LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGURUS DGCI CHAPTER YOGYAKARTA
PERIODE 2017-2019
I.

PENDAHULUAN
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencukupkan nikmat dan karunia-Nya kepada
kami para pengurus sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang
diamanahkan pada masa kepengurusan periode 2017-2019 ini.
Dalam kesempatan ini kami pengurus DGCI Chapter Yogyakarta Periode 2017-2019 akan
melaporkan beberapa hal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab kami
yang telah kami emban selama periode kepengurusan.
A. Pandangan Umum
Komunitas DGCI Chapter Yogyakarta adalah komunitas pecinta mobil Datsun GO dan GO+ yang
meliputi area Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cakupan 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya yaitu
Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan
Kotamadya Yogyakarta. Mengadopsi visi dari DGCI Nusantara sebagai Induk komunitas DGCI yaitu
Kekeluargaan Persaudaraan Kebersamaan (KPK), DGCI Chapter Yogyakarta memiliki semangat
yang diturunkan dari visi tersebut.
Sejak dideklarasikan pada tanggal 1 Maret 2015, Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta telah
bergulir, mengalami pergantian pengurus sebanyak 3 kali. Dalam masa periode aktif 2017-2019
pun kami mengalami pergantian pengurus pada akhir tahun 2018.
Dalam usia yang relatif muda ini, DGCI Chapter Yogyakarta telah berusaha sebaik mungkin
untuk berbenah diri dan menjaga atmosfir kondusif dalam komunitas, dan menyadari masih
banyak kekurangan disana-sini yang perlu dibenahi dimasa mendatang.
B. Kondisi Ideal Komunitas
Suatu komunitas dikatakan ideal apabila setiap program kerjanya dapat terlaksana dengan
baik sesuai dengan perencanaannya. Begitu pula dengan DGCI Chapter Yogyakarta yang telah
memiliki susunan program kerja yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dalam menjalankan aktifitas komunitas DGCI Chapter Yogyakarta mengacu kepada program
dan penjadwalan sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dalam rapat kerja DGCI Chapter
Yogyakarta di awal dan sepanjang masa kepengurusan. Dan dalam pelaksanaannya,
Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta selalu berkomitmen dan senantiasa menjaga amanah
yang telah disepakati bersama.
C. Kondisi Nyata Komunitas
Selama masa kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode 2017-2019, kami telah berusaha
dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan program-program kerja dan amanah
tersebut sesuai dengan kemampuan. Hampir semua program kerja dapat terlaksana dengan baik,
dan hal ini tentunya karena kerjasama yang baik antar sesama pengurus dan dukungan dari
anggota komunitas DGCI Chapter Yogyakarta.
Namun demikian masih banyak juga program kerja yang belum dapat terlaksana. Hal itu
dikarenakan kesibukan-kesibukan lain, waktu yang terbatas, dan kendala-kendala sosial yang
terjadi dalam komunitas DGCI Chapter Yogyakarta.
Kami juga telah secara maksimal berupaya dalam memperkuat rasa solidaritas dalam anggota
komunitas DGCI Chapter Yogyakarta, tetapi kami sadari dalam tubuh komunitas DGCI Chapter
Yogyakarta masih terdapat sejumlah anggota yang kurang aktif dan kurang memiliki rasa
kesadaran berkomunitas untuk meningkatkan kualitas dari komunitas DGCI Chapter Yogyakarta.
Dalam menyikapi hal-hal ini, pengurus melakukan pendekatan, teguran dan memberi kesadaran
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untuk kembali berkomunitas dengan baik di DGCI Chapter Yogyakarta. Hasil yang diperoleh dari
upaya ini, ada beberapa anggota yang kembali aktif, juga ada anggota yang sangat berat hati
keluar dari komunitas dan ada juga anggota yang mengundurkan diri dari komunitas DGCI Chapter
Yogyakarta.
D. Keberhasilan Komunitas
Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode 2017-2019 dapat dikatakan berhasil karena
sebagian program kerjanya terlaksana dengan baik. Walaupun secara umum program kerja
kepengurusan periode ini telah lebih baik dan efektif dari kepengurusan sebelumnya. Diantara
keberhasilan Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode ini antara lain:
1. Meningkatkan secara signifikan jumlah member sebesar 66% di tahun 2018, dari total
member pada saat awal aktif kepengurusan tahun 2017.
2. Menjalankan kegiatan rutin dengan konsisten berupa Kopdar Wajib setiap awal bulan
dan Kopdar Reguler setiap akhir bulan, HUT chapter di tahun 2017 dan 2018, Kegiatan
Sosial di setiap bulan Ramadhan dan Kegiatan kemanusiaan saat bencana terjadi di
Indonesia.
3. Memiliki pengembangan kelengkapan member yang seiring dengan perkembangan
saat ini berupa, Kartu Tanda Anggota berbasis uang elektronik yang mampu
bertransaksi di gerbang tol elektronik dan pusat pembelanjaan yang mendukung.
4. Pengembangan teknologi informasi atau e-channel berupa Website dan akun-akun
sosial media, seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Whatsapp.
5. Kemudahan untuk melakukan pencarian data member melalui situs
https://dgciyogyakarta.org baik berdasarkan nama, nomor lambung, ataupun plat
nomor polisi kendaraan.
6. Memiliki pengembangan memberikan informasi penting menggunakan media
whatsapp melalui teknologi Google AI (Assistant Integration)
7. Mengikuti kegiatan penting internal DGCI dan eksternal DGCI secara intensif dan rutin.
8. Pengelolaan keuangan yang mampu secara baik memberikan kemudahan kegiatan.
9. Kegiatan-kegiatan keguyuban yang semakin banyak diikuti oleh member seperti
kunjungan kekeluargaan, touring wisata ataupun touring undangan dari chapter luar
Jogja.
10. Memiliki potensial mitra atau merchant yang semakin banyak mengenal dan bersedia
menjalin kemitraan dengan DGCI Chapter Yogyakarta, seperti Shop N Drive, Bengkel
Resmi Nissan Datsun di Yogyakarta, Ayara Café, Bengkel AHA, dan banyak tempat
lainnya.
E. Kegagalan Komunitas
Di masa periode kepengurusan ini tentu masih terdapat kegagalan-kegagalan, terkadang juga
terjadi ganjalan tertentu yang menyebabkan suatu kegagalan. Kegagalan bukanlah sesuatu yang
bersifat memalukan dan menjadi masalah besar yang berkepanjangan, akan tetapi kegagalan
adalah awal dari sebuah keberhasilan di masa yang akan datang apabila kita mampu mengambil
hikmah dan pelajaran dari kegagalan tersebut.
Salah satu hambatan dalam Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode 2017-2019
adalah, terdapat anggota-anggota yang tidak aktif mengikuti aktifitas-aktifitas komunitas yang
sudah ditentukan, adanya perselisihan sosial yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan
DGCI Chapter Yogyakarta, dan kurang konsistennya pengurus sehingga menyulitkan dalam
mengelola tanggungjawab dalam menjalankan program kerja.
Kami menyadari Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode 2017-2019 masih banyak
kekurangan dan harus segera diperbaiki, oleh karena itu kami sangat berharap kepengurusan yang
selanjutnya lebih mampu mengelola, membina, mengarahkan, menghidupkan, dan menyadarkan
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anggota untuk senantiasa mendukung apa yang telah diprogramkan oleh kepengurusan DGCI
Chapter Yogyakarta.
F. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kegagalan Komunitas
Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode ini,
maka ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan agar ke depan Kepengurusan DGCI Chapter
Yogyakarta dapat lebih baik dan mampu menutup kelemahan-kelemahan yang dialami pada masa
periode ini, sebagai berikut:
1. Menyusun kepengurusan yang lebih efektif dan efisien dan dan mampu mendelegasikan
peran tanggung jawab dengan baik kepada rekan pengurus dalam bidang yang sama bila ada.
2. Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta meningkatkan loyalitas dan kedisiplinan dalam
pelaksanaan program kerja.
3. Memperbaiki aturan dalam kebijaksanaan iuran anggota berikut sangsi dan apresiasi
terhadap anggota komunitas.
4. Melakukan sosialisasi dan membangun komunitas dengan mendidik kepengurusan dan
anggota dengan baik dan terpola.
5. Mempererat mekanisme komunikasi terbuka sesama pengurus dalam waktu yang lebih
fleksibel, sambil melakukan evaluasi berkala dan mencari solusi-solusi alternatif terhadap isu
ataupun gejala-gejala masalah yang terjadi.
6. Untuk semakin mempertajam rasa kecintaan terhadap komunitas, kepengurusan harus
mampu menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) dari anggota komunitas dan rasa
tanggung jawab (sense of responsibility) dari pengurus dan anggota komunitas.
7. Sosialisasi filosofi LDR (Loyalty Dedication Respect) kepada seluruh member komunitas.
II.

LAPORAN BIDANG-BIDANG
Selama Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta Periode 2017-2019, ada program kerja yang
dapat terlaksana dan ada pula program kerja yang tidak dapat terlaksana. Pengurus sudah berupaya
semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap program kerja dan kegiatan sesuai dengan
kapasistasnya. Keseluruhan program itu dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Program Kerja yang terlaksana
1. Divisi/Bidang Keanggotaan
a. Program restrukturisasi member data
i. Seluruh data member diperiksa ulang, diverifikasi, diupdate dan diberi status
dengan 3 macam status yaitu Aktif, Non-Aktif, dan Keluar
ii. Penggabungan data pendaftaran offline dan online dan di verifikasi.
iii. Menetapkan pendaftaran member hanya dengan media Online atau Aplikasi
b. Program penerbitan kelengkapan atribut member
i. Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) berbasis uang elektronik, Mandiri emoney untuk pengurus dan BNI tapcash untuk member.
ii. Pendaftaran secara berkelanjutan Nomor Induk Anggota (NIA) ke DGCI Pusat
secara bertahap.
iii. Pembuatan sticker chapter yang diperkecil ukurannya.
c. Pembinaan ketertiban dan keaktifan keanggotaan
i. Melakukan tindaklanjut pendaftaran member yang kontak langsung tidak melalui
Online registration
ii. Melakukan tindaklanjut terhadap member yang keluar grup, atau kesulitan
berinteraksi secara komunitas.
2. Divisi/Bidang Humas
a. Pembinaan komunikasi internal chapter
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i. Berperan aktif dalam aktifitas kehumasan chapter dengan Whatsapp Group
b. Pembinaan komunikasi eksternal chapter
i. Berperan aktif dalam aktifitas kehumasan nasional dengan tergabung dengan
Whatsapp Group Humas Nasional DGCI
ii. Menjalin hubungan dengan pihak luar dalam berbagai bentuk relasional dengan
menjadi duta BNN dan tergabung dalam formasi IAS 2018
iii. Mengelola keaktifan dalam agenda-agenda nasional DGCI dengan mengirimkan
member mengikuti Jamnas 2017 dan Jamnas 2018
iv. Mengelola hubungan dengan chapter-chapter tetangga dengan keikutsertaan
dalam HUT atau Aniv Chapter DGCI Nusantara
3. Divisi/Bidang Kreatifitas, Usaha dan Dana
a. Pembinaan Forum Informasi Bisnis dan Automotif (FIBA)
i. Memberikan wadah yang jelas kepada member untuk berbagi informasi
mengenai segala sesuatu bersifat usaha dan modifikasi mobil melalui Whatsapp
Group FIBA
b. Aktif dalam pembinaan aktifitas modifikasi unit Datsun
i. Memberikan pembinaan dan saran dalam memelihara dan merawat unit Datsun
ii. Terlibat secara aktif dalam modifikasi dan perbaikan unit dengan bantuan
bengkel mandiri di Sayegan
c. Melakukan koordinasi dengan kemitraan dalam penggalangan dana kegiatan
i. Mencari sponsorship dan sumber-sumber finansial untuk mendukung kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Chapter
ii. Mengkoordinir dan membantu semua kepanitiaan kegiatan dalam perolehan
sponsor
4. Divisi/Bidang Event dan Kegiatan
a. Pelaksanaan agenda rutin internal
i. Menyelenggarakan Kopdar Wajib setiap awal bulan di Bengkel Resmi Dealer
Nissan Datsun Bantul
ii. Menyelenggarakan Kopdar Reguler setiap pertengahan bulan di lokasi yang
berbeda-beda
iii. Menyelenggarakan KopLing (Kopdar Keliling) sebagai wujud aktifitas keguyuban
chapter
iv. Menyelenggarakan Agenda HUT/Aniv Chapter Yogyakarta setiap tahunnya 2017
dan 2018
b. Pelaksanan agenda insidental chapter
i. Melaksanakan kunjungan-kunjungan kekeluargaan kepada member yang
berhajat baik kelahiran, pernikahan, atau ulangtahun dan member yang terkena
musibah baik sakit ataupun musibah lainnya.
ii. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan terkait kejadian yang bersifat
nasional seperti musibah bencana alam ataupun bentuk kegiatan kemanusiaan
berupa santunan dan sumbangan lainnya
iii. Menyelenggarakan kegiatan keguyuban untuk menguatkan rasa KPK, seperti
acara tahun baru, kemerdekaan RI ataupun kegiatan seputar Ramadhan.
c. Pelaksanaan kegiatan eksternal
i. Mengakomodir keminatan dalam lomba otomotif dan modifikasi dengan
berbagai lomba yang berkesempatan diikuti
ii. Mengakomodir kegiatan touring atau kunjungan wisata termasuk kunjungan
chapter tetangga.
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III. INVENTARIS KESEKRETARIATAN
Sampai saat Laporan Pertanggung Jawaban ini disampaikan, inventaris DGCI Chapter Yogyakarta
teridentifikasi sebagai berikut:
 1 tempat sekretariat utama, bertempat di Tamanan, Banguntapan Yogyakarta kediaman om
Aries VPC Yogyakarta
 3 tempat sekretariat cabang pembantu, bertempat di Imogiri Bantul, kediaman om Andu,
bertempat di Gamping, Yogyakarta kediaman om Agung, dan bertempat di Kulonprogo
kediaman om Ansori
 1 cap stempel chapter
 1 Piagam penghargaan DGCI Jamnas Purwakarta 2017
 1 Piagam penghargaan DGCI Jamnas Bromo 2018
 1 Piagam HUT DGCI Semarang 2018
 1 Piagam HUT DGCI Batara 2018
 Perangkat Teknologi Informasi penunjang chapter berupa Virtual Mesin dan Backup
Database
 Sebundel riwayat dokumen legal chapter
 Sebundel template dokumen legal chapter
 Sebundel dokumentasi foto-foto kegiatan chapter
 1 buah Wireless SoundSystem
 2 buah alas Tikar

IV. KONDISI KEUANGAN
Dalam kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta selama periode 2017-2019, pengurus dan
anggota diwajibkan membayar uang iuran anggota setiap bulannya. Adapun jumlah uang kas dan
piutang DGCI Chapter Yogyakarta saat ini adalah Rp6.092.036,00 (Enam Juta Sembilan Puluh Dua Ribu
Tiga Puluh Enam Rupiah) Mengenai perincian uang masuk dan uang keluar serta saldo, dapat dilihat
melalui Lampiran Keuangan Bendahara DGCI Chapter Yogyakarta berikut ini:
KAS
: Rp. 420,000,BANK
: Rp. 262,036,PIUTANG ANGGOTA
Kaos Polo DGCI Yo
Acara giat di Slili
Kaos Jamnas Bromo
Pemesanan Sepatu
Iuran wajib anggota
TOTAL KAS

: Rp. 1,500,000,: Rp. 20,000,: Rp. 800,000,: Rp. 450,000,: Rp. 2,640,000,: RP. 6,092,036,-

KEWAJIBAN :
Hutang (pembuatan seragam HEM DGCI Yo) : Rp. 240,000,TOTAL ASET LANCAR RP. 5,852,036,Bendahara DGCI Chapter Yogyakarta telah bekerja keras untuk mengelola uang kas dari kalangan
pengurus dan anggota, namun sebagian di antara pengurus dan anggota belum memiliki kesadaran
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bahwa iuran anggota digunakan untuk kepentingan bersama dan komunitas, bukan untuk keperluan
pribadi atau golongan.
Selain daripada itu adalah komitmen saat pemesanan barang yang pembiayaannya harus ditanggung
oleh dana chapter terlebih dahulu saat pembuatan ataupun pemesanan, mengalami kesuliatan dalam
menindaklanjuti pemesanan tersebut, yang pada akhirnya menjadi piutang keuangan chapter. Kondisi
seperti ini harus menjadi perhatian pengurus baru yang akan memegang tonggak estafet
kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta di masa mendatang.
V.

KONDISI ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
Setiap pertemuan (rapat) DGCI Chapter Yogyakarta jarang dilakukan absensi, hal ini dikarenakan
lupa membuat, sehingga daftar hadir kepengurusan dalam pertemuan (rapat) tidak terdata dengan
baik. Hal ini hendaknya menjadi catatan/koreksi untuk pengurus selanjutnya agar setiap
pertemuan/rapat dapat didata menggunakan absensi. Meskipun demikian berdasarkan pantauan dan
asumsi kami selaku pengurus, prosentase kehadiran anggota DGCI Chapter Yogyakarta dari setiap
pertemuan/rapat dihadiri oleh lebih dari 50% anggota ditambah pengurus DGCI Chapter Yogyakarta
periode 2017-2019.
Tata persuratan dan komunikasi legal chapter telah tersusun dengan baik walaupun belum
lengkap, tetapi sudah dapat dikategorikan mencukupi. Baik itu berupa dokumen template email dan
dokumen laporan dan juga dokumen yang digunakan untuk pemantauan kegiatan. Kembali lagi
dikarenakan tidak displin dan kurang konsisten menggunakan alatbantu dokumentasi tersebut
menjadi tidak seluruhnya teroptimalkan.
VI. PRESTASI
Dalam masa kepengurusan berlangsung (2017-2019) DGCI Chapter Yogyakarta telah berhasil
menyelenggarakan dan mengikuti berbagai even lomba atau kontes atau kompetisi dengan prestasi
yang membanggakan. Prestasi tersebut antara lain:
 Menyelenggarakan HUT 2 Chapter tahun 2017 di Nissan Datsun Bantul
 Menyelenggarakan HUT 3 Chapter tahun 2018 di Kedai Animalika Jalan Kaliurang KM 9.5
 Event Datsun Day 2017 menjadi kontestan modifikasi Datsun
 Event HUT DGCI Solo Raya 2017 menjadi juara modifikasi mobil Datsun GO
 Menjadi Juara Utama lomba Fotografi di Datsun NMI 2018 dengan hadiah Tour ke Jepang
VII. PENUTUP
Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan selaku Pengurus DGCI Chapter
Yogyakarta periode 2017-2019, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan
dalam menjalankan tugas dan amanah komunitas.
Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih yang tulus kepada rekan-rekan komunitas DGCI
Chapter Yogyakarta, Dewan penasehat DGCI Chapter Yogyakarta, dan simpatisan DGCI Chapter
Yogyakarta, atas segala masukan, bimbingan, kritik dan saran yang selama ini diberikan kepada
Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode 2017-2019. Kami yakin semua itu dapat menjadikan
komunitas DGCI Chapter Yogyakarta lebih baik pada masa yang akan datang.
Dalam penutup laporan ini, ada beberapa butir kesimpulan yang dapat kami paparkan sebagai
telaah terhadap perjalanan kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta periode 2017-2019 sebagai
berikut:
A. Kesimpulan
Selama masa aktif tahun 2017-2019, DGCI Chapter Yogyakarta mengalami peningkatan
eksistensi, hal ini diindikasikan dengan selalu adanya penambahan anggota disetiap waktu.
Memiliki program kerja yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan dari sebuah komunitas
untuk dapat berkembang dan bertahan, selain dari perlunya komitmen dan rasa solidaritas yang
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tinggi. Kesadaran untuk berjuang bersama dan rasa memiliki yang baik sangat diperlukan untuk
meningkatkan kualitas dari Komunitas DGCI Chapter Yogyakarta.
Untuk itu Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta harus mampu mengelola segala agenda dan
rutinitas dalam pelaksanaan program komunitas, senantiasa melakukan diskusi dan komunkasi
aktif agar terjalin hubungan baik antara pengurus dan anggota komunitas.
B. Saran-saran
Kepada pengurus baru yang akan melanjutkan semangat dan perjuangan DGCI Chapter
Yogyakarta ke depan, agar dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja Kepengurusan dan fokus
pada tujuan DGCI Chapter Yogyakarta, sehingga lebih baik lagi dari kepengurusan sebelumnya.
Silahkan ambil contoh-contoh baik yang telah kami lakukan, dan perbaikilah apa yang menjadi
kelemahan kami selama ini.
Akhir kata kami pengurus lama DGCI Chapter Yogyakarta mengucapkan selamat kepada
Kepengurusan DGCI Chapter Yogyakarta terpilih periode 2019-2020, kami serahkan dan kami
amanahkan DGCI Chapter Yogyakarta kepada kepengurusan terpilih, semoga semakin sukses dan
senantiasa mendapatkan berkah dalam menjalankan setiap aktifitas dan program DGCI Chapter
Yogyakarta tercinta ini.

PENGURUS DGCI CHAPTER YOGYAKARTA
PERIODE 2017-2019,
KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

Aris Susanto #050

Andu Hari #081

Warsito #082
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