
Sekapur Sirih,

Senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam SD 
Indonesia e-news edisi akhir tahun 2010. 

Sekitar bulan Oktober lalu, tim Susila Dharma Interna-
tional Association (SDIA) mengunjungi Indonesia. SD 
Indonesia mendampingi mereka dalam kunjungan ke 
proyek-proyek sosial, baik di Jawa maupun Kalimantan. 
Laporan selengkapnya, termuat dalam edisi ini.

Kami juga menampilkan kegiatan lain seperti kunjungan tim SD Indonesia ke 
Yayasan Harkat dan YUM Cipanas serta kegiatan dalam membantu korban ben-
cana Merapi di Jogjakarta.

Dalam kesempatan ini, segenap tim SD Indonesia mengucapkan:

Selamat Tahun Baru 2011!
Semoga tahun 2011 membawa kesuksesan, kebahagiaan dan kesejahteraan 

bagi kita semua.

Selamat membaca!

Ariana Susanti
Ketua
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Sukarelawan Australia 
membantu pemasaran 

SD Indonesia

Jennifer Lipp bergabung dengan SD Indonesia untuk satu 
tahun penempatan sebagai bagian dari program Australian 
Youth Ambassadors for Development (AYAD). 

Program  AYAD memberikan kesempatan bagi pemuda Aus-
tralia yang memiliki kemampuan untuk menjadi sukarelawan 
di Asia, Pasifik dan Afrika. Ini merupakan program pemerintah. 
Australia, prakarsa AusAID yang mendukung Tujuan Pem-
bangunan Milennium.
 
Dalam tugasnya, Jennifer akan mengembangkan serta 
mengimplementasikan rencana pemasaran dan hubungan 
masyarakat untuk meningkatkan citra SD Indonesia dan 
mitranya.  Ia akan merancang strategi dan prosedur yang 
dibutuhkan untuk menjalankan yang komunikasi yang efektif 
spertihalnya membuat rencana pemasaran jangka panjang 
kokoh. Selain itu, Jennifer juga menitikberatkan untuk me-
lengkapi staff SD Indonesia dengan pengetahuan dan ke-
mampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan 
rencana selanjutnya di masa mendatang. 

Jennifer telah bekerja dalam bidang pemasaran dan komu-
nikasi di Australia dan Inggris selama delapan tahun. Spe-
sialisasinya adalah di bidang media komunikasi  online dan 
akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya bersama SD 
Indonesia. Baru - baru ini Jennifer bekerja dengan kelompok 
di Kenya untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan 
menantikan pengalaman berharga untuk menerapkan keahl-
ian profesionalnya kepada orang lain. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengirim email ke Jen-
nifer di jennifer@susiladharma.or.id. (*)

Program Air Bersih masih 
berlangsung setelah 

tiga tahun 
Baru-baru ini SD Indonesia melakukan kunjungan monitor 
proyek air bersih yang berlokasi di daerah kumuh Cawang, 
Jakarta Timur.

Proyek ini dilakukan pada bulan September 2007 merupakan 
kerjasama dengan SkyJuice Foundation, sebuah organisasi 
dari Australia yang menyediakan mesin penjernih air dengan 
harga terjangkau serta New South Wales Asian Business 
Advisory Council.

Mesin penjernih air dari SkyJuice mampu menghasilkan 
10.000 liter air siap minum perhari dan tidak mengandung 
bakteri dan tidak membutuhkan tenaga listrik. Di Cawang, 
mesin tersebut dapat memberikan air bersih bagi sekitar 100 
orang penduduk. 

Bapak Oman merupakan salah satu sukarelawan yang ber-
tugas merawat mesin tersebut. Ia bertanggung jawab agar 
mesin tersebut dapat terus dipergunakan oleh masyarakat 
dan secara berkala memberikan laporan kepada lurah set-
empat. 

Ketika dikunjungi Bapak Oman mengungkapkan bahwa 
banyak hal lebih mudah berkat bantuan mesin ini. “Dulu kami 
harus memompa dan merebus air yang belum tentu bersih. 
Dengan mesin ini, air bahkan dapat langsung diminum”, 
menurutnya.

Silakan kunjungi www.skyjuice.com.au  bila ingin mengetahui 
lebih lengkap mengenai sistem penyaringan air bersih. (*)





Tim SD Indonesia baru-baru ini 
mengunjungi Desa YUM Cipanas 
untuk mengembangkan fasilitas 
yang berpotensi di masa menda-
tang. 

Tahun 2007 Kementrian Sosial, 
UNICEF dan Save the Children 
menerbitkan laporan yang ber-
dampak besar bagi lembaga pen-
gasuhan anak-anak. Laporan ini 
membuat YUM mengubah konsep 
dari panti asuhan menjadi kegiatan 
pengembangan masyarakat. 

YUM telah berhasil mengadakan 
perubahan dengan mengembalikan 
anak-anak kepada keluarganya dan 
merupakan salah satu institusi pertama 
di sini yang melakukannya dan mulai 
mengimplementasikan sejumlah keg-
iatan baru. 

Salah satu caranya yaitu mengembang-
kan pusat komunitas yang berkelanjutan 
melalui pertanian organik yang saat ini 
telah berjalan dan mulai mencoba me-
masarkan produknya. 
Desa YUM memiliki fasilitas yang 

lengkap, termasuk laboratorium 
komputer, perpustakaan umum, 
pusat pelatihan ketrampilan dan 
asrama. Perpustakaan umum 
selalu penuh dengan anak-anak 
sepulang sekolah. Selain itu 
kelas ketrampilan yang meliputi 
menjahit, komputer,bahasa Ing-
gris dan mencari pekerjaan juga 
selalu diikuti banyak peserta. 

Sekarang ini Desa YUM meru-
pakan pemanfaatan lain dari 
fasilitas tersebut yang dapat 
melayani masyarakat setempat 
dan merupakan investasi yang 

baik. Kami berencana untuk terus bek-
erja bersama YUM di Cipanas untuk 
membantu suksesnya program-program 
ini. (*) 

Kunjungan Susila Dharma Internasional 
menyaksikan manfaat pendanaan para donatur

Tim SD Indonesia baru-baru 
ini mendampingi perwaki-
lan Susila Dharma Interna-
tional Association (SDIA), 
Susila Dharma nasional dan 
Yayasan Usaha Mulia (YUM) 
berkunjung meninjau proyek-
proyek di Jawa dan Kaliman-
tan. Kunjungan ini merupakan 
kesempatan berharga untuk 
mengetahui bahwa bantuan 
dan donasi sangat berpen-
garuh dalam perkembangan 
program.

Desa YUM dan Perta-
nian Organik, Jawa Barat  
Desa YUM dan Pertanian 
Organik di Cipanas, Jawa 
Barat, berkembang dari tempat 
panti asuhan menjadi pusat 
pengembangan masyarakat yang 
mandiri. 

Program Air Bersih, Kalimantan 
Tengah
Dari total enam proyek air bersih YUM, 
masing-masing dapat membantu sekitar 
50 keluarga untuk mengakses air bersih. 

Air disalurkan dengan pipa dari sumur 
ke rumah warga dimana setiap keluarga 
memiliki meteran untuk menghitung 
jumlah konsumsi air. Setiap minggu, 
mereka membayar penggunaan air 
tersebut secara kolektif. 

Program in i  berhasi l  mengajak 
masyarakat berpartisipasi dalam pros-

es perencanaan dan 
pelaksanaan. Setiap 
program memiliki pen-
gurus yang terdiri dari 
ketua, sekretaris dan 
bendahara, yang beker-
ja secara sukarela untuk 
merawat dan memeli-
hara fasilitas, termasuk 
mengumpulkan biaya 
dan memastikan sistem 
pengairan berjalan lan-
car. Sehingga biaya 
nominal yang dibayar 
masyarakat tidak ter-
buang percuma. 

Posyandu, Kaliman-
tan Tengah
YUM tidak hanya me-
nyed iakan  sumber 
daya untuk mengatasi 

masalah kesehatan, melainkan juga 
mendidik dan mendampingi mereka 
dalam mencegah timbulnya masalah 
kesehatan. Pendidikan merupakan 
fokus utama dalam program kesehatan 
YUM, mengingat banyak masyarakat 
setempat tidak memiliki pengetahuan 
dasar bagaimana menjaga kesehatan 
yang baik. 

Perwakilan SDIA berkunjung ke salah satu proyek YUM di Kalimantan

Desa YUM Cipanas Membuka Jalan





Klinik posyandu ini diadakan sebulan sekali. Salah satu yang 
dikunjungi SD Indonesia menampilkan film yang menarik 
sekaligus mendidik, yaitu bahwa BAB (Buang Air Besar) 
sembarangan akan menimbulkan penyakit. Sekitar 20 ibu 
datang menimbang bayi mereka sambil membaca kabar 
terbaru sementara anak-anak menikmati makanan ringan 
yang bergizi. 

Perpustakaan Umum, Kalimantan Tengah
YUM telah membuat perpustakaan umum yang berlokasi 
di kantor mereka di Kalimantan Tengah, suatu area dimana 
buku bacaan sulit didapatkan. Perpustakaan ini mendorong 
masyarakat untuk menikmati manfaat membaca dan men-
ginspirasi kaum tua muda untuk belajar. 

Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari perpustakaan, YUM 
telah mengembangkan program layanan Kardus Buku. Pro-
gram ini menyediakan kardus yang memuat sekitar 50 buku 
dan diletakkan di beberapa tempat serta dikelola oleh okoh 
masyarakat setempat.
 
Program Pertanian, Kalimantan Tengah
Lahan di Kalimantan Tengah banyak yang tidak cocok diper-
gunakan untuk pertanian yang mempengaruhi ketahanan 
pangan di wilayah ini. Buah, sayuran dan daging kebanyakan 
diimpor dari provinsi lain. 

Penelitian telah menekankan pada kebutuhan makanan serta 
peningkatan ketrampilan bagi keluarga yang tinggal di daerah 
sekitar. Sebagai solusi, YUM  membuat proyek pertanian 
yang berkelanjutan. 

Dengan mengembangkan sebuah peternakan demonstrasi, 
YUM berencana untuk melatih masyarakat setempat untuk 
belajar agar tanah pasir ini menjadi lebih produktif sehingga 
mereka mampu menghidupi keluarga melalui pertanian skala 
rumah tangga. Pekerjaan pertanian baru dimulai beberapa 
bulan yang lalu namun sudah banyak kegiatan di lokasi yang 
meliputi pembuatan kompos dan percobaan untuk membantu 
regenerasi tanah dan menanam tanaman.

Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat di  
www.yumindonesia.org.

Sekolah Bina Cita Utama, Kalimantan Tengah
BCU memiliki misi untuk menyediakan pendidikan yang 
berkualitas meliputi kesadaran sosial, budaya dan lingkun-
gan bagi anak-anak di Kalimantan tengah sehingga mereka 
dapat memberikan kontribusi positif untuk masyarakat ketika 
dewasa.

Kurikulum pilihan dari Australia, Amerika dan Singapura dia-
jarkan dalam bahasa Inggris di pagi hari sementara kurikulum 
resmi Indonesia diajarkan sore hari. BCU merupakan satu-
satunya sekolah di provinsi ini yang mengajar dalam bahasa 
Inggris yang penting untuk pekerjaan dia pemerintahan dan 
peran penting lainnya yang akan membentuk masa depan 
wilayah. 

Sekolah ini memiliki 78 murid termasuk 10 penerima bea-
siswa, 63 anak-anak dari Palangkaraya, Kasongan dan 
daerah terpencil, serta 5 putra ekspatriat. BCU berhasil 
meraih nilai tertinggi se-Kalimantan Tengah untuk Ujian Akhir 
Nasional tahun 2009 dan 2010 dan diberi ucapan selamat 
secara resmi oleh Presiden Indonesia. 

Pelatihan guru oleh Barclays-BCU-YUM diikuti oleh 100 guru 
sekolah negeri dan akan melatih sekitar 200 guru lagi di 
tahun 21010. Program ini sangat berharga untuk membantu 
sekolah-sekolah lain di wilayah ini dan juga memberikan 
pendidikan yang bekualitas bagi para murid. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai BCU, silakan kunjungi 
www.bcu-school.org. (*)

SD Indonesia 
meningkatkan 

kepedulian terhadap 
Yayasan Harkat

Yayasan Harkat, yang berlokasi sekitar 30 km barat daya 
Bandung, didirikan sebagai tempat tinggal bagi anak terlantar 
pada tahun 1990-an. Konsep awalnya adalah menyiapkan 



masa depan anak-anak dengan menga-
jarkan ketrampilan di lingkungan yang 
aman. Sayangnya, program ini mengh-
adapi beberapa masalah yang akhirnya 
membawa ke situasi sekarang, 12 anak 
tanpa masa depan serta fasilitas yang 
membutuhkan perbaikan di sana-sini.

Sebagian lahan telah ditanami untuk 
pertanian dan ada peluang menambah 
pemasukan misalnya dengan membuka 

warung pinggir jalan atau restoran, 
tetapi hal ini membutuhkan modal yang 
besar dan keterlibatan penuh para staf. 
Bangunan yang ada telah rusak dan 
membutuhkan banyak perbaikan seh-
ingga layak ditinggali. Selain itu sampah 
dimana-mana, halaman perlu dirapikan 
dan dibuat jalan setapak untuk memu-
dahkan pengunjung. 

Sebelumnya SD Indonesia telah beru-

saha mengajak pengurus Yayasan 
Harkat untuk mengusahakan pemasu-
kan keuangan yang berkelanjutan, 
mendatangkan fasilitator dari luar untuk 
mengeksplorasi peluang usaha dan me-
nawarkan pelatihan untuk pertanian. 

Namun usaha ini belum berhasil seh-
ingga kami semua masih memikirkan 
masa depan proyek ini. (*)

Baru-baru ini Indonesia 
dilanda banyak bencana 
alam, mulai dari banjir ban-
dang di Papua, tsunami 
di Mentawai dan Gunung 
Merapi meletus di Jogjakar-
ta dan kami menggalang 
dana bagi mereka yang 
menjadi korban bencana 
ini.

Mengingat banyaknya 
daerah yang terkena 
dampak letusan Merapi, 
SD Indonesia yang beker-
jasama dengan sejumlah 
institusi, sangat berterima 
kasih dan menghargai ban-
yaknya sukarelawan dan 
donatur yang turun tangan membantu 
para korban. 

Untuk tanggap darurat, SD Indonesia 
telah mendistribusikan bantuan berupa 
kebutuhan sehari-hari seperti susu, 
sabun, sikat gigi, sampo, selimut, 
pembalut dan pakaian bekas layak 
pakai ke beberapa posko di Jogjakarta, 

yakni di Sleman, Kepuh 
Cangkringan dan Taman 
Agung, Muntilan. SD 
Indonesia juga men-
gunjungi para korban di 
lokasi. 

Ketika program tanggap 
darurat telah usai, SD 
Indonesia mulai beralih 
ke program pemulihan 
dengan menyediakan 
mesin penjernih air ke-
pada masyarakat Jog-

jakarta. Hal 
ini sesuai 
d e n g a n 
hasil pene-
litian oleh 
UN OCHA 
b a h w a 
41% dari 
4 5 0  K K 
yang  d i -
w a w a n -
cara men-
g a t a k a n 
m e m e r -
lukan air 

bersih. 

Dalam program ini SD 
Indonesia bekerja sama 
dengan Planet Water 
Foundat ion (PWF), 
sebuah yayasan di 
Amerika Serikat yang 
bergerak di bidang pe-

nyediaan air bersih sekaligus memberi-
kan program pendidikan kesehatan dan 
kebersihan bagi masyarakat.

Kerjasama SD Indonesia dan PWF ini 
telah menghasilkan satu unit instalasi 
air bersih di SD Kintelan, Keparakan, 
Kali Code, Jogjakarta. Program yang 
juga disponsori oleh JP Morgan ini 
menyediakan air bersih bagi lebih dari 
1.000 penduduk yang menjadi korban 
bencana Merapi. 

Dalam proses pemasangan, PWF men-
gadakan sosialisasi bagi anak-anak 
dan masyarakat setempat mengenai 
kesehatan. Pak Lurah yang mewakili 
penduduk sekitar mengucapkan syukur 
dan terima kasihnya atas program ini.

PWF sendiri juga terkesan dengan 
kerjasama ini dan memutuskan untuk 
menyumbangkan empat unit lagi ke-
pada SD Indonesia. Mark Steele, pendiri 
PWF mengatakan, “Bekerja dengan SD 
Indonesia terasa berbeda. Kami dekat 
seperti keluarga sehingga sangat me-
nikmati semua kegiatan ini”. (*)

Bantuan SD Indonesia bagi 
korban bencana Merapi di Jogjakarta




