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Abstrak 

 Pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (abdimas) semester Gasal TA 

2018-2019, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur 

mengambil tema terkait melestarikan kearifan lokal guna memajukan 

Pariwisata dalam era Globalisasi. Dalam perkembangannya, definisi literasi 

selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi 

adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah Literasi sudah mulai 

digunakan dalam arti yang lebih luas serta  sudah merambah pada praktik 

kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Definisi baru dari 

literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan 

pembelajaran nya. Pesatnya globalisasi dapat menjadi faktor penghambat dan 

pendukung literasi. Tingkat literasi yang rendah pada generasi muda menjadi 

salah satu ancaman kemunduran sebuah bangsa. Remaja khususnya, mereka 

yang masih bersekolah merupakan salah satu komponen masyarakat yang 

tergolong sebagai generasi muda penerus bangsa. Pariwisata merupakan suatu 

hal yang tidak asing dikalangan pemuda, dengan pelatihan terkait literasi yang 

berhubungan dengan pariwisata maka pemuda sebagai penerus bangsa akan 

terus menjaga dan meningkatkan perekonomian dibidang pariwisata. 

Peningkatan literasi bagi kaum muda atau generasi millennials tidak bisa 

dilakukan dengan cara konservatif. Untuk itu, tim PKM kami melakukan 

kegiatan pelatihan literasi bagi para siswa Sekolah Menengah, yaitu SMK 

Informatika Pondok Randji pada Senin, 19 November 2018 dan SMA Negeri 

5 Tangerang Selatan pada Jumat, 14 Desember 2018. Dalam pelaksanaan 

mendapatkan hasil bahwa, pengetahuan literasi dikalangan pemuda telah ada, 

kendati demikian masih perlu peningkatan sesuai dengan perkembangan 

zaman yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Ketertarikan peserta terhadap nilai-nilai kearifan lokal Indonesia 

semakin bertambah. Peserta memiliki kemampuan yang cukup baik dalam 

menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk meningkatkan Pariwisata 

Indonesia pada era Globalisasi dalam bentuk karya tulis.  

Kata Kunci 

Kearifan lokal, literasi, pemuda, pelatihan, pariwisata, globalisasi, teknik penulisan 

ilmiah 
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Pendahuluan 

Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kebisaan seseorang untuk melek 

huruf. Kemampuan memahami huruf atau aksara tersebut meliputi kemampuan 

membaca serta menulis. Selain itu, makna literasi juga mencakup pemahaman akan 

visual, atau dengan kata lain berarti kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-

ide yang disampaikan secara visual (adegan, video, gambar). Sedangkan menurut 

National Institute for Literacy, Literasi dipahami sebagai kemampuan individu untuk 

membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat 

keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. 

Pengertian Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami 

informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, 

definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi 

literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah Literasi sudah mulai 

digunakan dalam arti yang lebih luas. Dan sudah merambah pada praktik kultural yang 

berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Definisi baru dari literasi menunjukkan 

paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajaran nya. Kini ungkapan 

literasi memiliki banyak variasi, seperti Literasi media, literasi komputer, literasi sains, 

literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat ber-literasi secara kritis dalam 

masyarakat demokratis diringkas dalam lima verba: memahami, melibati, 

menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada 

kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan 

menulis (dkampus, 2017). 

Ada tujuh dimensi dalam mendefinisikan literasi. Ketujuh dimensi tersebut adalah 

Dimensi geografis meliputi daerah lokal, nasional, regional, dan internasional. Literasi 

ini bergantung pada tingkat pendidikan dan jejaring sosial; Dimensi bidang meliputi 

pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan lain sebagainya. Literasi 

ini mencirikan tingkat kualitas bangsa dibidang pendidikan, komunikasi, militer, dan 

lain sebagainya; Dimensi ketrampilan meliputi membaca, menulis, menghitung, dan 

berbicara. Literasi ini bersifat individu dilihat dari tampaknya kegiatan membaca, 

menulis, menghitung, dan berbicara. Dalam teradisi orang barat, ada tiga ketrampilan 

3R yang lazim diutamakan seperti reading, writing, dan arithmetic; Dimensi fungsi, 

literasi untuk memecahkan persoalan, mendapatkan pekerjaan, mencapai tujuan, 

mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri; Dimensi media, 

(teks, cetak, visual, digital) sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

begitu juga teknologi dalam media literasi; Dimensi jumlah, kemampuan ini tumbuh 

karena proses pendidikanyang berkualitas tinggi. literasi seperti halnya kemampuan 

berkomunikasi bersifat relatif; Dimensi bahasa, (etnis, lokal, internasional) literasi 

singular dan plural, hal ini yang menjadikan monolingual, bilingual, dan multilingual. 
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Ketika seseorang menulis dan berlitersi dengan bahasa dearah, bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris, maka ia disebut seseorang yang multilingual (www.dkampus.com). 

Pesatnya globalisasi dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung literasi. Era 

globalisasi jelas menjadi sebuah fenomena yang menantang terpeliharanya kearifan 

lokal di kalangan pemuda pemudi Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi 

yang juga merupakan dampak globalisasi, membuat sebagian masyarakat telah 

mengalami kelesuan literasi (Sari, 2017). Seperti yang kita lihat pada realita 

masyarakat, para generasi millennial sudah menjadikan medsos sebagai 

"soulmatenya"sebagai imbas dari perkembangan teknologi dan informasi. Mereka 

sering memposting status, gambar, dan video. Kondisi ini membuat mereka 

mengalami titik kelesuan dalam minat baca (Sari, 2017).  

Peningkatan literasi bagi kaum muda atau generasi millennials tidak bisa dilakukan 

dengan cara konservatif. Diperlukan strategi dan inovasi dalam menanamkan dan 

mengembangkan potensi literasi kaum muda guna melestarikan kearifan lokal pada 

era globalisasi masa kini. Salah satu cara yang dapat dilakukan pihak sekolah adalah 

literasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Pihak manajemen sekolah dapat 

melakukan upaya penguatan pendidikan karakter melalui strategi literasi berbasis 

muatan lokal bagi para siswa. Hal ini dilakukan untuk membangun kepribadian, 

mentalitas, moralitas yang adiluhung (Joyo, 2018). 

Maka dari itu, sinergi antara literasi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam era globalisasi 

menjadi salah satu kunci kemajuan. Memang tidak salah dengan adanya 

perkembangan teknologi dan informasi. Justru melalui medsos dapat membantu kita 

dalam menyebarluaskan informasi secara cepat dan dapat menjangkau masyarakat 

luas, tetapi alangkah sempurnanya jika itu dibarengi oleh literatur untuk membuka 

cakrawala kita untuk dijadikan sebagai data dukung untuk menyebarkan informasi 

(Sari, 2017).  

Berdasarkan data Hasil penelitian Programme for International Student Assessment 

(PISA) menyebut, budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 

65 negara yang diteliti di dunia. Tingkat literasi yang rendah pada generasi muda 

menjadi salah satu ancaman kemunduran sebuah bangsa. Remaja khususnya mereka 

yang masih bersekolah merupakan salah satu komponen masyarakat yang tergolong 

sebagai generasi muda penerus bangsa. Oleh karena itu sebagai bentuk partisipasi 

dalam melestarikan kearifan lokal guna memajukan pariwisata di era globalisasi, maka 

program pengabdian pada masyarakat Prodi Hubungan Internasional kali ini 

kemudiannya mengajukan pertanyaan penelitian, bagaimana signifikansi peran 

pemuda melalui Pelatihan Literasi dalam Melestarikan Kearifan Lokal Guna 

Memajukan Pariwisata pada Era Globalisasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan dan 

SMK Informatika Pondok Ranji? 

http://www.dkampus.com/
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Metode Penelitian 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode berupa pemaparan materi, 

pelatihan praktek penulisan dan permainan interaktif dengan peserta. 

1. Pemaparan materi 

 Sesi 1 kegiatan berupa pemaparan interaktif dari tim penyaji untuk pelatihan 

penulisan ilmiah bertema Pelatihan Literasi bagi Pemuda: Melestarikan 

Kearifan Lokal untuk Memajukan Pariwisata dalam Era Globalisasi, di SMAN 

5 Tangerang dan SMK Informatika Pondok Ranji. Pemaparan kedua adalah 

mengenai tips-tips dalam menggali potensi, menghadapi tantangan dan 

memaksimalkan peluang dalam penulisan ilmiah terkait tema. Pemaparan 

materi ini akan banyak mengulas perihal literasi dan disampaikan dengan 

menggunakan media power point dan penyaji akan menjelaskan. 

2. Pelatihan/praktek penulisan 

 Sesi ke-2 akan diisi dengan pelatihan literasi bagi para peserta, yaitu berupa 

praktek menulis ilmiah. Praktek atau pelatihan tersebut juga melibatkan tim 

PKM yang terdiri dari mahasiswa sebagai kakak mentor atau fasilitator peserta 

dalam pelatihan penulisan. Setiap kakak mentor akan membimbing 

sekurangnya 1 peserta. Pelatihan penulisan ilmiah tersebut akan didasarkan 

pada pengalaman atau minat pribadi para siswa. 

3. Kuis dan permainan interaktif 

 Bersamaan dengan pemaparan materi dan pelatihan literasi atau praktek 

penulisan ilmiah, tim penyaji juga akan mengadakan kuis dan permainan 

interaktif. Pemilihan metode ini diadakan dalam rangka ice breaking dan 

mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disajikan. Dengan 

adanya interaksi dan komunikasi antar penyaji dan peserta, diharapkan materi 

yang disampaikan bisa diterima dengan lebih baik. 

Instrumen Pelaksanaan 

Berikut rincian instrumen pelaksanaan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat: 

a. Modul : berisikan ringkasan materi & slide presentasi 

b. Materi presentasi : slide format power point 

c. Perlengkapan pendukung : laptop, proyektor, screen proyektor dan pointer 

d. Perlengkapan lain : kertas, alat tulis, dan alat peraga lainnya 

e. X-banner : memuat judul kegiatan dan logo institusi 
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Langkah-Langkah Kegiatan  

Terdapat tiga (3) langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini. 

Langkah yang pertama adalah langkah persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan 

serta evaluasi dan tindak lanjut. Langkah yang ketiga penting mengingat agar program 

pengabdian yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional dapat 

memiliki sifat keberlanjutan sehingga manfaatnya tepat guna dalam membentuk 

masyarakat yang mandiri secara meluas. 

a. Langkah Persiapan 

Langkah persiapan diawali dengan melakukan diskusi dengan pihak sekolah mitra. 

Diskusi membahas permasalahan mitra, teknis pelaksanaan, administrasi serta sharing 

informasi tambahan mengenai situasi dan kondisi peserta. Setelah dicapai kesepakatan, 

selanjutnya tim penyaji menyusun proposal yang akan diajukan ke pihak universitas. 

b. Langkah Pelaksanaan  

 Pelaksanaan kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Penerimaan oleh pihak sekolah, dalam hal ini berarti dua sekolah sasaran yaitu 

SMAN 5 Tangerang Selatan dan SMK Informatika Pondok Ranji. 

2. Pembukaan oleh perwakilan tim dan mitra dalam mensosialisasikan kembali 

mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan. 

3. Penyampaian materi serta penyelenggaraan kuis dan permainan interaktif 

meliputi: 

I. Jenis dan Konsep Penulisan Ilmiah 

II. Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi 

III. Potensi Pengembangan Kemajuan Pariwisata 

 

c. Penutup 

a. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Evaluasi dilakukan sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat. Evaluasi berasal dari notulensi kegiatan dan hasil diskusi dengan 

para peserta termasuk dengan para pihak sekolah, dalam hal ini berarti dua sekolah 

sasaran yaitu SMAN 5 Tangerang Selatan dan SMK Informatika Pondok Ranji, serta 

dengan sesama anggota tim pelaksana. Pengabdian kali ini akan menjadi dasar bagi 

pembentukan pengabdian pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2018/2019 terkait 

Pelatihan Literasi bagi Pemuda: Melestarikan Kearifan Lokal untuk Memajukan 

Pariwisata dalam Era Globalisasi, di SMAN 5 Tangerang dan SMK Informatika 

Pondok Ranji. 
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Hasil dan Pembahasan 

Pada bulan November & Desember 2018 prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, melaksanakan program 

merealisasikan tri darma perguruan tinggi yaitu salah satunya pengabdian kepada 

masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini kami fokuskan 

pada siswa/siswi menengah atas atau setara SMA/SMK. Program ini dilakukan dengan 

membawa tema literasi yang disertai juga praktik penulisan. Hal tersebut erat 

kaitannya dengan mata kuliah yang ada pada prodi HI sendiri yaitu mata kuliah Teknik 

Penulisan Ilmiah, dimana nantinya para siswa SMA/SMK diberikan sosialisasi terkait 

tema tersebut dan di sisi lain para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dapat 

mengimplementasikan ilmu yang dipelajari langsung kepada masyarakat. 

Sebelum pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini para dosen 

mempersiapkan rancangan kegiatan dalam sebuah tim, yang terdiri dari ketua dan 2 

orang anggota. Kemudian dosen juga turut mengikutsertakan mahasiswa prodi 

Hubungan Internasional angkatan 2016 & 2017 dalam program ini. Para mahasiswa 

dikumpulkan terlebih dahulu beberapa hari sebeluh hari H pelaksanaan kegiatan, 

kemudian para mahasiswa juga mendapatkan briefing dari tim dosen terkait kegiatan.  

Mahasiswa dibagi menjadi 2 tim/kelompok. Hari pertama kegiatan pengabdian, ada 

sekitar 15 mahasiswa yang ikut serta. Kemudian pada hari ke-2 pengabdian, ada sekitar 

21 mahasiswa yang turut serta menyukseskan kegiatan. Pengabdian ini dilaksanakan 

di dua tempat & waktu yang berbeda, namun dengan tema yang sama. Pada saat 

briefing para mahasiswa dijelaskan terlebih dahulu perihal program pengabdian lalu 

diarahkan nantinya tugas daripada mahasiswa adalah menjadi kakak mentoring atau 

pembimbing adik-adik siswa/siswi SMA/SMK dalam mengkaji tema literasi, 

khususnya pada praktik penulisan karya tulis. Persiapan juga dilakukan dalam hal 

penyiapan peralatan dan kebutuhan PKM, seperti banner, souvenir untuk peserta, 

materi, transportasi hingga konsumsi. 

Dengan berbagai persiapan tersebut di atas yang dimulai beberapa pekan sebelum 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hari pertama pelaksanaan 

kegiatan dimulai pada Senin, 18 November 2018 di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Informatika Pondok Ranji, Ciputat. Kemudian hari ke-2 pelakasanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Jumat, 13 Desember 2018, 

bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tangerang Selatan.  

Kegiatan PKM ini diawali dengan sambutan oleh dosen, dengan menyampaikan tujuan 

kedatangan dari tim Universitas Budi Luhur, dan pihak sekolah pun menyambut baik 

kegiatan tersebut. Kegiatan ini diisi oleh para dosen sebagai narasumber. Narasumber 

menyampaikan materi terkait tema yaitu literasi bagi pemuda dengan sub tema yaitu 

Melestarikan Kearifan Lokal Guna Menamajukan Pariwisata dalam Era Globalisasi. 
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Pada sesi pertama narasumber kami menjelaskan tentang Apa yang dimaksud dengan 

Literasi. Narasumber kami menyampaikan bahwasanya literasi itu sangatlah penting. 

Literasi adalah keterampilan kognitif (berpikir) bagaimana kita bisa berbicara, 

membaca & menghitung. Produk dari aktivitas literasi berupa tulisan, tulisan adalah 

sebuah warisan intelektual yang tidak akan kita temukan di zaman prasejarah. Dengan 

kata lain apabila tidak ada literasi/membaca dan menulis sama saja kita sedang berada 

di zaman pra sejarah. Tulisan merupakan bentuk rekaman sejarah yang dapat 

diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan hingga berabad-abad lamanya. Juga, 

sebagai wadah penyaluran ide, aspirasi dan mencari inspirasi. 

Pada sesi kedua, narasumber melanjutkan materi dengan mengulas pentingnya literasi 

bagi para pemuda, khususnya generasi muda penerus bangsa di Indonesia. Kesadaran 

betapa pentingnya membaca, literasi adalah sebagai ‘basic tools’ (alat dasar belajar) 

yang melekat dalam pembelajaran. Kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas. Maka dari itu berbagai 

aktivitas seperti membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ berbicara merupakan 

bagian dari literasi. 

Membaca sangatlah penting, karena dapat melatih kemampuan menulis. Bagaimana 

seseorang mau menulis jika membaca saja tidak dilakukan. Produk sebuah literasi 

adalah tulisan, tulisan merupakan bentuk rekaman sejarah juga sebagai wadah 

penyalur ide, aspirasi, & mencari inspirasi`. Kemampuan mengakses, memahami, 

menggunakan sesuatu secara cerdas melalui besar 90% dunia adalah membaca. Dalam 

hal ini, narasumber menekankan pentingnya kecerdasan literasi bagi para pemuda. 

Orang cerdas tahu dan pasti memahami betul tentang sebuah persoalan dan itu 

dibutuhkan dalam mengkaji literasi. Kecerdasan adalah salah satu hal mutlak dalam 

literasi. 

Di sesi selanjutnya, narasumber membahas jenis-jenis literasi. Melihat generasi jaman 

now ada yang namanya komunitas baca/diskusi merupakan perkumpulan orang-orang 

yang gemar membaca, menulis maupun mengemukakan ide-ide. Pada sesi ini 

narasumber kami berinteraksi langsung dengan para siswa/siswi, menanyakan apakah 

para peserta disini suka membaca? Berapakah kira-kira dalam sehari buku yang telah 

dibaca? Dan rata-rata dari mereka para peserta suka membaca, namun kebanyakan 

peserta menyebutkan novel dana tau komik debagai sumber bacaan favorit mereka. 

Neskipun demikian, novel/komik termasuk jenis literasi bahkan blog/artikel yang ada 

di website. 

Namun yang sangat disayangkan pada generasi milenials yang penuh dengan 

kecanggihan teknologi, banyak yang memanfaatkan kesempatan dan menjadikannya 

penyalahgunaan. Maksudnya adalah karena sudah sangat mudah sekali bagi mereka 

untuk mengakses literasi apapun, ketika membuat suatu karya tulis banyak yang tidak 

menghargai karya tulis seolah-olah karya tulis tiada harganya dengan melakukan copy 

paste/plagiarisme, hal tersebut merupakan bentuk penghinaan intelektual. Untuk itu 
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narasumber kami mengakhiri nya dengan sebuah statement “Hargai karyamu dan 

karya orang lain”. 

Setelah sesi penyampaian materi, lalu para peserta siswa/siswi lanjut pada sesi praktik 

lapangan. Sesi ini merupakan sesi bagaimana mengaplikasikan materi-materi yang 

sudah disampaikan dan dibimbing langsung oleh para kakak-kakak mentoring dari 

para mahasiswa. Dengan mengikuti instruksi dosen kami yaitu membuat karya tulis 

yang sederhana saja, seperti membuat cerita pendek keseharian.  

Disinilah para mahasiswa dituntut untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah 

didapatkannya di bangku perkuliahan. Sedikit banyak dari para siswa/siswi 

SMA/SMK menanyakan seputar perkuliahan pada kakak mentornya. Sesuai intruksi 

karya tulis yang sudah diselesaikan dikirim melalui email masing-masing peserta ke 

email kakak mentor. Harapan daripada diaadakannya PKM ini bisa menambah tingkat 

minat membaca dan menulis, selain itu bagi para mentoring bisa lebih bersemangat 

dalam mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. 

Penutup 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di dua sekolah menengah yaitu SMK 

Informatika Pondok Ranji dan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan ini memiliki 

beberapa manfaat yang dapat diukur dari tiga sudut pandang berbeda, yaitu dari sisi 

masyarakat sasaran, sisi pelaksana kegiatan dan yang ketiga sisi institusi.  

Indikator pertama bagi masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran sebagai target utama 

yaitu para siswa/siswi SMK Informatika Pondok Ranji dan SMA Negeri 5 Tangerang 

Selatan.  Tercapainya pemahaman mengenai pentingnya kemampuan literasi yang 

didalamnya termasuk keahlian membaca dan menulis, bagi para pemuda Indonesia, 

khususnya generasi milenials yang memiliki usia produktif dan merupakan generasi 

penerus masa depoan bangsa. 

Indikator kedua dari sisi pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan mendapatkan manfaat 

guna meningkatkan aktualisasi dan aplikasi keilmuan Hubungan Internasional, 

khususnya yang terkait mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Peran Program Studi 

Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur adalah meningkatkan pemahaman, 

wawasan serta keahlian masyarakat sasaran yaitu para pemuda/pemudi terhadap 

pentingnya kemampuan literasi. Serta masyarakat sasaran lebih memahami bahwa 

peran aktif bersama sebagai warga negara sangat berpengaruh dalam upaya 

peningkatan pengetahuan literasi anak-anak muda Indonesia. 

Indikator ketiga peran institusi (dalam hal ini pihak program studi, fakultas dan 

universitas). Institusi berperan untuk melakukan transformasi keilmuan dan 

memberikan manfaat langsung keberadaannya di tengah masyarakat. Institusi juga 

dapat mempertahankan citra positifnya di masyarakat. Selain itu, memahami realita di 

masyarakat secara langsung dapat memberikan pemahaman atas permasalahan terkait 
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dengan pengembangan keilmuan dan institusi. Bagi institusi berkesempatan untuk 

mempromosikan nilai-nilai kebudiluhuran, mengaplikasikan nilai-nilai kebudiluhuran 

dengan turun lapangan, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait. 
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