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Ikhtisar Laporan 
 
 
 
Tahun 2016 adalah tahun yang sangat aktif bagi kami. Saat ini kami hampir mencapai 
pasien yang ke 3000 dan terus secara aktif mencari orang-orang yang membutuhkan 
pertolongan.  

Walaupun telah banyak organisasi yang membantu penderita bibir sumbing di Bali, kami 
melihat bahwa di Kabupaten Buleleng mungkin masih banyak penderita sumbing sehingga 
di tahun 2016, kami memutuskan untuk mengaktifkan kembali program outreach, yaitu 
merekrut kembali petugas lapangan untuk daerah Buleleng, yang mencapai ke daerah-
daerah pedesaan untuk mensosialisasikan tentang pelayanan kami dan mendata penderita 
sumbing dan celah langit-langit. Sejak program ini diaktifkan kembali di bulan November, 
telah ditemukan 10 pasien dan semuanya telah mendapatkan pelayan operasi gratis dari 
kami. 

Kami sudah melakukan restrukturisasi di wilayah layanan Flores dan kami sangat beruntung 
mendapatkan bantuan financial dari Smile Train untuk proyek outreach di daerah Flores, 
sehingga proyek ini dapat berkelanjutan. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk 
memperluas jangkauan pelayanan kami ke wilayah tengah dan timur Pulau Flores, dimana 
kami berharap dapat membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kami juga 
tetap melanjutkan pekerjaan kami di bagian timur Indonesia. 

Salah satu perubahan yang sangat signifikan dari karyawan adalah, bergabungnya Manager 
Operasional yang baru di bulan Agustus. Dengan adanya perubahan ini artinya bahwa 
beberapa bulan terakhir aktivitas tidak begitu padat daripada yang seharusnya. Kami sangat 
beruntung bahwa Ibu Sukma, Ketua Pengurus, bersedia untuk menjadi konsultan paruh 
waktu yang membuat proses peralihan dapat berjalan dengan sangat baik. 
 
Kami sangat senang bahwa kami berkolaborasi dengan Rotary Nusa Dua, dan membantu 
untuk menyelesaikan program Rotary Global Grant dengan sangat baik.  
 
Berkaitan dengan penggalangan dana, kami membuka Toko Senyum yang kedua yang 
berlokasi di Nyuh Kuning, Ubud, dan penjualan di toko ini sangat baik. Relawan kami sangat 
luar biasa! Kami mengadakan pertunjukan fashion dan mendapat dukungan yang luar biasa 
dari  donatur, dan para pendukung. Kami tidak dapat melakukan pekerjaan ini tanpa 
kebaikan yang terus-menerus dari para donatur dan kami sangat berterimakasih kepada 
mereka.  
 
 
 
 
Terima kasih, 
 
Mary Northmore 
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1. Operasi yang telah kami bantu  : 

1.1 Operasi yang dibantu per tahun 

 

 

1.2 Operasi Sumbing per Tahun 
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1.3 Operasi Cacat Wajah (selain bibir sumbing) per Tahun  

1.3.1 Bali 

 

 

1.3.2 Adelaide  
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1.4 Operasi tahun 2016 

 Bibir Sumbing 
 

 Langit-langit 
 

 Bone graft  
 

 Operasi cacat wajah selain sumbing di Bali 
 

 Operasi cacat wajah selain sumbing di Adelaide 

138 
 
92 
 
7 
 
25 
 
4 

 
 

1.4.1 Operasi Bibir Sumbing tahun 2016  

Tahun ini pasien yang kami tangani sebagian besar datang dari Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tapi tahun ini kami juga 
menangani pasien dari Pulau Wetar di Provinsi Maluku. Di tahun 2016 kami 
sudah membantu sebanyak 237 operasi bibir sumbing seperti grafik dibawah 
ini: 
 

 
 
Angka grafik yang tinggi di bulan Juni dan Agustus disebabkan karena 
adanya misi kesehatan di Cancar, Flores dan Waikabubak, Sumba Barat. 
Tahun lalu kami memfasilitasi 327 operasi sumbing. Dibandingkan dengan 
tahun ini, jumlah pasien yang dibantu lebih sedikit karena beberapa hal 
seperti: pergantian pada karyawan, adanya perubahan fokus dari Bali ke 
Nusa Tenggara Timur, dan saat ini lebih banyak orang atau Yayasan yang 
memberikan bantuan operasi bibir sumbing gratis. 
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1.4.2 Operasi Cacat Wajah Selain Sumbing per bulan di Bali 

 
 
Selain pasien dengan kondisi bibir sumbing dan celah langit-langit, Yayasan 
Senyum Bali juga membantu pasien dengan kondisi cacat wajah lainnya. 
Kondisi cacat wajah lainnya seperti ameloblastoma, haemangioma, dan 
FEME (Fronto Ethmoidal Meningocele Encephalocele). 

 
Angka yang tinggi pada Bulan Oktober merupakan hasil dari kunjungan Dr. 
Walter yang dilakukan pada bulan September, dan sebagian besar operasi ini 
dilakukan di Rumah Sakit Bali Royal (BROS) dan RSUP Sanglah. 

 
 
1.4.3 Operasi Cacat Wajah Non Cleft per Bulan di Adelaide 

 
Tahun ini kita telah membantu 4 pasien untuk mendapatan perawatan dan 
operasi di ACFU Australia. Mereka adalah Astutiningsih, Pace A. Pelondao, 
Kadek Mahendra Dharma Yasa, dan I Putu Andhika Prayatna Putra. Mereka 
berasal dari Yogyakarta, Rote (NTT) dan Bali. Tahun ini jumlah pasien yang 
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dibantu lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu karena setiap 
pasien yang berangkat ke Adelaide harus menunggu jadwal yang dikeluarkan 
oleh pihak ACFU. 

 

2. Rumah Sakit Rekanan 

Dalam membantu pasien kita untuk mendapatkan operasi, kita menjalin kerja sama yang 
sangat bagus dengan beberapa Rumah Sakit di Bali, daerah timur Indonesia dan di 
Adelaide Australia. 

 
 
Bali, Denpasar 
• Rumah Sakit Bali Royal  
• Rumah Sakit Dharma Yadnya  
• Rumah Sakit Surya Husadha   
• Rumah Sakit Prima Medika  
• RSUP Sanglah 
 
Adelaide 
• Rumah Sakit Royal Adelaide 
• Rumah Sakit Women’s & Children’s  
 
Rumah Sakit lain di Indonesia 
• Rumah Sakit St. Rafael, Flores 
• RSUD Ruteng, Flores 
• RSUD Waikabubak, Sumba 

 
Kami bekerja dengan lebih sedikit rumah sakit tahun ini karena kami berkomitmen untuk 
bekerja sama dengan Smile Train untuk memperhatikan dan memastikan bahwa setiap 
rumah sakit yang kami gunakan memiliki komitmen untuk standar yang setinggi 
mungkin untuk menjaga dan merawat pasien kami. 

 
3. Donatur 

Yayasan Senyum Bali mampu melanjutkan misinya untuk membantu pasien karena 
dukungan yang besar dari para donatur. Para donatur yang sejak awal berdirinya YSB 
sudah membantu hingga saat ini terus melanjutkan dukungan mereka untuk membantu 
pasien anak-anak yang menderita cacat wajah, yang menjalani operasi di Bali dan di 
Adelaide. Detlev and Lucy, yang merupakan anggota dari Rotary Club Bali, juga secara 
teratur memberikan dukungan mereka melalui acara Detlev’s Sunday Brunch untuk 
melakukan penggalangan dana untuk mendukung pekerjaan kami. Smile Train adalah 
salah satu donor utama untuk operasi sumbing di Bali dan juga saat kegiatan misi 
kesehatan. Donor lainnya yang juga sangat signifikan adalah salah satu Yayasan dari 
Jerman, yang juga sangat mendukung pekerjaan kami.  
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Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Australia Selatan untuk kemurahan hati 
mereka dalam memberikan operasi gratis di ACFU Adelaide sampai sepuluh pasien 
setiap tahun. 
 
Tahun ini, kami juga menerima dukungan yang luar biasa dari Konsulat Jendral Australia  
– Bali, melalui program bantuan langsung (DAP). Dengan bantuan ini kami bisa membeli 
Mobil Senyum yang baru di tahun 2017. 
 
Bantuan dan dukungan juga banyak kami terima dari para sahabat berupa dana dan 
juga barang-barang untuk dijual di Toko Senyum. Hal ini merupakan sumber dana yang 
sangat signifikan bagi kita, serta menjadi sumber daya penting bagi masyarakat kita. 

 
 

4. Acara dan Kegiatan 

4.1 Perayaan Natal di Harris Resort Kuta 
Harris Resort Kuta mengundang karyawan dan pasien Yayasan Senyum Bali untuk 
merayakan hari Natal pada tanggal 15 Januari 2016. Acara ini dimeriahkan dengan 
tarian yang dibawakan oleh anak-anak dari yayasan lain, ada live music, dan 
hadiah dari Santa. Perayaan ini berlangsung sangat hangat dan khidmat serta 
diakhiri dengan doa bersama. 

  
4.2 Perayaan 11 Tahun Yayasan Senyum Bali 

Pada tanggal 15 Agustus 2016, kami merayakan ulang tahun yayasan yang ke 11 
bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 71 di Rumah 
Senyum. Acara ini dimulai pukul 10.00 wita dimana para pasien serta pendamping 
mengikuti sejumlah lomba-lomba seperti lomba mewarnai, lomba mengipas ikan, 
lomba menyundul balon, lomba menangkap bola serta lomba ‘kursi menari’. 
Setelah acara lomba selesai, sekitar pukul 14.00, para tamu undangan, donatur, 
sahabat, rumah sakit rekanan dan beberapa pasien datang ke Rumah Senyum 
untuk merayakan ulang tahun yayasan. Pada kesempatan itu kami juga 
mengumumkan pasien terdaftar no. 2700. 

 
4.3 Dinas Sosial / Seminar / Pelatihan untuk Staf 

Yayasan Senyum Bali berpartisipasi dalam program kegiatan Dinas Sosial Provinsi 
Bali dan Dinas Sosial kota Denpasar melalui rapat Forum Komunikasi Lembaga 
Kesejahteraan Sosial yang diadakan setiap bulan yang mengambil tempat di lokasi 
anggota forum yang berbeda. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan semua 
LKS yang ada di kota Denpasar dan juga di seluruh Bali untuk saling mengenal, 
tukar informasi dan saling membantu dan merujuk pasien yang berhubungan 
dengan bidang yang ditangani. Kami juga diundang untuk menghadiri beberapa 
seminar dan pelatihan seperti: 

1. 18 Juli   : Seminar tentang “Undang-Undang Yayasan” di Puri 
Nusa Indah Hotel 

2. 31 Agustus  : Seminar tentang “Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 
2001 tentang yayasan” dari Kementrian Hukum & HAM 
di Grand Inna Sanur 
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3. 9-11 November : Pelatihan “Nursing Care Saves Lives” di Universitas 
Airlangga, Surabaya, yang diselenggarakan oleh Smile 
Train Indonesia. 

 
4.4 Penggalangan Dana 

4.4.1 Fashion Show Toko Senyum 
Acara Fashion Show Toko Senyum merupakan acara penggalangan dana 
yang diselenggarakan di Indus Restaurant Ubud pada tanggal 28 Februari 
2016 untuk pertama kalinya. Pada acara ini, kami juga menginformasikan 
tentang Toko Senyum yang baru yang berlokasi di Nyuh Kuning Ubud. Lebih 
dari 150 tamu datang pada acara ini dan ada 32 model yang memperagakan 
gaun indah karya desainer ternama. Pada akhir acara, kami membuka butik 
dimana para tamu bisa membeli gaun-gaun lainnya. Kami sangat senang 
karena tamu sangat antusias. 

 
4.4.2 Sunset Run 2016 

Anantara Seminyak Bali Resort menyelenggarakan acara lari amal yang 
dikenal dengan “Sunset Run 2016” pada tanggal 29 Oktober. Acara ini 
diselenggarakan untuk mendukung Yayasan Senyum Bali dan yayasan 
lainnya. Acara lari amal ini menempuh jarak 3 km sepanjang Pantai 
Seminyak. Hampir 1000 peserta berpartisipasi pada acara yang merupakan 
pertama kalinya diselenggarakan oleh Anantara Seminyak Bali Resort ini. 

 
4.4.3 Tango in Paradise 

Kami sangat senang ketika terpilih menjadi penerima bantuan dari penjualan 
beberapa tiket acara Tango in Paradise yang diselenggarakan oleh Tango 
Lovers Jakarta. Sebelum acara ini, team Tango in Paradise juga 
menyelenggarakan bazaar dari tanggal 24-27 November di Hotel Kumala 
Pantai dan hasilnya juga diberikan untuk membantu pekerjaan Yayasan 
Senyum Bali. 

 
4.4.4 Gempita Charity “Marching Band Udayana University” 

Pada perayaan ulang tahun Marching Band Universitas Udayana yang ke-38, 
kami terpilih menjadi penerima bantuan dari acara amal yang 
diselenggarakan pada tanggal 26-27 November 2016 di Mall Level 21. Kami 
juga diundang untuk menghadiri acara Malam Puncak Gempita Karya pada 
tanggal 3 Desember. Hasil donasi yang terkumpul dari acara tersebut 
diserahkan pada kami pada malam itu juga. 

 
4.4.5 Acara Makan Malam Natal oleh Restoran Biku  

Tahun ini seperti biasanya Restoran Biku menyelenggarakan acara Christmas 
Carol Benefit Dinner yang seluruh keuntungannya disumbangkan untuk 
Yayasan Senyum Bali. Restauran dipenuhi oleh para tamu yang sangat 
menikmati acara tersebut. Kami juga mengadakan penjualan tiket undian, 
penjualan kupon serta adanya kotak donasi untuk mereka yang menyumbang 
secara langsung untuk yayasan. Ini merupakan acara yang sangat menarik 
dengan suguhan makanan yang lezat. 
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4.4.6 Bazar Amal 
Sejumlah organisasi dan pengusaha mengadakan acara special dan 
mengundang kami dalam rangka untuk penggalangan dana untuk 
mendukung kinerja yayasan, yaitu : 
 
 Skoebido Easter Carnaval & Charity Bazaar 
 Outpost -Grand Opening, Carnival Pool Party & Charity Bazaar  
 Rumah Kecil -Badak Charity 
 BIWA Luncheon 
 BIWA Charity Bazaar tahunan 

 
4.5 Misi Kesehatan (Cancar dan Waikabubak) 

Di tahun 2016 kami mengadakan misi kesehatan pada tanggal 10-11 Juni 2016  ke 
Cancar, Manggarai dan pada tanggal 26-27 Agustus 2016 di Waikabubak, Sumba 
Barat dengan tim medis dipimpin oleh Dr. Asmarajaya. Secara keseluruhan kami 
telah membantu 54 operasi pada kedua misi tersebut. 
 

4.6 Kunjungan Rutin dari ACFU  
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami menerima kunjungan dari ACFU. Tim yang 
berkunjung adalah Dr. Walter Flapper, Suster Catherine dan Dr. Ben. Mereka 
datang ke Rumah Senyum pada tanggal 27 September 2016 dan bertemu dengan 
para karyawan serta pasien kami. Pada tanggal 28 September 2016, Anantara 
Seminyak Bali Resort juga mengundang tim dari ACFU untuk menikmati makan 
malam di MoonLite Bar and Resto. 
.  

4.7 Kegiatan Pasien 
Pasien kami dan para pendampingnya berasal dari tempat yang jauh seperti dari 
daerah Bali Utara, NTT dan NTB dan sering harus menunggu berhari-hari di 
Rumah Senyum sebelum pengobatan mereka selesai. Jadi kami memanfaatkan 
waktu tersebut untuk memberikan kegiatan ketrampilan ataupun pelatihan yang 
menyenangkan sehingga bermanfaat bagi mereka nantinya. 

 
Latihan Bicara: pasien dengan kondisi celah langit-langit mungkin memiliki 
kesulitan bicara yang cukup serius jika operasi mereka dilakukan setelah mereka 
mulai berbicara, jadi kita perlu membantu mereka berbicara lebih jelas dan normal. 
Hal ini sejalan dengan Protokol Sumbing WHO (World Health Organization).  
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Menyikat Gigi: Kesehatan dan kebersihan gigi dan gusi sangat penting ketika 
mempertimbangkan operasi cranio-facial apapun, jadi kami telah membuatkan 
program harian 'menyikat gigi bersama'. Kami berterima kasih kepada IWABA Bali, 
Fairmont Sanur Beach Bali, PSIK Udayana (Nursing Faculty of Udayana University) 
dan NOW! Bali Magazine untuk sumbangannya berupa sikat gigi dan pasta gigi.  

 

 
 

 
 

Aktivitas Gembira: Semua orang suka kegiatan ini. Kami melakukan berbagai hal 
menyenangkan seperti menciptakan barang yang berharga dari sesuatu yang tidak 
berharga, menyanyi, bermain piano, menayangkan video pendidikan dan 
mewarnai. Pada bulan Maret dan April 2016, Swiss-Belresort Watu Jimbar 
mendukung kegiatan lomba mewarnai yang diselenggarakan di Rumah Senyum 
dengan memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Para pasien dan 
pendamping sangat senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. 
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Hari Senyum Sedunia: Kami merayakan Hari Senyum Sedunia dengan 
menyelenggarakan acara menggambar dan mewarnai pada tanggal 7 Oktober, 
dimana hari tersebut adalah hari Jumat pertama di bulan Oktober. Semua pasien 
dan pendamping yang berada di Rumah Senyum berpartisipasi dalam acara ini. 

 

 
 

 
Kunjungan Sosial: Pada tahun ini, sejumlah siswa SMA dan mahasiswa datang 
berkunjung ke Rumah Senyum untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan 
pasien. Mereka adalah Akademi Keperawatan Yayasan Keperawatan Yogyakarta 
(AKPER YKY), Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Univ. Udayana, Fakultas 
Kedokteran Univ. Udayana, Fakultas Sastra Inggris Univ. Udayana, SMP Saraswati 
1 Denpasar, SMA Jembatan Budaya, Forum Anak Daerah Provinsi Bali (FAD Bali), 
SMA N 4 Denpasar, SMA N 2 Denpasar,dan Sekolah Penerbangan NASA Airline 
Bali.  
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5. Kegiatan Petugas Lapangan 

5.1 Organisasi Rekanan ( Yayasan, Non Yayasan dan Perorangan) 
Sebagian besar pasien kita ditemukan dan merupakan rujukan dari beberapa 
rekanan sukarelawan dan organisasi lain. Mereka itu adalah: 
 Ibu Agung – relawan dari Singaraja  
 Yayasan Kita Peduli, Lombok    
 DCF Batu Hijau, Sumbawa  
 Ferdi Jelalu dan tim, Perwakilan Yayasan Senyum di Flores  
 Yayasan Harapan Sumba  
 Yayasan Puspadi Bali 
 Endri’s Foundation dan Helping Hand Across the Sand, Lombok  
 Sobat Senyum di Bali 
 The Legong Peduli Kasih Bali 
 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bima 
 LSM Timur Jauh Kupang, NTT 
 PT. Batutua Tembaga Raya, Pulau Wetar, Maluku 

 
 

5.2 Kantor Perwakilan Yayasan Senyum Bali di Ruteng, Manggarai, Flores  
Petugas lapangan kami di Flores, telah menemui banyak pasien dengan cacat 
wajah di 3 kabupaten yakni Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. 
Kami melakukan 1 misi kesehatan disana. Alam Manggarai sangat berbukit dan 
curam. Kondisi ini merupakan salah satu tantangan bagi petugas lapangan untuk 
melakukan perjalanan ke daerah yang terpencil di 3 kabupaten tersebut. Pada 
musim hujan, waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke desa terpencil akan 
jauh lebih lama. Meskipun demikian, petugas lapangan tetap bekerja untuk dapat 
menemukan semua pasien yang membutuhkan pertolongan di seluruh area 
Manggarai.  
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Angka pasien yang tinggi pada bulan Juni adalah karena kegiatan misi kesehatan 
yang kami lakukan disana. Bulan November sampai dengan Januari adalah bulan 
yang sangat sibuk di wilayah Flores. Sebagian besar masyarakat Flores beragama 
Katolik jadi bulan ini merupakan saat untuk perayaan Natal dan tahun baru 
bersama dengan keluarga besar, oleh karena itu biasanya pada bulan-bulan ini 
hanya akan ada sedikit pasien yang mau untuk melakukan operasi.  

 
 

5.3 Petugas Lapangan Kabupaten Buleleng di Bali 
Pada bulan September 2016, karyawan Yayasan Senyum Bali melakukan 
kunjungan ke beberapa kecamatan di Bali untuk memperkenalkan Yayasan 
Senyum Bali. Kegiatan ini sangat bagus, sehingga kami memutuskan untuk 
merekrut satu petugas lapangan untuk fokus dan tinggal di Buleleng, Bali. Melalui 
petugas lapangan tersebut kami sudah memberikan bantuan operasi gratis untuk 
10 pasien. 
 

Manggarai Barat Manggarai Timur 

Manggarai 
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6. Rumah Senyum, Mobil Senyum dan Karyawan 

6.1 Rumah Senyum 

 
 

 

Rumah Senyum adalah kantor dan juga menjadi tempat tinggal sementara bagi 
pasien dan pendampingnya. Di Rumah Senyum ini, seluruh karyawan bekerja 
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untuk memastikan seluruh pasien mendapat perawatan dan pendampingan yang 
terbaik selama sebelum operasi, sesudah operasi dan juga beberapa aktifitas yang 
menyenangkan. Pasien dan pendampingnya dapat tinggal di Rumah Senyum 
sembari menunggu jadwal operasi dan masa pemulihan sesudah operasi. Hunian 
rata-rata Rumah Senyum tahun ini adalah 37%. 
 

6.2 Mobil Senyum 
Mobil Senyum juga memiliki peranan yang sangat penting di Yayasan Senyum Bali. 
Selalu sibuk untuk mengantar dan menjemput pasien dari pelabuhan, bandara, 
rumah sakit, mengambil donasi dan mengirimkannya ke Toko Senyum. Sejak 
beroperasi  tahun 2010, Mobil Senyum sudah menempuh total 59,834 km. Melalui 
bantuan yang kami terima di tahun 2016, kami akan membeli mobil Senyum yang 
baru di tahun 2017.  
 

6.3 Karyawan Yayasan Senyum Bali 
6.3.1 Karyawan Rumah Senyum 

 

 Rusmini (Tukang Masak) bergabung Februari 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desak Md Maya Lestari Lingga (Keuangan) 
bergabung Mei 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ni Nyoman Santinihati (Manager Operasional) 
bergabung  Maret 2013, mengundurkan diri Agustus 
2016 
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 Ita Melda PS. (Humas) bergabung Oktober 2013, 

mengundurkan diri Februari 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Putu Dian Permana (Koordinator Pasien) bergabung 

Juni  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I Made Sarjana (Supir) bergabung Mei 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ni Made Sukadihati (Pekerja Sosial) bergabung 
Oktober 2015 
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 Shinta Kumala Dewi (Humas) bergabung November  

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sahar (Pengurus Rumah) bergabung November 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evita Iramaya Girsang (Manager Operasional) 
bergabung Agustus 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.3.2 Karyawan Toko Senyum 

 
 Ayu Sumaningsih (Asisten Toko Senyum I) bergabung 

Juni 2008 
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  Lastri (Asisten Toko Senyum II) bergabung November  

2012 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Kadek Dewi Artami (Asisten Toko Senyum III) 
bergabung Juli 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 Petugas Lapangan 
Petugas Lapangan Manggarai, Flores: 
 

  Ferdi Jelalu (Kordinator) bergabung Juli 2014 
 
 

  Rofinus Dhio (Pekerja Sosial) bergabung Juli 2014 
mengundurkan diri September 2016 
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  Dedi Tarung (Pekerja Sosial) bergabung Juli 2014 
mengundurkan diri September 2016 

 
 

  Maria A.Maro, SE (Pekerja Sosial) bergabung Juli 
2014 mengundurkan diri September 2016 

 
 

  Yakobus Roka, S.Kep,NERS (Pekerja Sosial) 
bergabung Juli 2014 

 
 

  Fortunatus H. Manah S.Pd Andi (Pekerja Sosial) 
bergabung Juli 2014 mengundurkan diri September 
2016 
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  Maria MM Moghang Ling, S.SP (Pekerja Sosial) 
bergabung Juli 2014 

 
 

  Imelda Mei, Amd.g (Terapi Berbicara) bergabung 
Februari 2015 
 
 

  Gregorius Dor Oko Mongko, SPd (Terapi Berbicara) 
bergabung Februari 2015 mengundurkan diri 
September 2016 

 
 

Petugas Lapangan Buleleng, Bali. 
 
 

 Gede Kris Budianto bergabung November 2016 
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7. Toko Senyum Ubud 
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Toko Senyum di Ubud tetap merupakan sumber 
dana yang sangat signifikan. Hasil dari Toko Senyum mampu membantu yayasan untuk 
membiayai administrasi dan operasional Rumah Senyum Denpasar yang berarti bantuan 
dari para donatur murni dapat dialokasikan untuk biaya operasi pasien. 
Pada tanggal 14 Januari 2016, kami membuka Toko Senyum yang baru yang beralamat 
di Jl. Raya Nyuh Kuning. Banyak donatur yang memberikan barang-barang secara 
langsung ke toko atau melalui Rumah Senyum. Kami juga melakukan penjemputan 
donasi dari sekitar Denpasar, Badung dan Gianyar. 

 

8. Media Publikasi 
 
Senyum Update 
Senyum Update adalah laporan per-tiga bulan yang kami susun untuk 
menginformasikan kegiatan Yayasan Senyum Bali yang memuat jumlah pasien, program 
YSB, aktivitas di Rumah Senyum serta sebagai sarana yayasan untuk berterimakasih 
pada donor. Senyum Update merupakan sarana utama media publikasi untuk 
menginformasikan dan mendukung kegiatan kami. Kami juga mem-posting-nya di 
website kami www.senyumbali.org, di Facebook yayasan, dan mengirimkannya melalui 
email maupun secara langsung ke donatur serta sahabat kami. 
 
Brosur 
Brosur membantu kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang misi kami 
bukan hanya menargetkan donatur tetapi juga untuk menemukan pasien-pasien yang 
memerlukan bantuan kami. Pencetakan brosur ini disponsori oleh Smile Train.  
 
Flyer Toko Senyum  
Kami terus mencetak Flyer dalam bahasa Inggris dan Indonesia untuk mempromosikan 
Toko Senyum.  
 
Flyer Yayasan 
Pada tahun 2016, kami mencetak flyer untuk mempublikasi tentang Yayasan Senyum 
Bali. Flyer ini menjelaskan tentang bantuan operasi gratis dari YSB. Flyer didistribusikan 
ke kantor kecamatan, kantor desa, Puskesmas, serta kami juga menempelnya di papan 
pengumuman Puskesmas. 
 
Tas Donasi 
Kami melanjutkan konsep dari pendistribusian Tas Donasi ini yang telah kami mulai 
sejak tahun 2010. Dengan tas donasi ini, orang dapat mengumpulkan barang 
sumbangan untuk dijual di Toko Senyum. Tas donasi ini juga merupakan cara untuk 
mengajarkan kepada sesama untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan 
menggunakan tas daur ulang. 
 
Website  
Website Yayasan Senyum Bali dapat dilihat di: www.senyumbali.org. Website ini secara 
terus menerus dipantau dan diperbaharui isinya agar dapat menyampaikan informasi 
terkini mengenai yayasan diantaranya memuat acara-acara yang kami selenggarakan 
seperti penggalangan dana, program sikat gigi, cerita pasien, laporan tahunan, dan 
sebagainya. Dengan mengunjungi website ini, masyarakat akan lebih paham dengan 
apa yang kami kerjakan. 
 
 

http://www.senyumbali.org/�
http://www.senyumbali.org/�
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Facebook 
Facebook merupakan sosial media yang aktif dan efektif yang kami gunakan untuk 
berhubungan dan berkomunikasi dengan teman, potensial donatur, bahkan 
berkomunikasi dengan masyarakat yang memerlukan operasi bibir sumbing atau cacat 
wajah. Facebook Page yayasan adalah yayasansenyumbali. Kami juga membuat 
Facebook Page untuk Toko Senyum yaitu Smile Shop/Toko Senyum Ubud, Bali. Pada 
facebook ini, kami membagikan informasi tentang apa yang kami jual di Toko Senyum 
sehingga masyarakat dapat mengecek dulu sebelum datang ke Toko Senyum. 
 
Instagram 
Perkembangan sosial media sangat berarti bagi kami guna mempublikasikan fasilitas 
yang dapat kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga membuat 
akun Instagram untuk menginformasikan pasien kami, aktivitas di Rumah Senyum, 
acara-acara yang kami selenggarakan serta kunjungan para tamu dan donatur. Hal ini 
membuat yayasan semakin diketahui masyarakat luas. 
 
 
 
Media lainnya 
 
Kaos Senyum dan Pin Senyum 
Kaos Senyum dan Pin Senyum ini merupakan media promosi kami dimana kami selalu 
membawa Kaos Senyum pada saat acara Misi Kesehatan ke pulau lain untuk para 
pasien dan keluarga sehingga mereka bisa menginformasikan tentang Yayasan Senyum 
Bali. Kami juga memberikannya kepada tamu saat ada acara amal. 
   
Bali Smile Charm 
Kami bekerja sama dengan Baruna Silver untuk membuat liontin dengan logo Senyum 
dan efek 3-D dari Pulau Bali pada salah satu sisi permukaan liontin. Dengan liontin ini, 
orang dapat menginformasikan tentang kinerja Yayasan Senyum Bali serta tentang 
keindahan pekerja seni di Bali. 
 
Radio 
Karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Yayasan Senyum Bali 
khususnya untuk masyarakat daerah pedalaman, maka dari itu kami mempublikasikan 
yayasan melalui media radio. Gema Merdeka dan RRI Singaraja adalah gelombang 
radio yang kami pilih untuk publikasi ini. Radio merupakan sarana informasi sekaligus 
untuk hiburan bagi masyarakat di daerah pedalaman. 
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9. Struktur Dewan Pengurus 
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10. Finansial dan Pajak 

Laporan keuangan Yayasan Senyum Bali untuk tahun 2016 telah di audit. Di tahun 2016 
juga seluruh pelaporan dan pembayaran pajak yayasan sudah dibayarkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
 
 

 
Laporan Tahunan 2016 Yayasan Senyum Bali telah disetujui oleh: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary Northmore                           Desak Made Sukma Dewi 
Pendiri dan Ketua Dewan Penasehat                        Ketua Pengurus 
 
 
Januari 2017 
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