LAPORAN KEGIATAN / KELOMPOK BERMAIN
( PLAY GROUP ) DAN SANGGAR KERJA “ BUAH DELIMA “
DI KARANG PANJANG – AMBON
Sejak Bulan Oktober 2005 s/d Bulan Agustus 2006

Pendahuluan :
▪

Dalam rangka mengevaluasi perkembangan dan kegiatan Play Group dan Sanggar
Kerja “ Buah Delima “ di Karang Panjang – Ambon, maka kami perlu membuat
Laporan perkembangannya, agar di ketahui oleh pembari Dana Hibah yang kami
peroleh melalui “ STICHTING MAMANA ” di Tiel – Belanda.

▪

Fungsi dan peran dari sarana di maksud, yang sebenarnya diutamakan untuk
sasaran kelompok Keluarga Pra Sejahtera ( miskin ) sehingga manfaatnya besar
untuk diminati oleh mereka yang membutuhkan.

▪

Pada kesempatan ini, kami dari pihak pengelola ( P. D. IBI MALUKU ) dapat
melaporkan perkembangan sarana tersebut sebagai berikut.

I. Dasar
▪

Evaluasi perkembangan kedua sarana ( Play Group dan Sanggar Kerja ).

▪

Realisasi dalam hal sosialisasi Fungsi sarana kepada masyarakat terutama
keluarga Pra sejahtera.

II. Upaya Kearah Kemandirian
▪

Dalam upaya Sosialisasi Program ini, kami tetap berupaya mencari dana melalui
pendekatan dengan instansi terkait dan LSM yang menjadi mitra dengan Profesi
IBI.

▪

Dalam Upaya untuk melanjutkan Kontrak Rumah kami berupaya mengadakan
kegiatan – kegiatan bersama perusahaan – perusahaan Produksi susu dan
makanan bayi seperti P.T Sari Husada sehingga dapat diperoleh bantuan untuk
satu tahun perpanjangan kontrak rumah ( tahun 2006 )

▪

Dikarenakan kemampuan Organisasi terbatas dan pesanan order jahit hanya
bersifat insedentil ( sewaktu – waktu ) maka pendekatan – pendekatan IBI
dengan keluarga ataupun dengan pimpinan kantor tetap diusahakan, agar
kedua sarana ini tetap berfungsi.

III. Laporan Kegiatan Aktivitas
A. Kegiatan Play Group
1.Jadwal :
Sejak bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Juli 2006 kegiatan sekolah
berjalan dengan baik
Waktu :
( Waktu : selasa, kamis, sabtu ).
2.Materi : Pembelajaraan : ( seperti telah dilaporkan )
-

Bernyanyi, Olah raga.

-

Belajar mengenal angka, huruf

-

Bermain dengan Alat Permainan Edukatif (APE)

3.Kuantitas dan Kualitasd Murid

a) Kualitas
Murid / Anak – anak yang pindah ke TK atau SD mereka memperoleh

-

Sertifikat dan Mutu Pendidikan yang baik yang diperoleh di Buah
Delima sehingga Anak – anak ini mendapat Rangking di sekolah
lanjutan mereka.
Keadaan Kesehatan mereka terjamin baik, karena setiap bulan

-

ditimbang berat badan, dan setiap jam sekolah diberikan snack + susu
+ tablet vitamin.
b)

Kuantitas
Jumlah murid tahun pelajaran 2005/2006 sampai dengan bulan

-

Juli 2006 berjumlah 15 orang.
Dari 15 orang telah berpindah ke Taman Kanak – kanak ( TK ) dan

-

Sekolah Dasar ( SD ) berjumlah 12 orang, yang sisa hanya 3 orang.
Dari pihak Pengelola sedang mengadakan orientasi ke rumah –

-

rumah anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan murid,
mengingat anak – anak dari keluarga pengunsi sudah tidak ada lagi
disekitar lokasi disini.
Sesuai dengan anjuran Pemerintah melalui Dinas Pendidikan
Nasional Maluku, murid / anak yang dilibatkan pada kelompok
bermain manapun diharuskan diambil dari keluarga miskin (
ketentuan pemerintah ).
Untuk mencapai hal tersebut, maka Bulan Agustus 2006 ini
merupakan masa orientasi lapangan bagi pengelola ( P.D. IBI ) untuk
mencari anak – anak di daerah Karang Panjang yang berasal dari
keluarga miskin.
4.Pencarian Dana Demi Perkembanagan Fungsi Sarana.
▪

Untuk mendapatkan dana demi kelanjutan kontrak rumah ( tahun 2006 ),
atas kerja sama IBI dengan P.T Sari Husada, maka pemeberian dana
diperoleh darinya

▪

Mengangat lokasi Karang Panjang agak sedikit terisoler, maka kami
berupaya tempat lain di Pusat Kota, namun pembayaran kontrak terlalu
mahal ( Rp. 25.000.000,- / tahun ); tak dapat kami jangkau, olehnya kami
masih bertahan pada lokasi Karang Panjang dengan tentunya menjaring
anak – anak Keluarga Pra Sejahtera ( miskin ) disekitar lokasi tersebut.

5.Kegiatan Ekstra Kurikuler
▪

Mengadakan syukuran Natal dan Tahun Baru 2006; atas kerja sama IBI
dengan P.T. Sari Husada ( Laporan terlampir ).

6.Anak – anak Play Group “ Buah Delima ” turut terlibat dengan acara Hari Anak
Nasional ( Juli 2006 ) bersama – sama Kelompok Bermain di Kota Ambon
bertempat di Kantor PKK Provinsi jalan Tulukabessy – Ambon.
7.Upah / Gaji
▪

Upah Gaji diberikan kepada : Guru

▪

Uang

Transport

memungkinkan ).

diberikan

kepada

Pengelola

(

jika

keuangan

IV. Laporan Kegiatan “ Sanggar Kerja ” Kegiatan Bulan Oktober 2005 s/d Agustus 2006.
1. Waktu

: setiap Jam Kerja

Petugas : 1 orang kordinator
3 orang penjahit
2. A. Upah / Gaji diberikan kepada :
-

Guru : ( tetap diberikan )

-

Penjahit ( tetap diberikan )

-

Kordinator Sanggar Kerja ( Kalau keuangan memungkinkan )

B. Uang Transport diberikan kepada :
-

3 orang penjahit

-

1 Orang Kordinator ( kalau keuangan memungkinkan )

C. Uang Makan sesuai kebutuhan, terutama kalau kerja lembur.
V. Penjelasan Tambahan
A. Laporan Keuangan Secara Khusus terlampir.
B. Kontribusi Tim Pengelola ( Sejak Oktober 2005 s/d Agustus 2006 )
*
-

Konstribusi Dana dan Tenaga Tim Pengelola adalah :

Uang transport diberikan sewaktu – waktu kalau keuangan
memungkinkan ( perbulan Rp. 150.000,- ).

-

Tenaga disumbangkan dengan tidak memperoleh gaji.
*

Tim Pengelola tetap berupaya mencari pemasaran dengan
menghubung Instansi terkait atau relasi dari rekan – rekan
Bidan untuk manfaatkan jasa dari sanggar kerja.

DAMPAK POSETIF DARI SARA TERSEBUT
( PLAY GROUP DAN SANGGAR KERJA
“ BUAH DELIAMA ” )

A. Untuk Play Group
*

Anak – anak dalam Usia Dini ( Pendidikan Anak Usia Dini ) bagi ± 35
orang anak yang sudah di didik selama 2 tahun pelajaran mereka dibentu
secra baik melalui sarana pendidikan ini sehingga dalam melanjutkan
pendidikan ke TK maupun SD mereka memperoleh prestasi nilai tinggi.

*

Keadaan Kesehatan mereka terjamin dan meningkat ( penilaian dari para
pelanggan ).

B. Untuk Sanggar Kerja
▪

Penjahit memperoleh upah

▪

Kreatifitas mereka bertambah

▪

Mutu mereka dan kerja mereka terjamin dan meningkat ( penilaian dari
para pelanggan )

VI. Usul Sanggar Kerja
▪

Mengingat Pengelola Play Group dan Sanggar Kerja di Ambon
dan Buru masih tetap menyandang “ Papan Nama ” yang
berbunyi : Kerja sama PD. IBI Maluku dan ST Mamana di Tiel –
Belanda; sehingga wujud tanggung jawab bersama ini tetap
diwujudkan terus.

▪

Hubungan kemitraan ini masih tetap, karena IBI Maluku masih
membutuhkan

bantuan

“

Mamana

”

demi

peningkatan

perkembangan kedua sarana ini kedepan.
VII. Penutup
Demikianlah Laporan Perkembangan Kegiatan Play Group dan Sanggar Kerja “
Buah Delima sejak Bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006.
Semoga Usul dan Saran kami mendapat perhatian dari ST. Mamana sehingga
tanggung jawab bersama tetap ditingkatkan dan terjalin dimasa mendatang.

Ambon, Agustus 2006
P.D. IBI Maluku
Ketua

Ny. I. L. Hayat / T

