averroes.or.id
komunitasaverroes
averroes.or.id
avecom

“Membangun Wacana Kritis Rakyat”

TENTANG
KOMUNITAS AVERROES

Kehidupan sosial dan kebangsaan berubah seiring waktu. Begitu pula kehidupan
masyarakat. Di tengah perubahan yang cepat dan sering tak terduga, terdapat segolongan di
antaranya yang mengalami situasi tidak beruntung. Tidak jarang hal tersebut diakibatkan
karena kebijakan publik yang tidak adil, pengetahuan dan kemampuan memberdayakan diri
yang lemah, perilaku kekuasaan yang manipulatif, demokrasi yang tidak berjalan
sebagaimana mestinya, desakan aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol dan berbagai sebab
lainnya.
Komunitas Averoes berupaya untuk senantiasa mendampingi dan memperkuat
kedudukan masyarakat. Melalui visi dan misinya, perhatian utama terhadap berbagai isu
kemanusiaan, toleransi dan demokrasi selalu menjadi garis pokok dalam semua tema
kegiatan. Keyakinan ini tumbuh sangat kuat mengingat hanya melalui semangat demokrasi,
kemanusiaan dan toleransi, upaya menciptakan perubahan sosial yang lebih seimbang bisa
terwujud.
Komunitas Averroes (Akte Notaris H. Chusen Bisri, S.H. tanggal 28 Agustus 2015),
sebelumnya merupakan perkembangan dari lembaga bernama Yayasan Averroes (Akte
Notaris H. Chusen Bisri, S.H. Nomor 16, Tanggal 13 November 2001) dan Averroes Community
(Akte Notaris H. Chusen Bisri, S.H. Nomor 16, tanggal 16 Juni 2007), hadir di tengah
masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Didirikan oleh anak-anak muda
kreatif dan bersemangat tinggi, hingga kini Averroes masih digerakkan dan dikelola oleh kaum
muda yang berkepedulian sosial untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih demokratis,
berkemanusiaan, setara dan seimbang.

Visi
Misi

“ Menjadi komunitas intelektual-pluralis yang senantiasa berupaya
mewujudkan masyarakat yang kritis, mandiri dan berjati diri”
“Melakukan serangkaian kegiatan kajian, penelitian, penerbitan,
pendidikan dan pelatihan, serta upaya lainnya dengan mengedepankan
intelektualitas dan penghormatan atas keberagaman untuk
mewujudkan anggota Komunitas Averroesdan masyarakat yang
berdaya, otonom, kritis, demokratis, humanis, mandiri dan berjati diri”

SAMBUTAN
KETUA UMUM

Perjuangan merebut kemerdekaan merupakan perjuangan rakyat
semesta. Karenanya, dalam mewujudkan kemerdekaan dari
pewarisan kemiskinan dan kesenjangan sosial kita juga perlu
mendayagunakan strategi pembangunan rakyat semesta. (HS Dillon)
Cuplikan tulisan HS Dillon di atas menjadi tantangan bagi seluruh
komponen bangsa ini untuk terus berikhtiar dengan kesungguhan dalam
mengisi kemerdekaan. Ikhtiar ini bisa dengan melakukan proses
pembangunan yang ideal untuk kemakmuran seluas-luasnya kepada rakyat.
Indonesia menyatakan kemerdekaannya sejak 72 tahun lalu. Sampai saat ini
masih menyisakan pekerjaan rumah besar demi mewujudkan cita-cita
kemerdekaan. Masalah-masalah sosial masih terjadi di mana-mana. Mulai
kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, hingga persoalan eksploitasi
Sumber Daya Alam (SDA) yang belum berpihak kepada masyarakat. Tidak
jarang, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan itu sendiri.
Tentu, keberadaan masalah-masalah tersebut juga berada di desa dimana
mayoritas wilayah bangsa Indonesia masih berada di desa.
Ada harapan besar dengan lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa. UU
ini telah ditetapkan sebagai dasar pengaturan desa. UU Desa tersebut
memberikan ruang dan peluang baru bagi desa untuk eksis dalam batas
kewenangannya dan batas yurisdiksinya. Desa sebagai ruang publik yang
memiliki keragaman dan ke-bhinneka-an adalah kodrat yang tidak dapat
dipungkiri. Namun desa juga harus membangun kesejahteraan masyarakat,
menata kehidupan dan melindungi sumber-sumber penghidupannya.
Sehingga, desa merupakan aset pembangunan yang harus bergerak aktif dan
mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI sebagaimana tujuan
konstitusi.

Berpijak pada permasalahan dan harapan di atas, Komunitas
Averroes bersama masyarakat Pasuruan sejak tahun 2016 memulai proses
belajar bersama dalam menggali potensi desa. Hal ini sebagai salah satu
upaya Averroes dalam rangka turut membantu peningkatan kesejahteraan
petani di desa. Melalui Program Pendidikan Agrobisnis dan Agrowisata Desa
Inovatif (PADI), Averroes pada tahun 2019 bersama dengan 7 Desa di
Kabupaten Pasuruan merancang pengembangan potensi agrobisnis dan
agrowisata. Melalui Program PADI, Averroes berhasil menumbuhkan
optimisme masyarakat, bahwa segala sesuatu yang ada di desa bisa
dimanfaatkan sebagai modal menciptakan kesejahteraan.
Di akhir 2019, Averroes bekerja sama dengan Kementerian Desa
PDTT Republik Indonesia melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas
Teknis Desa (P2KTD) di beberapa desa di Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini
fokus pada pendampingan dan pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa dan pengembangan desa wisata. Di samping itu, kami juga masih
memelihara budaya intelektual kritis melalui forum rutin diskusi reboan, dan
juga menggagas program baru bernama Desabisa. Melalui 2 aktivitas ini,
Averroes berupaya untuk terus menjaga fokus dan marwah organisasi lewat
kajian dan pengabdian kepada masyarakat.
Akhir kata, laporan tahunan ini menyajikan lingkup kerja kami
sepanjang tahun 2019, yang tentunya tak dapat tercapai tanpa dedikasi,
komitmen dan profesionalisme dari segenap keluarga Komunitas Averroes.
Kami bangga atas apa yang telah kami capai dan menantikan perjalanan kami
di masa mendatang.

Dr. Sutomo, M.Sos.
Ketua Umum
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PENDIDIKAN AGROBISNIS &
AGROWISATA DESA INOVATIF
PROGRAM PENDIDIKAN AGROBISNIS
DAN AGROWISATA DESA INOVATIF
Terhitung sejak 2016, Averroes bekerjasama dengan PT HM
Sampoerna Tbk melaksanakan Program Pendidikan Agribisnis Desa
Inovatif (PADI). Program PADI berfokus pada pendampingan dan
pemberdayaan masyarakat desa khususnya berkenaan dengan dunia
pertanian. Dunia pertanian yang dimaksud ialah aktivitas pegolahan hasil
pertanian, dari hasil panen menjadi produk olahan yang memiliki nilai
tambah ekonomis.
Lokasi kegiatan tersebar di berbagai kecamatan yang termasuk
dalam wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan. Periode pertama (20162019), pelaksanaan program dilaksanakan di tiga kecamatan; Desa Jatiarjo
Kecamatan Prigen, Desa Kalipucang Kecamatan Tutur dan Desa Wonosari
Kecamatan Gondangwetan. Sementara itu, periode kedua (2019-2018),
dilaksanakan di enam kecamatan; Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen, Desa
Kalipucang Kecamatan Tutur, Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan,
Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi, Desa Jarangan Kecamatan Rejoso
dan Desa Podokoyo Kecamatan Tosari.
Hingga hari ini, desa-desa dan masyarakat dampingan telah
memiliki puluhan produk olahan yang sudah mendapatkan izin edar
Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Tidak hanya pada dunia pertanian
(agribisnis), potensi wisata yang ada di desa juga mulai digarap dan
menjadi salah satu usaha yang mampu menambah pendapatan desa.
Bahkan, tempat wisata di beberapa desa kini menjadi destinasi favorit baru
wisatawan.

MAIN ACTIVITIES

DISKUSI REBOAN
Diskusi

Reboan

merupakan

program

diskusi

yang

bertemakan tentang isu kontemporer ataupun kajian teoritis.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan wacana kritis
anggota komunitas dan peserta. Melalui proses diskusi yang
dialektif diharapkan para peserta dapat memahami secara utuh
terkait materi yang diberikan dengan menimbang pada dua sisi
positif maupun negatif.
Diskusi ini dilaksanakan pada hari rabu di waktu malam
hari sehingga dinamakan Diskusi Reboan. Rata- rata peserta yang
hadir sejumlah 25 orang yang terdiri dari mahasiswa, anggota
komunitas, dan para praktisi. Hasil diskusi dipublikasi ke beberapa
media komunitas, seperti Instagram dan Facebook Avepress.

RAMADHAN PEDULI
Ramadhan Peduli Averroes merupakan kegiatan tahunan
yang diadakan oleh Averroes setiap bulan ramadhan. Kegiatan
ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan
dengan swadaya para anggota Averroes dan donatur dari luar.

Ruang lingkup Ramadhan Peduli Averroes ditujukan untuk
masyarakat sekitar yang ada di Malang Raya. Adapun rangkaian
kegiatan berupa buka bersama dengan santri yayasan panti
asuhan, penyerahan bantuan pengelolaan pembangunan,
serta doa bersama yang terdiri dari khataman Al-Qur'an, tahlil, dan
istighotsah.

BOUNDING TEAM DESABISA DAN
PELATIHAN MENAJEMEN DESA WISATA

Bounding Team Desabisa dan Pelatihan
Manajemen Wisata merupakan sebuah program
penyesuaian diri dari anggota tim desabisa yang
dilakukan di alam terbuka dengan materi
tambahan tentang menajemen desa wisata.
Program ini bertujuan untuk membentuk
kesolidan tim, meningkatkan motivasi kerja, serta
menambah wawasan tentang manjemen desa
wisata. Pasca program ini terlaksana diharapkan
seluruh anggota tim desabisa mampu bergerak
dengan motivasi tinggi dan juga seluruh anggota
tim diharapkan mampu dan siap memanajemen
desa wisata.
Program ini dilaksanakan pada awal setelah
terpilihnya volunteer desabisa. Jumlah peserta
terdapat 13 orang, yang terdiri dari tim inti
desabisa dan juga volunteer.

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)

Program Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
di beberapa desa di Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini fokus
pada pendampingan dan pelatihan pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa dan pengembangan desa wisata.
Program ini dilaksanakan di Kecamatan Prigen,
Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Kraton, Kecamatan
Pandaan dan Kecamatan Rembang. Dari masing-masing
pelaksanaan di tiap titik, muncul berbagai inisiasi dari
pemerintah desa dan masyarakat setempat. Beberapa desa
mulai menyusun rencana aksi pengembangan desa wisata
berbasis potensi desa dan juga membuat dokumen
perencanaan pengelolaan BUMDes.
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AVERROES FINANCIAL STATEMENT 2019
KOMUNITAS AVERROES
NERACA
Per Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)
Uraian

Catatan
Nomor

31-Des-19

31-Des-18

ASET
Aset Lancar
Kas Kecil

5.316.437

6.403.937

Bank BRI 1

6.976.190

1.470.751.074

Bank BRI 2

761.547.575

278.400.516

Piutang Anggota

128.120.000

221.050.000

Piutang Lain-lain

-

-

Persediaan

-

-

901.960.202

1.976.605.527

330.000.000

398.550.000

88.813.700

88.813.700

Jumlah Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset Tidak Tetap
Tanah
Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Kendaraan
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Nilai Buku Aset Tetap
Softw are
Akumulasi Amortisasi
Jumlah Aset Tidak Berw ujud
Jumlah Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET

(16.038.151)

(11.597.466)

147.550.000

147.550.000

(73.775.000)

(55.331.250)

62.312.000

62.312.000

(32.728.000)

(17.150.000)

506.134.549

613.146.984

-

-

-

-

-

-

506.134.549

613.146.984

1.408.094.751

2.589.752.511

KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH
Kewajiban Jangka Pendek
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Pendapatan Diterima dimuka
Utang Anggota
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

(243.404)
(243.404)

1.440.498.096
1.440.498.096

Kewajiban Jangka Panjang
Utang Pihak Ketiga

-

30.000.000

-

30.000.000

Aset Bersih aw al

329.998.000

329.998.000

Saldo Surplus (Devisit) Tahun Sebelumnya

789.256.415

532.476.649

Saldo Surplus (Devisit) Tahun Berjalan

289.083.740

256.779.766

1.408.338.155

1.119.254.415

Jumlah kewajiban Jangka Panjang
Aset Bersih
Aset Bersih Tidak Terikat

Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat
Aset Bersih Terikat Temporer
Saldo Surplus (Devisit)
Jumlah Aset Bersih
TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH

-

-

1.408.338.155

1.119.254.415

1.408.094.751

2.589.752.511

AVERROES STATEMENT OF
ACTIVITIES & CHANGES IN ASSETS 2019

D’Wiga regency A3-12, Kelurahan
Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang.
Telphone:
0341-3039081
Email:
info@averroes.or.id

averroes.or.id
komunitasaverroes
averroes.or.id
avecom

