin dengan komite dari divisi lain 
Mendesain digital poster tentang kegiatan-kegiatan Proyek Malin yang 
akan disebarkan di media sosial 
Berhak memilih/menentukan hari-hari tematik yang akan dibuatkan 
digital poster-nya 
Mendesain digital poster unik dan menarik tentang hari-hari tematik di 
atas 
Mendesain banner kegiatan mengajar 
Mendesain baju komite dan relawan 

Dokumentasi: Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Proyek Malin, baik dalam 
bentuk foto maupun video 
Menyeleksi, mengolah, dan mengedit hasil dokumentasi yang layak 
digunakan untuk materi publikasi di media sosial, website, maupun 
media partner Proyek Malin 
Membuat post-post kreatif di media sosial (eg. Boomerang, Time 
Lapse) 
Membuat sneak peek video untuk kegiatan mengajar 
Meliput dan mendokumentasikan kegiatan mengajar Proyek Malin, 
yang hasilnya akan berpeluang ditayangkan oleh media partner 
Proyek Malin 

Social Media Manager: Meng-handle posting akun sosial media Proyek Malin 
Membuat campaign-campaign menarik untuk memperluas 
reach dan mengajak orang berpartisipasi aktif 

IT: Menghandle back-end/front-end website (salah satu) 
Membuat tab donasi di website 
Membuat tab penjualan merhandise di website 

- Sebagai jembatan Divisi Multimedia dengan divisi-divisi lain yang membutuhkan 
kerjasama 

- Membuat buku tahunan Proyek Malin angkatan pertama 

Komitmen 

 Maret-Desember 2017 

 Manager Multimedia: 3-4 jam per minggu 



 

 

 Publikasi, Social Media Manager, IT: 2-3 jam per minggu 

 Dokumentasi: 3-4 jam saat ada kegiatan tertentu 

5 hari kegiatan mengajar (liburan Desember) 

 10 SGD - Commitee Fee (Sudah termasuk baju komite) 

Klasifikasi 

- Knowledge on designs 
- Bisa memimpin tim 
- Bertanggung jawab 
- Kreatif, think out-of-the-box 

Keuntungan 

- Kesempatan meningkatkan marketing skill atau branding sebuah unit 
- Kesempatan melatih leadership skill 
- Kesempatan meningkatkan communication skill 

  



 

 

DEPARTEMEN OPERASIONAL 
DIVISI SUPPORT (1 manajer & 6 anggota) 

Lingkup kerja 

- Mengelola aset Proyek Malin yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan fundraising 
maupun kegiatan mengajar Proyek Malin secara efektif dan efisien 

- Mengatur konsumsi saat kegiatan mengajar Proyek Malin, sebisa mungkin yang 
menghidupkan ekonomi sekitar 

- Memastikan toleransi beragama terjaga 
- Menyusun dan menyelenggarakan Committee Appreciation Day 

Komitmen 

 Maret-Desember 2017 

 3-4 jam saat ada kegiatan tertentu 

3-4 hari recce (pulang saat liburan kapanpun antara Mei-Juli) 

5 hari kegiatan mengajar (liburan Desember) 

10 SGD - Commitee Fee (sudah termasuk baju komite) 

10 SGD - Volunteer Fee (sudah termasuk baju relawan) 

Klasifikasi 

- Management skill 
- Communication skill 
- Informatif/kemauan untuk mencari tahu akan keadaan kotanya masing-masing. (eg. 

printing buku dimana?) 
 

Keuntungan 

- Kesempatan mengasah management skill 
- Kesempatan belajar memahami orang lain, khususnya dalam multi-faith society 
- Kesempatan meng-explore daerah asalnya masing-masing 
- Kesempatan melatih problem solving skill 


