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Desa Midang,15 Maret 2017 

 

2016 merupakan tahun yang membanggakan bagi kami.  Tahun dimana kami berdiri sebagai 

suatu yayasan resmi dan berbadan hukum.  Juga karena di tahun 2016, organisasi rekanan 

kami  Harapan Baru Nederland terbentuk. 

Ini adalah moment special bagi kami,karena kami bergerak maju untuk menjadi organisasi 

professional yang  membantu masyarakat miskin dan para penyandang cacat. 

Atas kerja keras dari para staff, donor, dan sukarelawan, kami dapat memberikan pendidikan, 

pelatihan, dan pembentukan usaha mikro bagi klien kami.  Tahun lalu, kami berhasil membuat 

17 usaha mikro serta pelatihan bagi klien kami.  Kami juga memulai program baru kami, yaitu 

program "Emergency Aid". 

Akan tetapi kerja keras kami belum selesai.  Setiap hari penyandang cacat masih mengalami 

kesusahan untuk dapat diterima di masyarakat.  Orang miskin yang harus mengemis meminta 

nasi, dll.  Kami harap, dengan bantuan dari anda semua, di tahun 2017 kita dapat memberikan 

harapan baru bagi mereka, harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan penerimaan di 

masyarakat seutuhnya. 

 

 Stevi Yasinta Sintia Dewi 

 Founder Harapan Baru Lombok 
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1. Tentang Harapan Baru 

 

Harapan Baru adalah kerjasama antara dua organisasi, untuk membantu masyarakat di 

Lombok 

• Stichting Harapan Baru Aalten Nederland (Belanda) 

• Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia (Indonesia) 

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) membantu masyarakat miskin dan para 

penyandang cacat di Lombok.  Kami menginginkan agar mereka dapat berpartisipasi di 

masyarakat sama seperti masyarakat pada umumnya.  Kami membantu mereka melalui 

pelatihan keterampilan kerja, penciptaan usaha, dan program lainnya seperti menjaga 

kesehatan, pentingnya pendidikan, dan tindakan pencegahan. 

Stichting Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN) dibentuk untuk membantu Yayasan Harapan 

Baru Lombok Indonesia dengan mengumpulkan dana bantuan dan menumbuhkan kesadaran 

orang untuk membantu orang miskin dan penyandang cacat di Lombok. 
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2. Organisasi 

 

Harapan Baru Lombok Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut. 

Visi 

“Membantu sebanyak mungkin orang disabilitas dan orang tidak mampu di Pulau Lombok 

supaya mereka dapat berpartisipasi di masyarakat sama seperti orang biasa pada umumnya; 

dimana mereka dapat hidup mandiri dan menggapai cita-cita serta mimpi-mimpinya.” 

 

Misi 

1. Meningkatkan ekonomi para penyandang disabilitas dan orang tidak mampu supaya 

dapat mandiri secara finansial. 

2. Menghindarkan para penyandang disabilitas dan orang tidak mampu dari 

diskriminasi dan isolasi sosial. 

3. Pembinaan berkelanjutan di aspek kehidupan (pengetahuan tentang kebersihan, 

pentingnya menabung, asuransi kesehatan, parenting, dan lain-lain). 

Sejak Desember 2016, Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia telah menjadi Yayasan resmi 

yang memiliki 6 orang sukarelawan dan 2 orang pegawai. Pekerjaan kami juga dibantu oleh 

para sukarelawan di Belanda untuk membuat material sosial media. Di bawah ini kami 

tulisannya susunan pengurus per Desember 2016: 

 

Struktur 
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3. Activitas Tahun 2016 

 

HBLI membantu masyarakat Lombok dengan proyek-proyek yang membantu mereka untuk 

meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kemampuan menghadapi masalah.  Program-

program kami adalah: 

Handi-Capable  

Handi-capable adalah program inti kami di tahun 2016 dan 2017.  Melalui program ini, kami 

ingin membantu penyandang disabilitas untuk menciptakan usaha sendiri.  

Kami membantu mereka dengan cara menawarkan training kerja langsung di suatu usaha, 

memberikan training tentang membuat bisnis dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengalami usaha.  Kami memonitor perkembangan mereka setiap minggu, dan mencari solusi 

apabila mereka ada kendala.  

Anda dapat juga melihat perkembangan klien kami di website kami (dalam Bahasa Belanda) : 

www.harapan-baru.com 

Hasil 

 Kami telah membantu 17 orang di tahun 2016. 

 Kami juga membuat training tentang pembukuan, mind-set usahawan, pengetahuan 

keterampilan hidup seperti mengolah makanan yang sehat, menjaga kebersihan air dan 

lingkungan, dan pentingnya menabung.  

 

Kelas Bahasa Inggris 

Menurut kami sangatlah penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada klien kami 

karena dengan itu mereka dapat terlepas dari kemiskinan dan meraih banyak hal di hidup 

mereka.  Seperti kata pepatah:  “Berilah ikan pada seseorang maka ia dapat makan untuk satu 

hari, ajarlah seseorang untuk memancing, maka ia dapat makan seumur hidupnya.  Kami ingin 

memberikan "alat" supaya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Penelitian menunjukkan bahwa sektor turisme di Lombok banyak membutuhkan staff yang 

dapat berbahasa Inggris.  Banyak pencari kerja di Lombok, tapi belum mendapat pekerjaan 

karena mereka tidak dapat berbahasa Inggris.  Untuk itulah HBLI membuat kelas belajar 

Bahasa Inggris gratis untuk membantu mereka.  

Hasil 

 3 kelas telah dilakukan di tahun 2016. 

 

Bantuan Mendesak 

Kehidupan tidak dapat ditebak.  Bisa saja musibah terjadi dan mengancam jiwa.   Untuk itu 

kami membentuk program ini sebagai program bantuan mendesak. 
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Hasil 

Kami membantu sebuah keluarga di tahun 2016. 3 orang anak hidup bersama kakek dan 

neneknya karena ditinggal oleh ayah dan ibu mereka.  Seiring bertambahnya usia, kakek dan 

neneknya tidak mampu lagi bekerja.  Anak tertua harus mengurus adik-adiknya sendiri dan 

mereka hidup dalam kemiskinan.   

Melalui program Bantuan Mendesak, kami membantu menstabilkan keuangan, dan bersama 

rekanan kami, kami menemukan solusi yang permanen untuk kasus ini.  Selanjutnya mereka  

dibantu oleh anggota keluarga yang lain. 

 

Alat Bantu Dengar 

Melalui kerjasama dengan HBAN dan Heijerman Optiek & Hoorzorg / Beter Horen kami 

mengumpulkan alat bantu dengan yang sudah tua di Belanda.  Alat bantu dengar ini dapat 

digunakan kembali oleh masyarakat di Lombok. Alat bantu dengar ini kami distribusikan melalui 

partner kerja kami di Lombok yaitu SLB Dharma Wanita & Yayasan Endri’s. 

Hasil 

 60 alat bantu dengar telah dikumpulkan dan didistribusikan. 
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4. Kegiatan Lainnya  

asan 

Pembuka yayasan 

Pada pertengahan tahun 2016 kami mulai proses pembentukan yayasan yang berbadan 

hukum.  Proses ini selesai pada pertengahan Desember 2016. 

 

Pindah Kantor 

Pada bulan September 2016 kami memindahkan kantor kami (sementara) untuk menghemat 

uang.  Alamat sementara kami adalah: 

“BTN Permata Hijau B4, Jl. Krakatau, Desa Midang, 

Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, Indonesia” 

 

Staf Baru 

Di tahun 2016 kami mengangkat staff baru. Pada Bulan Desember 2016 Baiq Lia Marsandy 

bergabung dengan yayasan kami sebagai pekerja sosial, pengajar, dan penerjemah. 

 

Kommunikasi 

Kami mulai menggunakan sosial media (Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube), Koran 

(cetak maupun elektronik), dan membuat website www.harapan-baru.com 
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5. Recana 2017 

 

Handi-Capable 

 Kami berencana untuk membuat 20 usaha mikro di tahun 2017. 

 Kami ingin membuat materi tambahan untuk pelatihan keterampilan hidup. 

 

Pendidikan 

 Kami ingin melanjutkan dan mengembangkan program kelas Bahasa Inggris kami di 

tahun 2017. 

 

Emergency Aid 

 Kami ingin meningkatkan  anggaran kami di tahun 2017 dan mencari  pendanaan untuk 

program ini.  Dengan begitu kami dapat memberikan bantuan ini sewaktu-waktu ketika 

dibutuhkan. 
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6. Laporan Keuangan 2016 

 

 

 

 


