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RINGKASAN

Book bank adalah sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan dan
dunia perbankan yang bertujuan untuk memberantas buta huruf di wilayah 3T
(Terluar, Terdepan dan Tertinggal), membudayakan gerurr membaca,
membudayakan rajin menabung, dan mengurangi sampah buku bekas yang ada di
indonesia

Hanya sedikit perbedaan dari sistem pengelolaan Book Bank dengan bank
biasanya, yaitu seseorang akan menabung menggunakan buku bekas sebagai alat
transaksi dan dari buku bekas tersebut akan ditukarkan dengan sejumlah nominal
uang. Nominal trang hasil penukarang buku bekas akan di tuliskan dalam btrku
tabungan sebagai saldo, dan dapat diambil dalam waktu-waktu yang dibutuhkan.
Selain itu perbedaan dari Book Bank adalah tidak bisanya nasabah melakukan
pinjarnan berupa uang, namuq uasabah hanya dapat melakukan piqiaman beruba
buku.

Peminjaman buku yang dilakukan akan di berikan tanggal jatuh tempo,
jika nasabatr tidak mengembalikan buku yang dipiqiam sebelum tanggal jatuh
tempo makan pihak Book Bank akan melakukan pemotongan nominal uang dari
saldo tabungan nasabah. Book Bank memberikan saldo minimum pada setiap
tabungan nasabah, jika saldo di tabrmgan nasabatr dibawah angka yang
ditentukan, maka nasabatr tidak bisa melakukan pinjaman buku kepada.

Dana hasil penukaran buku bekas didapat dari para donatur, seperti par,a
perusahaan-perusahan besar yang ingln membantu, pemerintah dan unicef. Timbal
balik yang dilahrkan Book Bank kepada para donatur adalah dengan meletakan
setiap nama para donatur, pada setiap halaman depan buku. Kepemilikian buku
tabungan Book Bonk di Khusukan untuk para pelajar dan mahasiswa tetapi Book
Bank jugamembuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin menabung.

Sebagian buku-buku bekas hasil penukaran uang nasabah akan di salurkan
ke wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal), sekola[ dan lingkungan yang
membutubkan, ,lan sebagian buku lain kan di simpan oleh pihak Book Bank
sebagai pinjaman jika nasabah ingin membuka pinjaman.



PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

letak geografis dan kondisi indonesia sebagai negara kepulauan membuat
perkembangan pendidikan indonesia menjadi larnbat karena tempat dan lokasi
yang sulit untuk dijangkau. Akbiat dari pendidikan indonesia yang lambat banyak
masyarakat indonesia yang berada di wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan
Tertinggal) yang mengalarni buat huruf. Selain itu masih banyak sekolah sD,
mupun SMP dan SMA/SMK yang memiliki perpustakaan dengan jr.'nlah ful6u
yang sedikit . rendalrnya gemar membaca dan menabung membuat masyarakat
indonesia memiliki sifat acuh terhadap membudayakn budaya membaca dan
menabung.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umurnnya didirikan
dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, memir$amkan trang dan
menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasat dari
bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan buku adalah
kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu
ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas
pada buku disebut sebuah halaman.

b. Tujuan

Book bank adalah sebuah terobosan terbaru dalaur dunia pendidikan dan
dunia perbankan yang bertujuan untuk membantu memberantas buta huruf di
wilayah 3T, membudayakan budaya gemar membaca, menabung, dan mengurangi
sampah buku bekas di lndonesia. Selain itu tujuan dari di bentuknya Book Bank
adalah untuk memberikan wadah bag para donatur untuk menyalurkan donasinya.

c. Manfaat

Buku yang ditabrmgkan nasabah sangat berrranfaat bagi para oftmg-orang
yang membutuhkan, seperti ofimg-orang yang mengalami buta hurul anak-anak
di wilayah 3T, dan sekolah yang memiliki perpustakaan dengan jumlah buku yang
sedikit- Bagr para nasabah, menabung dt Book Bank sangatlah menguntungkan,
nasabatr bisa menabtrng tanpa menggunakan uan& dan uang tersebut dapat di
ambil saat waktu dibutuhkan. Selain itu manfaat untuk pada donatur khususnya
donatur sebuah perusahaan besar, Book Bank bisa meqiadi dan wadah
tempat penyaluran donasi.



GAGASAN

Banyaknya buku yang sudah tidak terpakai yang berakhir meqiadi sampah di
tempat sampah, hal ini sangatlah disayangkan. Book bank adalah

sebuah terobosan banr dalam dunia pendidikan dan dunia perbankan yang

bertujuan untuk memberantas buta huruf di wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan

Tertinggal), membudayakan genrar membac4 membudayakan rajin menabung,

dan mengurangi sampatr buku yang ada di indonesia.

Sistem pengelolaan Book Ba* tidak berbeda jauh dengan bank biasanya

nasabah harus mendaftarkan diri dahulu tmtuk membuat buku tabungarU jika
nrdah nasabatr hanrs menggunakan buku bekas sebagai alat transaksi dan syarat

menabung di Book Bank. Buku bekas yang ditukarkan akan ditimbang, dad hasil
penimbangan akan didapatkan sejumlah angka nominal uang. Angka nominal
uang ini yang kan ditulis pada buku tabungan nasabah dan dapat diarnbil dalam
waktu-waktu saat dibutuhkan.

Book Bank tidak memberikan projaman berupa uang melainkan hanya
memberikan pinjaman berupa buku, Peminjaman buku yang dilalrukan akan di
berikan tanggal jatuh tempo, jika nasabah tidak mengembalikan buku yang
diprqiam sebelum tanggal jirtuh tempo makan pihak Book Bank akan melalukan
pemotongan nominal ,mng dari saldo tabungan nasabah. Book Bank memberikan
saldo minimum pada setiap tabungan nasabalr, jika saldo di tabungan nasabah
dibawah angka yang ditentukan maka nasabah tidak bisa melakukan pemiqiaman
buku kepada Book Bank.

Buku tabungan Book Bank bersifat seumur hidup yang berarti tidak adanya
jangka waktu hangus, tetapi Book Bank akan melakukan pemotongan saldo jika
nasabah tidak melakukan ransaksi selama 3 bulan. Dana hasil penukaran buku
bekas di dapat dari para donatur, seperti para perusahaan-perusatran besar yang
ingin membantu, pemerintah dan unicef. Timbal balik yang dilalokan Book Bank
kepada para donatur adalah dengan meletakan setiap ftuna para donatur, pada
setiap halaman depan buku.

Kepernilikian buku tahrngan Book Bsnk di Khusukan untuk pua pelaju dan
mahasiswa tetapi Book Bankjuga membuka untuk trmum bagi siapa saja yang
ingin menabung. Sebagian buku-buku bekas hasil penukaran uang nasabah akan
di salurkan ke wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal), sekolalr, dan
lingkungan yang membututrkan, dan s66a*ian buku lain kan di simpan oleh pihak
Book Bank sebagai pinjaman jika nasabah ing;rn memhrka piqiaman.

I



d. Gambar
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Gambar 1: contoh buku tabungan Book Bank
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Gambar 2 : contoh isi dari buku tabungan Book Bank
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Gambar 3 : Gedung Book Bank



Cara membuka tabungan dt Book Bank
l. Siapkan foto cory kartu identitas diri sebagai

persyaratan administatif, datam hal ini bisa KTP / SIM / kartu
pelajar/ karhr mahasiswa

2. Persiapkan buku bekas untuk setoran awal .

3. Setelah persyaratan tadi siap, silahkan datang ke Book Bank
4. Ambil nomor urut antrian untuk tujuan ke Cwtomer Service ( CS)
5. Tunggupanggilan.

6. Jika sudah dipanggrl datag ke CS lalu sarnpaikan pada CS jika ingin
membuka rekening tabungan.

7. CS Bank akan menerangkan produk tabungan Book Bank. Silahkan
dengarkan dan beri kesempatan yang bersanglrutan menjalankan
prodesumya sebagai Customer service oficer.

8. Lalu CS akan memberikao Fomrulir yang berisikan identitas diri,
seperti nama, no telpon" alamat rumah beserta sejak kapan tinggal di
alamat tersebut, stafus pekerjaan, perkiraan pendapatan perbulan, dan
nama ibu kandung.

9. CS akan mecetak buku tabungan
10. Nasabah memberikan buku bekas sebagai penukaran saldo awal.
I l. CS akan memberikan buku tabungan yang sudah bertuliskan salo awal.

b. Persyaratan buku b€kas yang dapat di tukarkan di Book bank
l. Buku masih memiliki coyer dan jumtah halaman yang lengkap
2. Tidak banyak robekan dan coretan
3. Buku tidak mengandung uosur pornografi, kekerasan dan hal-hal yang

4. Semua buku bekas dapat ditukarkan kecuali buku catatan dan buku
yang mengandung ursur pornografi, kekerasan, dan hal-hal yang
menyimpang lainya.

c. Penukaran buku dengan uang

Buku yang di tabungkan akan ditukar dengan nominar uang yang akan
dituliskan dibuku tabungan nasabah. sebelum pihak Bank menuliskan angka
nominal uang pada buku tabungan nasabalr, pihak bank akan menimbang
buku. setiap I Kg buku sama dengan Rp 30.000.- jadi pihak bank akan
menuliskan Rp 30.000, - pallabuku tabungan nasabah.



yang membutuhkan
Gambar 4 :penyaluran buku Book Bank untuk perpustakaan sekolah

Gambar 5 : penyaluran buku unfuk suku anakdalam
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KESIMPULA}i
Dari pengajuan gagasan ini diharpkan terciptanya pengurangan

buta huruf, pembudayaan membaca, menabrmg dan mengurangi sarnpah

buku. Dampak yang dihasilkan sangtlah positif, akan banyak masyarakat
indonesia memiliki kesempatan belajar membaca dan membaca karena
buku-buku bekas yang terkumpul akan disalurkan ke berbagai da€rah di
indonesia

Nasabah akan mendapatkan keuntungan dari pihak Book Bank
karena selain mengurangi sampah buku bekas yang sudatr dibaca dirumalL
nasabah akan mendapatkan uang dari penukaran buku bekas, dan dapat
memin$am buku-buku lain di Book Bank. Selain itu keuntungan bagi para
donatur, tidak secara langsung Book Bank akan menjafu narketing
perusahaan lewat peletakan nama para donatur perusaan pada setiap
halaman depan buku, dan menciptakan sifat saling berbagi dan membantu
kepada sesarna umat manusia
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Lampiran I

Biodata Ketua Pelaksana

A. Identitas Diri

Semua data saya isikan dan tercanfum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di pertanggung jarabkan secara hukum. Apabila di kemudia hari
temyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima
sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan untuk memenuhi
salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-GT.

Jakarta, 18 April 2016-04-18

Pengusul,'

I Nama Lengkap Syifa Habibah
2 Jenis Kelarnin Perempuan

3 Bidang Studi PGSD

4 NIM 2014820092
5 Tempat Tanggal Lahir Tangerang,4 maret1996
6 E-mail S yifaifafa4 5 @ yahoo. co. id
7 Nomor Telepon/ tIP 081284002370

B. Riwayat Pendidikan

SD SMP SMA
Nama institusi SDN Pondok

Pucung I
SMPN 5

Tangerang

Selatan

SMAN 5

Tangerang

Selatan
Jurusan IPA
Tatrun masuk -
lulus

2002-2008 2008-201 I 20ll-2014
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Biodata Anggota Pelalisana
A.Identitas Diri

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata
ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah safu persyaratan dalam
pengajuan Hibah PKM-GT.

I Nama Lengkap Mita Cintiya Septihani

2 Jenis Kelamin Perempuan

3 Program Studi PGSD

4 NIM 201s820062

5 Tempat dan Tanggal Lahir Tangerang, 9 September 2997

6 E-mail mitacintiyya@yahoo. com
"7 Nomor Telepon/flP 08s966298142

B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA

Nama Institusi Ma Darussalam Mi Darussalam Mts Darussalam

Jurusan IPA
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2A12-2015

Jakarta, l8 April 2016



A. Identitas Diri
I Nama Lengkap Erick Achmad

2 Jenis Kelamin Laki-laki
1 Program Studi Ihnu Hukum
4 NIM 2015200018

5 Tempat dan Tanggal Lahk Jakarta,2 Aprit1996
'6 E-mail Erickachmad02 @ garnil. com

7 Nomor Telepon/IlP 085692452501

Biodata Anggota Pelaksana

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikiau biodata
ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
pengajuan Hibah PKM-GT.

Jakarta, l8 April 2016

B. Riwayat Pendidikan

SD SMP SMA

Nama Institusi
SD Islarn

Mubarak
SMPN 5 Tangerang

Selatan
SMA Kartika

Jurusan IPS
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-201 I 20tt-2014

Pengusul,



Lampiran 2

Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas

No NamaNIM Program
Sfudi

Bidang
Ilmu

Alokasi
Waktu
(iam/minssu)

Uraian
Tugas

l. Syifa Habibah/
20t482ffi92

PGSD Pendidikaa l0 Jam

2. Mita Cintiya
Se,ptihani/
2015820062

PGSD Pendidikan 10 Jam

3. Erick Achmad/
201s200018

Hukum Ilmu
Hukum

10 Jam

l
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BIODATA DIRI BOSEIII PETBITBII{G

Dr. Zuffiria, M.Pd. l-ahir di Jakarta, ? Agu$tus l$gt, Meyelmailen
perdidkan di SDfil Boiong Bintara Bekasi Barat tahun 1993, SMPN 11

Eekffii M talrun 1m, dan $iilAf* gt -&rta Tlnur @a tahEn 1 gS.

Tahun 2000 diterirna t I*PTN ke Jurusan Te{molryi Perdidikar Universitls
NegE i Jakarta dan hlus pda tahun 2@4". Tahun zmS melanjutkan ke
regffi* $2l*maisrnert PerdkJ*m P*mgr/.tars trnivse*e ile€pri .lr#liffi
dan ftrlus tahufi ?;WT "

$eiak lulue SMA aktif di dunla mengaiar rnenjadi tutor di lernbaga
Pendld&an. Pertam* ltdi me*gai*r tonrH sffia#* *^*e St di $BlT F.ffi**
Depok Padra tahun ?005 - ZmS. Tahun 2009 - 2810 menjdi Kepah Sekohh
$DIT Generasi Rabbani Bogor. Pade tahun 2012 masih berkeinginan
qmxry#ilrrw a6ww derffin firrlffdd mafmhrya di S, iunrmr T#sir AI-
Qut'an dan lladbt di STIU Darul Hfimah - Bekasi dan rrxaeih aktif belaiar.
Talrun 2Sr0 berkeemrpatan mengftuti progranr S3 Pascasariana Unirrersitas
fihpri J*atu Wrrxltt TMgB h** Wa H]trs] 2Sr5-

Mulai tahun N1? hitqga Bckffing nrcnjadi docen tetap di Fakutaa
llmu Pendifikan Perdk{ikan Guru Selolah hsar Un}versrtas Muhammadgah
f*frilH." $*o !*l0rtl 0307ffi814. hsffi perrgrurfxr tffie lsrf;dr Mataiar*r
Terpadu dan pernbelaj,aran Tematik SEkdah Dagatr

Tahun 2A15 mengikuti konfrensi lntemasional menjadi prcsenter
mak#t M* tu$$C { tfirord tsHt*} soc*l* &$Erme cryryier*} di Pr$cairye
tdalrysia. a€berffi jumal yang telah diblbikan yailu pengan*r etratqi
pembehpran dan kepercayaan diri terhadap tafidz Al-Afiuran,
Pat$er#p rcalffecr ffireerencw, fungnruh @i pn*e@sl
pada nffi pehjaran Ekonorni lslarn.

Honnat Saya

w
Dr ZulfEia, M.Pd.
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ST'RAT PERI\TYATAAN KETUA TIM

Yang bertandatangan di bawah ini:

@
MUHAIY{MA}IYAH

SyifaHabibah
2014820092
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT)
saya denganjudul:
"BOOK BANK"
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pemah
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.

Jakarta l8 April20l6

Merrge+chrri,
Wakil Reklor III

Syifa Habibah
NIM: 2014820092

Nama
NIM
Program Studi
Fakultas
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