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Tujuan 

Tujuan Yayasan Kolewa Harapan Indonesia ( Yayasan Kolewa) adalah untuk membantu anak- 

anak,  orang dewasamaupun masyarakat yang berada di berbagai daerah terpencil di 

Indonesisa setiap tahunnya. Hal ini yang mendorong kami untuk membantu orang yang 

cacat bawaan, ganguan trauma atau ganguan indra lain yang mereka derita. Penyediaan / 

bantuan medis operasi, dan penyediaan alat sebagai solusi utama yang kami berikan, dan 

juga pendidikan (kusus) serta kami juga  mengkombinasikan degan memberikan bantuan 

penyaringan air bersih bagi masyarakat yang kesulitan untuk mengakses air bersih. 

Visi 

Baik  anak maupun manusiapada umumnya memiliki hak dan nilai norma kemanusiaan. 

Melalui bantuan dan  kerja sama yang semaksimal mungkin dengan rekan kerja di Indonesia 

dan juga dengan bantuan relawan dari dalam maupun luar negeri.  dapat memberikan ide 

dan dukungan yang tepat bagi kemajuan Yayasan Kolewa Harapan Indonesia. Antusias dan 

motivasi menjadi bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yayasan local dan 

pemerintah akan mengarahkan pada perbaikan akhir dalam perawatan. mengembangkan 

fasilitas medis dan menagulangi terjadinya appopulasi berlebihan. 



Bagaimana kami bekerja 

Dalam pencarian pasien ( anak-anak maupun orang dewasa), kami di bantu oleh mitra kerja 

lokal. Daerah pencarian kami adalah : Bali, Rote, Timor, Flores, rote, Sumba, Sumba, Alor, 

Kalimantan dan Jawa. Kami focus pada  anak-anak yang lahir dengan bibir sumbing, langit-

langait terbuka, kelainan tulang, gangguan pendengaran, masalah mata seperti katarak 

kongenital, mikrotia, lahir tanpa anus dan luka bakar. Staff Yayasan Kolewa Harapan Indonesia 

menemani pasien kerumah sakit di Bali, untuk perawatan maupun oprasi. Yayasan kami 

membiayayai transportasi dan tempat tinggal selama masa perjalanan medis mereka, pasien 

selalu di temani oleh seorang anggota keluarga.  

Setelah anak tersebut mendapatkan  perawatan pertamanya di Bali yang mana mereka 

mendapatkan penanganan baik itu melalui operasi, mendaptkan  alat bantu dengar dan juga   

kacamata. langkah selanjutnya yaitu mencari solusi tepat untuk beberapa kasus seperti anak-

anak dengan masalah pendengaran. Untuk beberapa anak, ada sekolah khusus seperti SLB. 

Bagi orang lain, ini mungkin menjadi tempat yang tepat bagi anak-anak untuk pendidikan 

khusus. Selain itu, pelajaran tambahan untuk pendidikan regular dalam bentuk terapibicara, 

seperti di Karangasem, di mana anak-anak menerima mendapatkan terapi bicara setiap minggu 

yang di lakukan dengan staf dari Yayasan Kolewa. 



Proyek: 

Bali adalah satu pulau di Indonesia, yang mana merupakan daerah pariwisata, tetapi di 

karenakan oleh perkembangan populasi masyarakat di daerah-daerah terpencil kebanyakan 

dari mereka hidup berkekurangan ( miskin), kurang berpendidikan dan juga membutuhkan 

bantuan medis. Oleh karena itu Yayasan Kolewa Harapan Indonesia Bekerja Sama dengan 

beberapa mitra kerja Indonesia seperti : Yayasan Corti, Yayasan Puspadi, Lumina Hearing 

Centre, Yayasan Sedarsa sunar, Yayasan Solemen, Yayasan Steppingstones, Yayasan 

Samaritania, Yayasan Peduli anak Kangker Bali, dan Yayasan Jhon Fawcett, kami bekerja sama 

dalam berbagi informasi dan saling membantu berdasarkan basik dari masing-masing yayasan. 

Terapi Bicara bibir sumbing. 

Bagi anak-anak yang memiliki gangguan untuk berbicara ( masalah pendengaran & Bibir 

sumbing serta Celah langit-langit ): Rumah singgah Kami (Rumah Bicara ) di Denpasar. Yang 

sudah di sewa penuh oleh Yayasan Kolewa yang mana terdiri dari 5 orang staf Indonesia yakni ( 

Ana, Dessy, Uttari, Widia dan Holldin dan juga penjaga rumah Klement (mantan Pasien) tukang 

masak Heldi ( Mantan Pasien) dan seorang supir bernama Komang. Selain itu juga ada 

mahasiswa maupun sukarelawan dari Belanda yang membantu. 



Pada bagian kesehatan ada dokter ahli yang membantu seperti , THT Dr. Eka ( Rumah Sakit 

Sanglah), test pendengaran dll, yang juga di lakukan di salah satu mitra kerja kami yaitu Lumina 

hearing Centre. Sedangkan jika ada anak-anak atau pasien baru dengan masalah pendengaran 

selalu kami lakukan diskusi awal untuk mencari informasi dan mengambil tindakan 

selanjutnya,diskusi ini di lakukan di Rumah Bicara. Selanjutnya anak-anak dengan masalah 

pendengaran akan di bantu oleh Yayasan Kolewa , dengan demikian kami mencoba untuk 

memberikan pendidikan bagi anak-anak dengan masalah pendengaran di Yayasan Korti 

( Lumina). 

Terapi bicara juga di adakan di Rumah Bicara dua kali seminggu. Dalam hal ini memberikan 

terapi bicara dan juga bahasa isyarat dengan cara yang menyenangkan. Adapun terapi bicara 

untuk anak-anak bibir sumbing, dan celah langit-langit, setiap pasien mendapatkan 1 paket tas 

yang berisi ( Buku, alat-alat terapi dan juga topi dan tas dengan logo Yayasan). 

Selain itu juga sekitar 12-14 anak dan juga salah satu pendamping yang tinggal di rumah 

singgah selama masa pengobatan di Bali. Yaitu anak-anak dengan kasus seperti bibir sumbing/ 

celah langit-langit, luka bakar, spinabifida, lahir tanpa anus, dan juga kasus lainya, dari daerah 

NTT. Semua kebutuhan mereka di tanggung penuh oleh Yayasan Kolewa. Staff kami 

memastikan mereka mendapatkan makanan yang bernutrisi,obat-obatan dan juga mengajarkan 

mereka bagaiman hidup sehat dan besih. Setiap pasien tinggal selama 3 sampai 40 minggu. 

Menyediakan akomodasi berupa makanaan, dan lain-lainya termasuk transportasi dan juga 

obat-obatan dan biaya hidup sehari-hari adalah tanggung jawab Yayasan. Yang mana terdapat 

sekitar 35 orang, dan ini adalah salah satu proyek terbesar dari Yayasan Kolewa Harapan 

Indonesia. 

Yayasan Kolewa juga bertanggung jawab secara finansial untuk apapun yang ada di Rumah 

Bicara Denpasar. Selain itu juga kami menggabungkan dengan kegiatan bersama anak-anak 

Samaritania setiap hari jumad, mengajar bahasa Inggris di Niti Mandala Club, dan juga 

melakukan kunjungan di salah satu lokasi (TPA)di Denpasar. Disini kami bekerja sama dengan 



tim kerja untuk saling mendukung dalam berbagai hal baik itu berupa materi,pendidikan atau 

pengetahuan, dan juga berbagai hal yang menyenagkan. 

Proyek Terapi Bicara di desa: 

Setiap minggu, tim terapi bicara pergi ke Rendang Karangasam untuk memberikan terapi 

bicara, dan juga bahasa isyarat. Disana mereka menggunakan klinik milik Ibu Putu Nusrani. 

Kehadiran anak-anak dengan masalah pendengaranpun terus berkembang ( kurang lebih 25 

Anak). Untuk mendukung kegiatan ini tim Yayasan Kolewa Harapan Indonesia juga , di berikan 

pelatihan tentang bahasa isyarat oleh guru-guru maupun orang-orang profesional. Secara 

umum anak-anak akan di tes pendengarannya, selain itu juga alat pendengarannya akan di cek 

setiap minggu. Sebagai tambahan, anak-anak ini akan datang ke Denpasar untuk pemerisaan 

lebih lengkap, mengikuti kegiatan seperti family gathering. Seluruh biaya untuk kegiatan ini, 

termasuk baterai untuk alat bantu dengar, semuanya di tanggung oleh Yayasan Kolewa, dan 

juga beberapa mitra yang memberikan donasi . Terimakasih untuk donasinya. 

Grup ke dua bagi anak-anak dengan masalah pendengaranpun telah terbentuk pada 

tahun2016 di sebelah Utara Bali bertempat di Buleleng ( lovina). Bersama dengan mitra kerja 

kami Yayasan Stepping stones, dan program untuk terapi bicara dan bahasa isyarat hingga 

tahun 2018 sebulan sekali bagi anak-anak yang telah mendapatkan alat bantu dengar dan juga 

kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah mereka. 

Bis Sekolah & proyek Sekolah 

Grup untuk anak-anak dengan masalah pendengaran sudah berjalan selama beberapa tahun 

hingga sekarang. Anak-anak yang datang kepada kami berasal dari daerah-daerah yang 

terisolasi  awalnya mereka merasa sendiri, malu dan cangung. Selangkah demi langkah 

tumbulah rasa percaya adiri dari anak-anak ini,dan juga belajar untuk berkomunikasi dengan 

sesama. Selanjutnya 8 anak dari mereka datang ke Denpasar untuk  mengikuti pendidikan 

setiap harinya. Mereka mendapatkan pendidikan khusus di sekolah dari mitra kerja kami yaitu 

Yayasan Corti di Denpasar. Dengan membeli sebuah bis sekolah kami juga mempekerjakan 

seorang sopir, membiayai sekolah mereka,  seragam, dan juga buku-buku. 8 anak ini telah 



diberikan kesempatan unruk mendapatkan kehidupan yang normal di masa depan. Di tahun 

2018 yag akan datang kami akan menyekolahkan 2 anak lainya di sekolah yang sama.    

Sedasa Sunar :  Terjun ke lapangan dan mengikuti bakti sosial yang di laksanakan di Sekolah. 

Lebih dari 4 kali dalam setahun Yayasan Kolewa Harapan Indonesia berpartisipasi dalam 

mengikuti program kesehatan yang berskala besar yang di laksanakan di daerah terpencil di 

Bali. Daerah-daera tersebut antara lain Klungkung, Bangli, Nusa penida, Gianyar, Karangasam, 

Negara, dan Singaraja. Kegiatan ini merupakan program sehari yang di lakukan oleh salah satu 

Dokter dari Rumah Sakit Sanglah. Lokasi dari kegiatan ini sering kali di lakukan di sekolah 

Sekolah Dasar yang mana terdapat banyak ruangan yang setingannya sudah di atur  

sebagaimana ruang doker spesialis seperti ( spesialis Gigi, mata, kandungan, bedah ,dan  

kejiwaan, dll).  

Sebanyak 6-10 desa di berikan informasi oleh pengurus desa setempat, untuk mengikuti 

konsultasi gratis, mendapatkan pengobatan, ataupun bagi kasus-kasus tertentu di berikan 

rujukan ke rumah sakit di Denpasar. Yayasan Kolewa berpartisispasi di bagian konsultasi THT, 

mendukung dalam tes pendengaran dan juga memberikan alat bantu dengar. Selain itu juga 

dokter asisten yang di tujuk oleh dr. Eka membersihkan kotoran telinga dari anak-anak sekolah. 

Kurang lebih 600 orang hadir dalam kegiatan ini. Kami mendukung program ini dengan 

memberikan donasi sebesar. Rp. 5.000.000,- ,agar tidak membosankan selama menunggu 

dokter tim dari Yayasan Kolewa mengadakan kegiatan permainan dan juga aktifitas seperti 

membuat gelang dan gantungan kunci. 



Rekan Kerja di Bali    

Sebagai tim yang sangat kecil, tim Yayasan Kolewa di dukung oleh beberapa rekan kerja 

seperti : Bidan putu, dan rekan-rekannya yang bepergian ke berbagai daerah terpencil di Bali. 

Pemberian informasi kepada masyarakat melalui poster mengenai operasi gratis bagi anak-

anak bibir sumbing, dan celah langit-langit. Kegiatan kami yang lain akan di jelaskan pada saat 

para bidan maupun dokter mengadakan rapat di Puskesmas. Setelah semua hal tersebut 

petugas medis yang berada di puskesmas berperan penting karaena mereka merupakan orang 

yang pertama kali mengetahui jika terdapat anak-anak yang mengalami masalah kesehatan. 

Pada tahun 2018 yang akan datang, tim Yayasn Kolewa Harapan Indonesia akan melajutkan 

program ini dengan menyebarkan selebaran berbahasa Indonesia, memberikan buku 

mengenai makanan sehat, dan juga poster berperan penting secara aktif melibatkan lembaga 

pemerintah seperti kepala desa untuk menyampaikan informasi tentang program kami. 

Mobil Kolewa    

Setelah kegiatan pengalangan dana yang sukses di laksanakan di  Belanda dan Bali, Yayasan 

bisa membeli sebuah mobil ford Ranger berukuran 4x4 di tahun 2014.  Mobil ini sangat 

berperan penting dalam pencarian pasien, maupun transportasi bagi pasien di berbagai 

daerah di Bali. Tim kolewa menggunakan mobil ini untuk menjemput pasien mata, ortopedi, 

bibir sumbing dll. dan juga dengan mobil ini kami bisa membawa barang-barang lainnya 

seperti pakaiyan, susu bayi, makanan bayi, vitamin , dll. selain itu mobil ini juga di gunakan 



untuk menjemput maupun mengatar pasien dari rumah bandara ke rumah singgah, maupun ke 

rumah sakit di Denpasar.Selain itu juga kami memiliki supir free – lance seperti Wayan dan Emi 

yang menggunakan mobil pribadi mereka. Dalam hal ini kami membuat stiker logo Kolewa 

dengan magnet. Mobil ford ranger ini juga ditempeli dengan stiker atau logo dari orang atau 

kelompok yang telah memberikan donasi baik itu untuk perawatan mobil, asuransi, 

pembayaran pajak dan pembelian bahan bakar. 

Kerja sama dengan Lumina Hearing Centre. 

Lumina Hearing Centre mitra kerja kami,yang berlokasi di daerah Renon Denpasar, tidak jauh 

dari rumah singgah Kolewa .Di sana mereka menggunakan fasilitas terbaik untuk mengecek 

anak- anak dan orang tua dengan masalah pendengaran. Lumina merupakan tempat yang 

tepat untuk pengecekan masalah pendengaran. Setiap tahunnya kami menyiapkan dana yang 

cukup untuk 60 pemeriksaan telinga gratis, alat bantu dengar dan juga (alat pendengaran 

bekas pakai dan juga peralatan yang baru ). Anak –anak dengan masalah pendengaran di Bali 

di bantu dengan transportasi maupun pendampingan dari tim kami. Seluruh biaya di tanggung 

oleh Yayasan Kolewa. 

Family Gathering 

Setahun sekali Yayasan Kolewa melakukan kegiatan family gathering yang di lakukan di akhir 

pekan. Program ini di lakukan untuk para orang yang memiliki anaka dengan msalah 

pendengaran yang di dampingi oleh rekan kerja kami dari Lumina, dan juga di bantu oleh 

sukarelawan dari Belanda/ mahasiswa magang. Dan juga seminar bagi para orang tua yang 

memiliki anak dengan masalah bibir sumbing, dan celah langit-langit. Kegiatan ini berfungsi 

 Di tahun 2018 ini kami menambahkan program sosialisasi tentang  minum air sehat dan bersih. 

Melaui pemberian penyaringan air dan juga memonitoring pengunaan penyaringan air yang telah 

di sebarkan di berbagai daerah-daerah miskin di Bali. Tujuan kami adalah memberikan 250 

penyaringan air bagi masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses atau minum air bersih . 



untuk  berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan juga pemeriksaan kesehatan dalam hal ini 

bagi anak-anak dengan celah langit-langit dan bibir sumbing. Kegiatan malam hari yang di 

lakukan yaitu kegiatan yang tidak formal seperti para orang tua yang saling berdiskusi tentang 

pendidikan dari anak-anak mereka. Sedangkan anak-anak di sibukkan dengan berbagai 

kegiatan yang telah di siapkan oleh tim seperti terapi bicara, permainan, dan aktifitas lainnya. 

Sementara kegiatan berlangsung para orang tua dan anak-anak di berikan snack. Minat untuk 

mengukuti acara family gathering ini sangat besar. Setiap tahun kita bisa menghitung sekitar 

100 orang partisipan dalam acara ini. Yayasan kolewa akan menanggung biaya untuk acara ini, 

berkat semua donasi dari donatur dan teman kolewa.  

Bagi kelompok anak-anak dengan masalah pendengaran, terdapat perjalanan wisata sekolah 

dengan program pendidikan, seperti mengunjungi kebun binatang, taman burung dll. Relawan 

PURE dari belnda mendampingi dan memandu kelompok tersebut.  

Adapun kegiatan yang sama yang kami lakukan  fokuskan pada terapi bicara untuk pasien-

pasien kami yang telah mendapatkan operasi plastik, dengan di bantu oleh para relawan lokal 

kami di daerah NTT. Setiap tahun kami memilih 1 pulau di daerah NTT untuk melakukaan 

kegiatan ini. Pada tahun 2017 ini kami adakan di Pulau Sumba, kemungkinan pada tahun 2018 

akan di adakan di Alor atau Timor.  

Taman Kanak-kanak Samaritania dan Niti Mandala Club 

Di denpasar, ada kenyataan hidup masyarakat yang hidup jauh dari kemewahan atau 

kehidupan para turis, dimana sebagian dari  mereka mengumpulkan sampah dan  hidup di 

daerah kumuh, yang mana orang mereka tinggal dalam kemiskinan mengumpulkan sampah  



dan juga menghirup bau busuk sudah hal biasa bagi mereka. Anak-anak dari daerah ini setiap 

harinya bersekolah di rumah anak Samaritania, yang didirikan oleh pasangan suami/isteri orang 

Indonesia. Di rumah ini juga terdapat sebuah sekolah untuk amnak-anak tersebut. Yayasan 

Kolewa datang ke sekolah tersebut untuk mengajarkan Bahasa Inggris dan berbagai aktifitas 

lainnya seperti permainan pada hari Jumat pagi. Selain itu juga pengalaman lainya di pulau 

Bali. Pada hari Kamis kami mengajar bahasa Inggris di Niti Mandala Club, sebuah sekolah 

untuk anak  muda penyandang cacat atau keterbelakangan mental.  

Flores, Timor, Sumba, Sumbawa, Rote, Alor, Jawa & Kalimantan 

Di kepulauan ini masih terdapat banyak pulau yang  terisolasi dan miskin. Seperti  Timor, rote, 

Flores dan Sumba. Di karenakan oleh peralatan medis yang sangat  terbatas sihingga  operasi 

bedah tidak bisa dilakukan di daerah-daerah tersebut, 50% Target utama Yayasan Kolewa  

adalah memberikan bantuan bantuan bagi  anak-anak dengan masalah bibir sumbing dan 

celah langit-langit. Target kedua yaitu anak dengan luka bakar, hidrocepalus atau spina bifida , 

mereka juga  tinggal di Rumah Bicara Yayasan Kolewa selama perjalanan medis berlangsung. 

Anak-anak yang memiliki permasalahan dengan kesehatan, dalam hal ini(kasus yang di bantu 

oleh Kolewa) akan diperiksa oleh petugas kesehatan dan dokter  setempat, dan kemudian 

mereka  dampingi oleh orang tua maupun  staf Yayasan kami ke Bali untuk operasi dan 

perawata selanjutnya. Yayasan Kolewa bertanggung jawab penuh atau membiayai biayay  

untuk transportsi dan akomodasi. Untuk perawatan dan operasi, di beberapa kasus kami 

memakai jaminan kesehatan BPJS untuk masyarakat yang kurang mampu.  



Operasi plastik untuk anak-anak dengan  (bibir sumbing, celah langit-langit, dan cangkok 

tulang), Operasinya di biayayai  oleh Yayasan Rotary sejak tanggal 1 April 2018, terima kasih 

untuk Global Grant. Seluruh biaya  akan dibayar langsung ke rumah sakit oleh Rotary Club Bali 

Nusa Dua dengan Yayasan Kolewa Harapan Indonesia sesuai dengan nota kesepahaman 

(MOU) tahun 2018/2019. Dimana kuartal pertama Kolewa harus mendanai 12 operasi dengan 

menggunakan sumbangan yang diberikan oleh donatur. 

 

Perawatan Gigi Sebelum Operasi 

Selanjutnya sejak tahun 2015 kami memiliki program konsultasi ke dokter gigi sebelum operasi 

bibir sumbing dan celah langit-langit ataupun kelainan wajah lainnya. Secara umum dengan 

kondisi di daerah mereka membuat gigi mereka sangat jelek. Kondisi gigi yang bersih dan 

terawat dapat mempercepat penyembuhan. Permasalahan yang di temukan seperti seringkali 

dapat menghambat opersi (contohnya: karena tumbuh di langit-langit atau tidak tumbuh pada 

gusi yag benar)akan  dicabut maupun di bersihkan oleh dokter spesialis gigi dan bedah mulut 

di Dental 911. Jika diperlukan kami juga akan langsung berkonsultasi dengan dokter bedah 



dokter gigi untuk pasien tersebut akan termasuk dalam kerjasama dengan Rotary Club Nusa 

Dua / Yayasan Rotary  dan akan masuk dalam program yang di danai oleh Global Grant. Untuk 

kuarter pertama ada reservasi biaya yang akan datang adalah berkat donasi dari Rector Snijder 

Foundation Holland.  

Operasi luka bakar secara Masal. 

Yayasan Kolewa Harapan Indonesia memiliki sekelompok anak-anak dengan masalah luka bakar 

yang serius yang sudah terdaftar  dalam daftar tunggu tahun 2018. Pasien-pasien tersebut 

berasal dari berbagai daerah seperti : Bali, Sumba, Rote, Timor, dan pulau Komodo. Yang 

mana kami juga telah bekerja sama dengan rekan kerja Lapangan John Fawcett Foundation. 

Oprasi plastik secara Masal ini akan bertempat di Bali, di Rumah Sakit Angkatan Darat pada 

bulan April. Yayasan Kolewa Harapan Indonesia bertnggung jawab untuk menyediakan 

transportasi, tempat tinggal, perawatan dan obat-obatan kurang lebih 10 anak dan satu orang 

tua pendamping. Sedangkan rekan kerja lapangan akan bertanggung jawab atas biaya rumah 

sakit dan operasi. 



Pembiayaan Finansial 2018 

Biaya operasional Rumah Bicara, Rumah 

singgah Yayasan Kolewa Harapan Indonesia 

, termasuk sewa 1 tahun dan staff 

Progran terapi bicara & bahasa isyarat, 

termasuk transportasi, material, guru dan 

staff 

Proyek sekolah Karangasem-Denpasar 

termasuk bis sekolah & supir biaya sekolah 

untuk 10 anak tuna rungu 

Bakti Sosial Sedasa Sunar 4x setahun                                                                

Program pencarian pasien Yayasan Kolewa 

Harraan Indonesia, termasuk biaya Ford 

Ranger, jam konsultasi di lapangan, 250 alat 

penyaringan air dan biya tambahaan untuk 

obat-obatan dll untuk pasien lokal di Bali                                  

Test pendengaran dan alat bantu dengar                     

untuk 60 anak                                                                                                                         

Pertemuan keluarga di Bali dan NTT                      

Mengajar di slump dan Niti mandala Club      

sekali seminggu 

              Rp. 570.000.000 

              Rp.     139.000.000 

              Rp.     131.000.000             

             Rp.        37.500.000 

             Rp.      215.000.000 

            Rp.        100.000.000 

            Rp.        110.000.000  

            Rp.          30.000.000 



Perawatan gigi sebelum operasi bulan 

Januari-Maret                                                          

Transportasi, operasi, tempat tinggal, obat-

obatan dan pendampingan 90-100 anak 

kepulauan NTT di Bali, bersama satu 

anggota keluarga pendamping 

Operasi marathon pasien luka bakar :          

transportasi, tempat tinggal, obat-obatan 

dll untuk 10 pasien, 10 pendamping 

            

            Rp. 19.000.000 

               

            Rp. 921.000.000  

             

              Rp. 135.000.000 

              

              Rp.  75.000.000 
Biaya berlebbihan                                                                                                            

                                                                                                                                                   

Total anggaran yang 

dibutuhkan 2018  

2.482.500.000.000 IDR                                                                                   


