
	

	

MEMORY	KEGIATAN	

	

2013/2014	

	

	

	



Siapa	Saya	?	

Nama	 saya	 Carlos	 Ferrandiz,	 saya	 berasal	 dari	 Negara	 Spanyol.	 Saya	 lahir	 di	
Barcelona,	 tanggal	27	September	1980.	Dulu	 saya	 seorang	pengacara	 selama	 tujuh	 tahun.	
Namun	 sekarang	 saya	 bekerja	 dibidang	 sosial	 di	 LSM	 Spanyol	 Harapan	 Project,	 tujuan	
Yayasan	ini	untuk	membantu	pendidikan	dan	kesehatan	untuk	anak-anak	miskin	di	area	Kec.	
Hu´u.		

Tahun	 2007	 adalah	 pertama	 kali	 saya	 berkunjung	 ke	 Pulau	 	 Sumbawa	 dan	 Pantai	
Lakey	 untuk	 liburan	 satu	 bulan	 saja.	 Saya	 sangat	 sedih	 sekali	 ketika	 melihat	 kondisi	
pertumbuhan	 populasi	 lokal.	 Pada	 tahun	 itu,	 saya	 mulai	 mengajarkan	 anak-anak	 bahasa	
inggris,	 dan	 saya	 merasa	 sangat	 senang	 sekali	 melihat	 anak-anak	 disini	 semangat	 mau	
belajar	 dan	 ingin	 menjadi	 orang	 pintar	 seperti	 layaknya	 orang-orang	 yang	 ada	 di	 kota.	
Waktu	saya	kembali	ke	Spanyol,	saya	memulai	proses	untuk	membuat	Yayasan	di	Spanyol	
untuk	membantu	anak-anak	lokal	di	Kec.	Hu´u	dengan	pendidikan	dan	kesehatan	gratis.	Dari	
tahun	2010	saya	sudah	tinggal	disini	untuk	menbantu	anak-anak	lokal.	

Misi	 kemanusiaan	 ini	 berasal	 dari	 masa	 saya	 kanak-kanak,	 dan	 saya	 pikir	 saya	
berutang	 banyak	 kepada	 orang	 tua	 saya	 yang	 mengajarkan	 saya	 pentingnya	 membantu	
orang	 lain,	 membawa	 saya	 sejak	 saya	 berusia	 enam	 tahun	 untuk	 membantu	 pekerjaan	
kemanusiaan,	 khususnya	 di	 dapur	 umum	 dan	 rumah-rumah	 secara	 fisik	 dan	 mental	
dinonaktifkan.	Hal	 ini	 telah	membuat	saya	memutuskan	untuk	mengubah	arah	hidup	saya	
dan	 mencurahkan	 waktu	 dan	 hidup	 saya	 untuk	 tujuan	 kepentingan	 umum	 (seperti	
membantu	 anak-anak)	 dan	 untuk	 menghentikan	 semua	 perilaku	 anak	 berpikir	 hanya	
tentang	 uang	 saja	 dan	 kepentingan	 dirinya	 sendiri.	 Juga,	 saya	 dapat	 memberitahu	 anda	
tidak	ada	di	dunia	ini	yang	dapat	membuat	saya	lebih	bahagia	kecuali	membuat	anak-anak	
tersenyum	dan	bahagia.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



A. PENDAHULUAN	

Harapan	 Project	 beroperasi	 di	 lima	 Desa	 di	 kecamatan	 Hu'u,	 yaitu	 di	 desa	
Nangadoro,	Ncangga,	Hu'u,	 Lakey	dan	Nangas.	Di	 semua	desa	 tersebut	diadakan	berbagai	
macam	kegiatan	sosial	pendidikan	dan	kesehatan.	

Setiap	pagi	 hingga	 siang	hari	 para	 anggota	 team	melayani	 kebutuhan	medis	 untuk	
penduduk	 setempat.	 Kami	 memberi	 bantuan	 bagi	 mereka	 khususnya	 anak	 -	 anak	 yang	
memerlukan	operasi	 ringan	untuk	mencegah	 terjadinya	 infeksi,	 karena	 lingkungan	 tempat	
tinggal	mereka	yang	masih	kurang	bersih	sehingga	sangat	rentan	terhadap	berbagai	macam	
penyakit.	 Dalam	 dua	 kali	 seminggu	 kami	 membawa	 orang-orang	 yang	 memerlukan	
perawatan	 tersebut	 di	 rumah	 sakit	 Umum	 kota	 Dompu,	 kami	 juga	 menanggung	 biaya	
konsultasi	dan	obat	obatan	untuk	mereka.	

Pada		sore	hari,	kami	mengunjungi	berbagai	desa	untuk	melakukan	kegiatan	pendidikan	
yang	dilakukan	di	sekolah	–	sekolah	yang	ada	di	desa	tersebut,	karena	sejauh	ini	kami	belum	
memiliki	 kantor	 khusus	 Harapan	 Proyek.	 Kegiatan	 yang	 kami	 lakukan	 di	 sekolah	 yaitu		
mengajari	 anak-anak	membaca,	 kursus	 bahasa	 Inggris,	matematika,	 sejarah	 dan	 geografi.	
Selain	 itu	 juga	 kami	 Melakukan	 lokakarya	 pendidikan	 tentang	 kebersihan,	 sanitasi,	
pendidikan	 lingkungan,	 tidak	 lupa	 juga	 kami	 memberikan	 bantuan	 berupa	 pakaian	 dan	
makanan	untuk	penduduk	yang	membutuhkan	seperti	korban	bencana	alam.	

	

B. MAKSUD	DAN	TUJUAN	

Sepanjang	 tahun	 2013/2014,	 Proyek	 Harapan	 telah	 mengembangkan	 semua	
Perencanaan	 program	 untuk	 tahun	 ini.	 Masing	 -	 Masing	 program	 yang	 dirancang		
sebelumnya,	 tergantung	 pada	 tujuan	 umum	 dan	 khusus.	 Proyek	 ini	 bertujuan	 untuk	
memenuhi	 dan	 meningkatkan	 kondisi	 kehidupan	masyarakat	 Kecamatan	 Hu'u	 Kabupaten	
Dompu	 ,	 Pulau	 Sumbawa,	 NTB.	 Setelah	 sebelumnya,	 di	 mana	 kebutuhan	 penduduk	 yang	
dinilai	dengan	sumber	daya	yang	tersedia	dalam	proyek,	program	yang	di	rancang	berbeda	
sehingga	 memenuhi	 prinsip	 efektivitas	 dan	 efisiensi,	 dalam	 hal	 sumber	 daya	 proyek	 dan	
universalitas	serta	aksesibilitas.		

Berikut	adalah	semua	program	kegiatan	selama	2013/2014.	

1. 	PROGRAM	KESEHATAN		 	

Program	 ini	 terdiri	 dari	 pelayanan	 dasar	 dan	 serangkaian	 kegiatan,	 intervensi	 dan	
prosedur,	 yang	 bertujuan	 untuk	memberikan	 kontribusi	 terhadap	 kesehatan,	 pencegahan	
penyakit,	 surveilans	 kesehatan	masyarakat	 dan	 pengendalian	 faktor	 risiko	 yang	 ditujukan	
untuk	masyarakat	hu’u.	



	

	

	

	

Teknik	intervensi	yang	digunakan	adalah:	

-	Wawancara	pribadi	semi-terstruktur	
-	Wawancara	terstruktur	
-	Pengamatan	
-	Kunjungan	ke	rumah	
-	Intervensi	Kesehatan	
-	Kunjungan	ke	rumah	sakit	
	

Kegiatan	yang	dilakukan	sepanjang	2013/2014,	dalam	program	ini	adalah	berikut:	

a. Pengrujukan	 ke	 rumah	 sakit:	 Dua	 kali	 dalam	 satu	 minggu,	 anak-anak	 dan	 orang	
dewasa	yang	memiliki	masalah	kesehatan	kami	rujuk	ke	rumah	sakit.	Orang-orang	ini	
tidak	memiliki	 kemampuan	 finansial	 untuk	memenuhi	 biaya	 rumah	 sakit,	 sehingga	
Harapan	Project	mengansumsikan	semua	biaya.	Selama	2013/2014,	Harapan	Project	
sudah	membantu	216	orang	untuk	di	rujuk	ke	rumah	sakit.	
	



	

	

b. Pemberian	 obat-obatan:	 Setelah	 di	 diagnosa	 oleh	 dokter,	 telah	 disediakan	 obat-
obatan	 yang	 diperlukan	 untuk	 semua	 orang	 yang	 mengalami	 masalah	 kesehatan.	
Semua	 yang	 mengalami	 masalah	 kesehatan	 adalah	 orang	 yang	 kurang	 mampu.	
Selama	2013/2014,		Harapan	Project	sudah	membantu	391	orang.	

	

	

	

c. 	Pengobatan	Luka	Ringan:	Harapan	Project	juga	membantu	pengobatan	luka	ringan	
kepada	masyarakat	yang	 tidak	perlu	di	 larikan	ke	 rumah	sakit.	Di	program	 ini	kami	
sudah	membantu	101	orang.	

	

	

	



d.	Pembayaran	Operasi:	kami	telah	membiayai	4	operasi	bedah	ringan.	

	

	

	

		 e.	 Pengrujukan	Ke	Rumah	Sakit	Bali:	Pada	 tahun	2013,	 kami	membantu	 seorang	
anak	 bernama	 Titi	 asal	 dari	 desa	 Hu´u,	 ia	 menderita	 penyakit	 Osteomilitis	 yaitu	
infeksi	pada	tulang	kaki.	Kami	mambawanya	ke	rumah	sakit	umum	Dompu	namun	
disana	 tidak	 ada	 perkembangan	 lalu	 kemudian	 kami	membawanya	 ke	 salah	 satu	
rumah	sakit	yang	ada	di	kota	Mataram	tetapi	kondisinya	tetap	sama	seperti	saat	di	
rumah	 sakit	 di	 Dompu.	 Akhirnya	 kami	 rujuk	 ke	 rumah	 sakit	 Internasional	 Siloam	
Bali,	 disana	 ada	 perkembangan	 dan	 kakinya	 sukses	 di	 operasi	 tanpa	 perlu	 di	
amputasi.	Kini	Titi	bisa	berjalan	dan	bermain	seperti	anak	normal	lainnya.		

	

	

	

Selain	 Titi,	 selama	 2014	 kami	melakukan	 pengrujukan	 ke	 Bali	 terhadap	 anak	 lain	
bernama	Deby,	asal	dari	desa	Soro.	Meskipun	anak	tersebut	tinggal	di	luar	wilayah	
kecamatan	Hu´u	kami	tidak	melakukan	pengacualian.	Deby	menderita	tumor	ganas	
di	 kakinya.	 Kami	 larikan	 anak	 tersebut	 ke	 rumah	 sakit	 internasional	 di	 Bali	 karna	
tidak	 ada	 satupun	 rumah	 sakit	 di	 pulau	 Sumbawa	 dan	 Lombok	 yang	 mampu	



menyembuhkan	 penyakit	 anak	 ini	 tanpa	 melalui	 jalur	 amputasi,	 lalu	 Kami	
memutuskan	 untuk	 ke	 Pulau	 Bali,	 setelah	 anak	 ini	 kami	 rujuk	 ke	 rumah	 sakit	
internasional	 di	 Bali	 hasil	 nya	 tetap	 sama,	 kaki	 anak	 ini	 tidak	 bisa	 di	 sembuhkan	
tanpa	amputasi.	Lalu	kami	menghubungi	dokter	spesialis	terbaik	dunia,	dan	semua	
hasilnya	juga	tetap	sama.	Akhirnya	kami	menemukan	dokter	spesialis	di	Pulau	Bali	
yang	bisa	mengoperasi	kaki	anak	ini	tanpa	mengamputasi.	Operasi	berjalan	sukses	
tanpa	amputasi,dan	sekarang	anak	ini	sudah	bisa	beraktivitas	seperti	anak	normal	
lainya.	

	
	

f.		 Penyuluhan	 Kesehatan:	 Selain	 kegiatan	 di	 atas	 kami	 juga	 mengadakan	 seminar	
atau	penyuluhan	mingguan	yang	dilakukan	secara	teoritis	dan	praktis.	Kegiatan	ini	
ditujukan	 bagi	 masyarakat	 desa	 sekitar	 baik	 anak-anak	 maupun	 orang	 dewasa.	
Seminar	 ini	 membahas	 tentang	 kebiasaan	 sanitasi	 yang	 memadai,	 pencegahan	
penyakit	dan	promosi	kesehatan.	

		 Kegiatan		yang	dilakukan	selama	2013/2014	diantaranya	sebagai	berikut	:	

1.		 Anak	 kurang	 gizi:	Workshop	 ini	 berlangsung	10	 jam	dan	dilakukan	hanya	3	
desa	yang	paling		tertinggal	di	daerah	Hu´u.	Peserta	semua	anak-anak	berumur	rata-
rata	 4	 tahun	 dan	 ibu	mereka.	 (berat	&	 tinggi	 kami	 catat)	 untuk	mengukur	 tingkat	
malnutrisi	anak	-	anak.	Pengarahan	diberikan	kepada	ibu-ibu,	juga	kami	memberikan	
makananan	sehat.	Dalam	program	ini	terdapat	120	peserta	yang	terdiri	dari	60	orang	
anak	–	anak	dan	60	orang	Ibu	-	Ibu.	

	

	



	

	

	

	

2.		Pencegahan	Malaria:	Workshop	ini	berlangsung	10	jam.	Tujuannya	adalah	
Mengajarkan	 Masyarakat	 tentang	 pencegahan	 penyebaran	 malaria	 dan	
intervensi	 dalam	 kasus	 infeksi.	 Kami	 membagikan	 kelambu	 dan	 obat	
nyamuk	 kepada	 mereka	 yang	 paling	 membutuhkan.	 Dalam	 program	 ini	
kami	membantu	50	orang.	

	

	

3.	Grooming:	Workshop	 ini	 berlangsung	 10	 jam	dan	 dilakukan	 di	 5	 Desa	 di	
kecamatan	 Hu´u.	 Tujuannya	 adalah	 untuk	 mengajarkan	 masyarakat	
tentang	 pentingnya	 kebersihan	 dan	 kesehatan.	 Jumlah	 orang	 yang	 hadir	
adalah	40	orang.	



	

	

4.	Pengobatan	penyakit:	Workshop	ini	berlangsung	10	jam	dan	dilakukan	di	5	
desa	di	kecamatan	Hu´u.	Tujuannya	adalah	untuk	mengajarkan	masyarakat	
untuk	 diagnosis	 dan	 pengobatan	 penyakit	 yang	 paling	 umum.	 Jumlah	
orang	yang	hadir	adalah	40	orang.	

5.	 Pengobatan	 luka:	 Workshop	 ini	 berlangsung	 10	 jam	 dan	 dilakukan	 di	 4	
desa	di	kecamatan	Hu´u.	Tujuannya	adalah	untuk	mengajarkan	masyarakat	
tentang	pentingnya	menyembuhkan	luka	dengan	baik.	Jumlah	orang	yang	
hadir	adalah	40	orang.	

	

2. PROGRAM	PENDIDIKAN	

Program	 ini	 bertujuan	 untuk	 membangun	 kesadaran	 masyarakat	 tentang	 bagaimana		
pentingnya	 pendidikan	 bagi	 anak	 -	 anak	 yang	 ada	 di	 wilayah	 kecamatan	 Hu’u,	 terutama	
pada	anak	-	anak	yang	tinggal	di	desa	terpencil	seperti	Ncangga	dan	Nangadoro.	Selain	 itu	
juga	program	ini	bermaksud	untuk	memperkuat	sistem	pendidikan,	akses	dan	kualitas,	juga	
pelatihan	 dan	 implementasi	 guru	 serta	membantu	 para	 guru	 untuk	mengajak	 siswa	 atau	
anak	 -	 anak	 agar	 lebih	 bersemangat	 lagi	 dalam	 hal	 belajar	 mengajar.	 Dalam	 Program	 ini	
tersedia	satu	guru	tetap	dan	dua	relawan	yang	memberikan	empat	jam	kelas	per	hari	dalam	
seminggu.	 Para	 pengajar	 dari	 tim	 kami	 mengunjungi	 sekolah	 di	 berbagai	 desa	 dengan	
membagi	waktu	3	kali	seminggu.	Setiap	hari	mengajar	empat	jam,	yang	terdiri	dari	beberapa	
mata	 pelajaran	 yang	 berbeda:	 umum,	 Bahasa	 Inggris,	 Literasi	 dan	 budaya.	 Workshop	 ini	
dilaksanakan	dalam	jadwal	yang	berbeda.	

	

	



	

	

	

	

Metodologi	dan	intervensi	teknik	dan	evaluasi:	

-	Wawancara	pribadi	semi-terstruktur	
-	Wawancara	terstruktur	
-	Mendengar	Aktif	
-	Pengamatan	
-	kegiatan	pembelajaran	
-	Metodologi	aktif	dan	partisipatif	
-	Jadwal	Pelatihan	
-	Perjalanan	kerja.	
	

	

	
	
	

	

	



Kegiatan	yang	dilakukan	selama	2013/2014,	dalam	hal	ini	adalah	sebagai	berikut:	

	

a. Baca	Tulis	Dan	Pendidikan	Umum:	Kami	telah	memberikan	288	jam	kursus	baca	tulis	
dan	 pendidikan	 umum	per	 tahun	 yang	 dihadiri	 oleh	 anak-anak	 dan	 orang	 dewasa.	
Pelatihan	ini	dilakukan	melalui	seminar	teoritis	dan	praktis.	Tujuan	dari	program	ini	
adalah	 untuk	 memberikan	 kursus	 baca	 tulis,	 belajar	 keaksaraan,	 matematika	 dan	
pengetahuan	umum	tentang	sejarah,	geografi,	dan	ilmu	pengetahuan.	Peserta	yang	
telah	 mengikuti	 kelas	 ini	 berjumlah	 3.100	 orang,	 termasuk	 anak-anak	 dan	 orang	
dewasa,	selama	2013/2014.	

	

	

	

	

b. 	Bahasa	 Inggris:	 kami	 telah	memberikan	 288	 jam	 kursus	 bahasa	 Inggris	 per	 tahun.	
Pelatihan	 ini	 dilakukan	 melalui	 seminar	 teoritis-praktis.	 Tujuan	 dari	 program	 ini	
adalah	untuk	belajar	dari	satu	tingkat	Dasar	Bahasa	Inggris	oleh	penduduk	setempat,	
dalam	 rangka	 meningkatkan	 eksploitasi	 wisatawan	 yang	 datang	 dan	 dengan	
demikian	 bisa	 meningkatkan	 kondisi	 ekonomi	 penduduk.	 Jumlah	 peserta	 yang	
mengikuti	 kegiatan	 ini	 adalah	 3.100	 orang	 di	 antaranya	 anak-anak	 dan	 orang	
dewasa.	



	

	

c. 	Keterampilan	 Dan	 Kerajinan	 Tangan	 :	 kami	 telah	memberikan	 96	 jam	 per	 tahun	
untuk	 program	 ini	 yang	 dihadiri	 oleh	 anak-anak	 dan	 orang	 dewasa.	 Pelatihan	 ini	
dilakukan	 melalui	 teoritis	 dan	 praktis.	 Tujuan	 dari	 kegiatan	 ini	 adalah	 untuk	
merangsang	kreativitas	dan	keterampilan	motorik	halus	dari	peserta.	Jenis	Jegiatan:	
membuat	 boneka	 dari	 tanah	 liat,	 pengembangan	 boneka	 dari	 tongkol	 jagung,	
lukisan,	 origami,	 dan	 daur	 ulang.	 Jumlah	 orang	 yang	 megikuti	 program	 ini	 adalah	
1.550	peserta.	

	

	

d. Olah	Raga	:	Kami	telah	memberikan	192	jam	olahraga	per	tahun	yang	dihadiri	oleh	
anak-anak	 dan	 orang	 dewasa.	 Pelatihan	 ini	 dilakukan	melalui	 teoritis	 dan	 praktis	 .	
Tujuan	 dari	 sminar	 atau	 pelatihan	 ini	 adalah	 untuk	 merangsang	 keterampilan	
motorik	 kasar,	 koordinasi	 	 keseimbangan	dan	mengutamakan	nilai-nilai	 kerja	 sama	
tim,	sportifitas.	



Ada	kegiatan	sepak	bola,	bola	voli,	surfing,	berenang	dan	menari.	Jumlah	Orang	yang	
telah	berpartisipasi	dalam	seminar	ini	adalah	800	orang,	selama	2013/2014.	

	

	

	



e. Seni	 dan	 Perhiasan	 :	 Kami	 telah	memberikan	 45	 jam	 pelajaran	 tentang	 seni	 atau	
perhiasan	per	 tahun	 yang	dihadiri	 oleh	anak-anak	dan	orang	dewasa.	 Pelatihan	 ini	
dilakukan	 melalui	 teoritis	 dan	 praktis.	 Tujuan	 dari	 program	 ini	 adalah	 untuk	
mendorong	 kreativitas.	 Jumlah	 peserta	 yang	 mengikuti	 program	 ini	 adalah	 600	
orang.	

	

	

	

f. 	Pengelolaan	Makanan	:	Kami	telah	memberikan	80	jam	seminar	tentang	persiapan	
makanan	 setiap	 tahun.	 Pelatihan	 dilakukan	melalui	 teoritis	 dan	 praktis.	 Tujuan	 ini	
tentu	 saja	mempelajari	 pengembangan	produk	 dari	 sumber	 daya	 alam	 yang	 dapat	
dikembangkan	di	masa	depan	untuk	diri	mereka	sendiri.	Contohnya	Seperti	roti	dan	
pancake.	Jumlah	peserta	yang	mengikuti	program	ini	adalah	300	orang.	

	

	

g. Pendidikan	 Lingkungan	 :	 kami	 telah	 memberikan	 96	 jam	 seminar	 tentang		
pendidikan	 lingkungan	 per	 tahun	 yang	 dihadiri	 oleh	 anak-anak	 dan	 orang	 dewasa.	
Pelatihan	ini	dilakukan	melalui	seminar	teoritis	dan	praktis.	Tujuan	dari	program	ini	
adalah	 mempelajari	 pengelolaan	 sampah	 daur	 ulang	 dan	 kebiasaan	 kesehatan	
masyarakat	dan	perawatan	higienis	 lingkungan.	Jumlah	yang	mengikuti	program	ini	
adalah	1.550	orang.	

	



	

	

3. PROGRAM	PERAWATAN	

Program	ini	Bertujuan	untuk	memberikan	bantuan	umum	kepada	penerima	manfaat	
Khusus	bagi	mereka	yang	membutuhkan.	

Metodologi	dan	intervensi	teknik	yang	digunakan	adalah:	

-	Wawancara	pribadi	semi-terstruktur	
-	Wawancara	terstruktur	
-	Mendengar	Aktif	
-	Pengamatan	
-	Kunjungan	ke	rumah	
	

Kegiatan	yang	telah	dilakukan	adalah:	

	

a.	 Distribusi	 Pakaian:	 Kami	 telah	melakukan	 dua	 distribusi	 pakaian	 kepada	 setiap	
keluarga	dari	tiga	desa	termiskin	kecamatan	Hu'u:	Nanggas,Ncangga	dan	Nangadoro.	
Tujuan	 dari	 kegiatan	 ini	 adalah	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 orang	 yang	 paling	
membutuhkan.	 Sebuah	 daftar	 dari	 semua	 keluarga	 yang	 dikembangkan,	 kami	
membuat	 paket	 yang	 berisi	 pakaian	 dan	 memberikan	 kepada	 mereka	 yang	
membutuhkan.	Kami	telah	membantu	di	program	ini	800	orang.	

	



	

	

	

b.	 Makanan:	 Kami	 telah	 mengambil	 tindakan	 pasokan	 makanan	 jika	 darurat	
(bencana	alam)	dan	kami	juga	memberikan	bantuan	berupa	makanan	kepada	anak-
anak	 yang	 memiliki	 masalah	 dalam	 keluarga	 mereka.	 Telah	 diberikan	 kepada	 350	
anak-anak	selama	2013/2014.	

	

	

	

	

	

	

	

c.	Distribusi	Produk	Kebersihan:	dilakukan	distribusi	secara	kontinu	kebersihan	dan	
produk	perawatan	pribadi	untuk	50	keluarga	miskin	yang	berada	di	kecamatan	Hu'u.	
Tujuan	 dari	 kegiatan	 ini	 adalah	 untuk	menyediakan	 sumber	 daya	 yang	 diperlukan	



untuk	 kebersihan	 yang	 layak	 dan	 kebersihan	 pribadi.	 Jenis	 barang	 yang	
didistrubusikan	adalah	sabun,sikat	gigi,	sisir,	shampoo,	pasta	gigi.	

	

	

d.	Program	Kebersihan	Diri	Anak-Anak,	kami	telah	melakukan	program	ini	sebanyak	
10	kali.	Pendidikan	teknis	dan	kebersihan	diri	seperti	cara	memakai	sabun,	sikat	gigi,	
sampo	yang	benar.	Kami	telah	membantu	48	anak	anak.	

	 	

	

4. PROGRAM	PSIKOSOSIAL	

Program	ini	bertujuan	untuk	memberikan	perhatian	dan	intervensi	psikologis	dan	sosial,	
baik	 individu	 dan	 keluarga,	 mempromosikan	 lingkungan	 tempat	 tinggal	 dan	 merangsang	
keterampilan	sosial	dan	kemampuan	mereka	sendiri.	

Metodologi	dan	teknik	intervensi:	

-	Wawancara	pribadi	semi-terstruktur	
-	Wawancara	terstruktur	



-	Mendengar	Aktif	
-	Pengamatan	
-	Kunjungan	ke	rumah	
	
	
Kegiatan	yang	telah	dilakukan	adalah:	

a.	 Kegiatan	 penilaian	 psikososial:	 Kami	 melakukan	 penilaian	 terhadap	 43	 	 orang	
yang	memiliki	masalah	 terhadap	 psikososial	 /	 dilayani	 sebagai	 indikator	 risiko	 dan	
analisis	langsung	yang	mempengaruhi	situasi	sosial	yang	mereka	kenal.	

	

	
	

b.	 Kegiatan	 Psikososial	 Intervensi	 Langsung	 :	 Kami	 telah	 melakukan	 intervensi	
psikososial	 langsung	 kepada	 43	 	 orang,	 untuk	 berkontribusi	 memperbaiki	 situasi	
sosial	mereka	melalui	pertemuan	secara	langsung.	

	

	

c.	Kegiatan	Tindak	Lanjut:	Kami	 telah	melakukan	tindak	 lanjut	 terhadap	200	orang	
yang	memiliki	masalah	dengan	situasi	sosial	yang	mereka	alami.	

d.	 nasihat	 hukum	 :	 kami	 telah	melakukan	 tindakan	 spesifik	 nasihat	 hukum	 dalam	
kasus-kasus	utang,	2	keluarga	tanpa	sumber	daya	keuangan.	



e.	 Mediasi	 Keluarga	 :	 Kami	 telah	 melakukan	 8	 sesi	 mediasi	 kasus	 keluarga	 yang	
kurang	harmonis	.	

5.	PROGRAM	DARURAT	

Pada	 tanggal	 24	 Desember	 2013,	 tercatat	 di	 pulau	 Sumbawa	 terjadi	 angin	 topan	
selama	15	hari.	Hujan	yang	 terus	 -	menerus	menyebabkan	banjir	dan	 tanah	 longsor.	Yang	
mengakibatkan	banyaknya	kerugian	material	dan	kerusakan	rumah	dan	sekolah.	Maka	dari	
itu	 kami	melakukan	program	darurat	 untuk	meringankan	beban	 yang	meraka	 alami,	 kami	
juga	 membantu	 mereka	 dengan	 memperbaiki	 3	 rumah	 dan	 beberapa	 warung	 di	 desa	
Ncangga	 dan	 Lakey	 yang	 mengalami	 kerusakan	 sangat	 parah.	 Kami	 	 juga	 memberikan	
tempat	tinggal	dan	makanan	untuk	orang-orang	lokal	yang	sangat	membutuhkan.	

	

	

	

Metodologi	dan	teknik	intervensi:	

-	Wawancara	pribadi	semi-terstruktur	
-	Wawancara	terstruktur	
-	Mendengar	Aktif	



-	Pengamatan	
-	Kunjungan	ke	rumah	
	
Kegiatan	yang	dilakukan	adalah:	

a.	 Akomodasi	 Untuk	 Anak-Anak	 :	 kami	 memberikan	 akomodasi	 selama	 2	 malam	
kepada	6	anak	yang	rumah	nya	hancur	total	karna	bencana	alam	tersebut.	

	

	

	

	

b.	 Membangun	 Kembali	 Rumah:	 kami	 membantu	 dalam	 rekonstruksi	 3	 rumahdi	
desa	Ncangga	,	meliputi	biaya	bahan	yang	dibutuhkan	dan	kegiatan	pembangunan.	

	

	

	

	

c.	 Rekonstruksi	 Bisnis	 Lokal	 (Warung)	 :	 kami	 membantu	 dalam	 rekonstruksi	 dua	
warung	 lokal,	 yang	 berada	 di	 Lakey,	 meliputi	 biaya	 bahan	 yang	 diperlukan	 dalam	
Kegiatan	pembangunan.	

d.	 Rekonstruksi	 Sekolah	 di	 Nangadoro	 :	 kami	 membantu	 dalam	 merekonstruksi	
Sekolah	 Nangadoro,	 membiayai	 biaya	 bahan	 yang	 dibutuhkan	 dalam	 kegiatan	
rekonstruksi.	



	

	

	

6. PROGRAM	REKREASI	

Harapan	Project	melakukan	kegiatan	rekreasi	yang	berbeda,	yang	diikuti	oleh	anak	anak	
dan	 orang	 dewasa,	 dengan	 tujuan	 mempromosikan	 sosialisasi	 antara	 peserta.	 Hal	 ini	
memberdayakan	 ruang	 pertemuan	 dan	 distensi	 untuk	 mempromosikan	 hubungan	 yang	
sehat	 antar	 generasi.	 Kadang-Kadang,	 relawan	 asing	 berpartisipasi	 dalam	 kegiatan	 ini	
sehingga	multikulturalisme	juga	bisa	terjalin	dengan	baik.	

Metodologi	dan	teknik	intervensi:	

-	Wawancara	pribadi	semi-terstruktur	
-	Wawancara	terstruktur	
-	Mendengar	Aktif	
-	Pengamatan	
-	Kunjungan	ke	rumah	
	
Kegiatan	yang	dikembangkan	selama	2013/2014	adalah	sebagai	berikut:	

a.	Perayaan	ulang	tahun	anak	di	bawah	umur:	Perayaan	ulang	tahun	kepada	3	anak	
di	bawah	umur	yang	tidak	memiliki	keluarga,	untuk	kondisi	sosio-keluarga	mereka,	mereka	
tidak	 mampu	 untuk	 mengadakan	 Pesta	 Ulang	 Tahun.	 Tujuannya	 adalah	 untuk	
mengintegrasikan	 anak-anak	 ini	 menjadi	 kelompok	 sebaya	 mereka	 dan	 diterima	 orang	
dewasa	sebagai	anggota	masyarakat,	meskipun	tidak	memiliki	keluarga	asal.	Seringkali	anak-
anak	 ini	memiliki	 perilaku	 yang	 bertentangan	 dengan	 norma	 sosial	 akibat	 dari	 kurangnya	
langkah-langkah	pendidikan	karena	kurangnya	 inti	keluarga,	dan	perilaku	 ini	menghasilkan	
penolakan	masyarakat.	Selanjutnya,	hal	 ini	dimaksudkan	untuk	mencapai	penguatan	anak,	
membuat	protagonis	selama	satu	hari,	menumbuhkan	harga	diri	dan	integrasi	sosial.	



	

	

	

	

b.	Mainan	Dan	Bermain	 :	 Sekali	 sebulan	diadakan	pertemuan	anak-anak	dari	desa	
yang	 berbeda,	 untuk	 bermain	 bersama	menggunakan	mainan	 yang	 diberikan	 oleh	
para	donatur.	

	

	

	

	

c.	 Pertemuan	Masyarakat	 Setempat	 :	 kami	melakukan	 4	 kali	 pertemuan	 ,	 sebagai	
titik	 pertemuan	 untuk	 mendorong	 integrasi	 yang	 tepat	 dari	 tim	 Harapan	 Project	 dengan	
penduduk	 setempat.	 Juga	 bertujuan	 untuk	 menciptakan	 suasana	 yang	 sehat	 dalam	
hubungan	 di	 antara	 mereka	 sebagai	 masyarakat.	 Dalam	 pertemuan	 tersebut,	 untuk	
membahas	 masalah	 dan	 isu	 yamg	 beredar	 di	 masyarakat	 dan	 menemukan	 jalan	 keluar.	



Mengingat	 bahwa	 desa	 tidak	memiliki	 asosiasi	 sehingga	menghasilkan	 kemungkinan	 akan	
timbul	masalah	yang	lain.	Dalam	4	pertemuan	tersebut	di	hadiri	oleh	130	orang.		

	

	

	

d.	Kunjungan:	kami	melakukan	3	tour	yang	di	ikuti	oleh	80	orang	lokal.	Tujuan	dari	
kegiatan	ini	adalah	untuk	memenuhi	kebutuhan	rekreasi,	terutama	untuk	anak	
anak.	

	

	

7. 	PROGRAM	RELAWAN:		

Selama	 tahun	 2013/2014	 sudah	 ada	 	 10	 relawan	 yang	 telah	 membantu	 kami	 	 yang	
berpartisipasi	 setiap	 hari.	Mereka	 telah	mengajar,	 serta	membantu	mengadakan	 seminar	
dan	 kegiatan	 lainnya.	Mereka	 telah	 berkolaborasi	 dalam	melakukan	 program	 pada	 tahun	
2013/2014,	 dengan	 kontribusi	 profesional	 mereka,	 yang	 telah	 memberikan	 kontribusi	
terhadap	Harapan	Project.	

	

	



	
Kegiatan	yang	telah	dilakukan	di	bawah	program	ini	selama	2013/2014	dengan:	

a.	 Pelatihan	Awal:	 Kami	memberikan	 pengarahan	 kepada	 10	 relawan	 tentang	 apa
	 	yang	perlu	mereka	lakukan	dan	apa	yang	harus	mereka	lakukan.	

b.	Pelatihan	Lanjutan	 :	Kami	memberikan	pengarahan	 lanjutan	kepada	10	 relawan	
tentang	pengembangan	program	yang	telah	mereka	jalani.	

	


