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MEMBANTU MEREKA UNTUK 
DAPAT MANDIRI

Sejak tahun 1998, EBPP telah memberdayakan masyarakat Desa
Ban, Bali untuk mengatasi penyakit, gizi buruk, buta huruf

dan kemiskinan dan menciptakan sendiri jalur yang 
berkelanjutan menuju masa depan yang lebih baik.
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KETUA DAN CEO
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2012 adalah tahun yang penuh tantangan dan gairah untuk East Bali
Poverty Project, dan kami membuat kemajuan yang sangat baik di
seluruh program yang sangat erat dalam membantu masyarakat
Desa Ban agar dapat membantu dirinya sendiri secara mandiri.

Dalam 14 tahun sejak EBPP berdiri, misi kami dan cara kita berusaha
untuk mencapai semuanya belum berubah. Setelah sebelumnya
sangat terisolasinya dari dunia luar, keluarga-keluarga di Desa Ban
telah berhasil mengatasi parahnya kondisi ketertinggalan dalam
waktu yang tidak begitu lama. Saat ini, penduduk desa ini
menghadapi tantangan yang signifikan, tetapi masih dapat diatasi,
dalam membangun prestasi mereka dan mencapai kemandirian
ekonomi bagi mereka sendiri dan bagi generasi masa depan.

EBPP terus bekerja tanpa henti untuk membantu mereka
menemukan cara untuk menghadapi tantangan ini dan untuk
memberdayakan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka,
kami selalu memandu dengan keyakinan kami pada kekuatan
pendidikan dan partisipasi, dan oleh kepekaan budaya yang sangat
penting, pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai sebuah organisasi amal yang di danai pihak swasta, prestasi
EBPP – diukur oleh penduduk Desa Ban – di mungkinkan oleh
kedermawanan hati perorangan, perusahaan, lembaga pendidikan,
dan kelompok-kelompok sipil masyarakat. Keterlibatan anda telah
mengilhami dan menopang kami dalam melaksanakan program-
program kami, dan kami ucapkan terima kasih yang mendalam
untuk keterlibatan dan dorongan anda yang berkelanjutan.

Pada tahun 2012, dengan terus melanjutkan kesuksesan pada masa
sebelumnya, Anda telah membantu membuat semuanya menjadi
mungkin, tim inti EBPP telah menciptakan inovasi dan inisiatif baru
yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak-anak, pemberdayaan
perempuan, sanitasi, dan penanaman bambu untuk pembangunan
yang berkelanjutan.

Kami merekrut dua orang staff Bali lulusan kesehatan masyarakat
yang berpengalaman untuk mendukung 27 Posyandu untuk ibu dan
bayi hingga usia 5 tahun, dan untuk menerapkan sanitasi yang
digerakkan oleh para siswa dan program pengelolaan sampah.

Sebagai bagian dari fokus kami pada pemberdayaan perempuan,
kami meluncurkan inisiatif perempuan peternak sapi untuk pertama
kalinya. Dari permintaan mereka, dan dengan dukungan permulaan
EBPP dan pengawasan, 10 ibu di dusun Cegi membentuk
peternakan sapi kolektif untuk belajar teknik-teknik modern untuk
mengembang biakan dan merawat, dan menciptakan kemandirian
finansial untuk dirinya sendiri.

Di bidang infrastruktur dan sanitasi, EBPP memfasilitasi
pembangunan toilet untuk setiap keluarga di Desa Ban. Pada saat
EBPP berdiri tahun 1998, mereka belum pernah mendengar apa itu
toilet. Dalam dua tahun terakhir sudah 594 keluarga di 7 dusun yang
telah membangun toilet mereka sendiri, memperkuat rasa
kebanggaan dan harga diri ribuan orang dalam meningkatkan
kesehatan dan kesejahteraan.

DAVID BOOTH, MBE
Pendiri dan Chief Executive 

Officer

I KOMANG KURNIAWAN
Ketua

Dalam kemitraan dengan Linda Garland dan The
Environmental Bamboo Foundation, EBPP terus memperluas
inisiatif reboisasi bambu kami pada tahun 2012. Penting bagi
pembangunan ekonomi daerah, hutan bambu menyediakan
sumber utama bahan bangunan yang berkelanjutan, dan
memungkinkan pertumbuhan sumber pangan yang
berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas tanah dan
meningkatkan kondisi pertumbuhan secara keseluruhan.

Melihat ke depan untuk tahun 2013 dan seterusnya, tujuan
kami adalah untuk terus memberdayakan masyarakat untuk
mengatasi masalah mereka di tingkat akar rumput dan
pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Kami
akan sangat bergantung pada teknologi seperti pemetaan GIS
untuk penggunaan yang paling berpengaruh dan efisien dari
kedua sumber daya lokal dan kontribusi pendanaan. Kami akan
terus menyempurnakan pesan dan memperluas visibilitas
kami di internet dan platform sosial media untuk membantu
menjalin kemitraan baru dengan teknologi dan pemimpin
industri, LSM, peneliti, mahasiswa pascasarjana dan relawan.

Kami sangat berterima kasih atas dedikasi intens staf kami,
yang mengabdikan hidup mereka untuk masyarakat Desa Ban
dan desa-desa yang berdekatan, dan kami menyampaikan
penghargaan hangat kami kepada relawan kami dari seluruh
dunia yang berbagi dengan kami keterampilan baru, teknik
baru dan tidak putus-putusnya merasa optimis.
Akhirnya, kepada Anda, pendukung visioner kami, kembali
kami mengucapkan terima kasih kami yang tulus untuk
keterlibatan Anda dalam program yang sangat penting ini.
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FOKUS PADA KESEHATAN

IBU + ANAK

Di seluruh dunia, seorang wanita meninggal setiap dua menit
akibat komplikasi selama kehamilan atau persalinan, dan pada
tahun 1998, di dusun terpencil Desa Ban tidak ada fasilitas untuk
menghindar dari tingginya tingkat kematian bayi dan ibu. Pada
tahun 2004, EBPP menginisiasi 27 posyandu untuk memastikan
akses ke pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui
serta anak-anak mereka yang berusia 0 - 5 tahun. Sebagai hasil
dari program ini, kematian ibu dan bayi di Desa Ban sekarang
menjadi sangat rendah.

Dan sementara EBPP bekerja untuk meningkatkan kualitas dan
akses ke perawatan bagi semua penduduk desa pada seluruh
tahap kehidupan, kita terus mengambil tindakan untuk
melindungi perempuan selama periode kritis kehamilan dan
persalinan. Kami juga telah membuat program untuk melindungi
bayi dan balita yang menghadapi risiko serius dari kondisi yang
seharusnya dapat dicegah.

Kami sangat bangga dengan keberhasilan playgroup (kelompok
bermain) posyandu kami untuk balita, sebuah program yang
diprakarsai pada tahun 2012 oleh penasihat kesehatan kita dan
tim kesehatan lapangan, yang telah menaikkan tingkat kunjungan
ke posyandu oleh ibu-ibu muda, dan menciptakan peluang untuk
melanjutkan pendidikan kesehatan, pertolongan pertama,
suplemen gizi, imunisasi, dan pemantauan kesehatan pasien.

DALAM ANGKA

bayi menerima suplemen Vitamin A1,505

Tes THT diberikan kepada bayi, anak-anak & perempuan

1,081

bayi mendapatkan makanan bergizi dan air mineral
2,300

pemeriksaan gigi diberikan untuk5,089 anak

65%dan menunjukkan kesehatan gigi baik

kelompok bermain
bulanan untuk 509 anak-anak

172 ibu hamil menerima perawatan pra-
kelahiran
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Memberdayakan Perempuan untuk Mandiri

PENDIDIKAN + KESEMPATANmelalui

Pemberdayaan perempuan membantu 
meningkatkan produktivitas ekonomi dan 
mengurangi kematian bayi. Ini memberikan 
kontribusi dalam memperbaiki kesehatan 
dan gizi. Hal ini meningkatkan kesempatan 
pendidikan bagi generasi mendatang.

- Kemitraan Global PBB untuk Pembangunan

”

Salah satu tujuan utama EBPP adalah untuk
memberdayakan dan mendidik perempuan
desa yang buta huruf sehingga mereka dapat
memainkan peran yang sama dalam
pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Pada tahun 2012, kami memulai koperasi
wanita pertama untuk peternakan sapi dan
keranjang bambu. Sapi dan bambu dibeli secara
lokal, dan perempuan ini adalah generasi
pertama di wilayah mereka dengan tujuan
kemandirian finansial di masa depan. Ni
Komang Ayi, ketua kelompok perempuan
peternak sapi Cegi mengatakan: "Kami semua
sangat sangat senang dan bangga, dan kami
berharap akan banyak kelompok perempuan
lain dapat berdiri sehingga dusun-dusun
terpencil lainnya di Desa Ban dapat
memberdayakan wanita seperti kami! "
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PERKENALKAN
NENGAH
SEDENG

DUSUN DAYA
Menggunakan bahan-bahan dan panduan konstruksi
dari EBPP, I Nengah Sedeng bekerja sama dengan
anggota lain dari dusun Daya membangun toilet
keluarga untuk pertama kalinya. Ini adalah salah satu
dari 117 toilet yang dibangun pada tahun 2012 oleh
banyak keluarga secara gotong royong di dusun
terpencil ini.

Sementara masing-masing toilet harus dibangun
dengan rancangan septic tank dan saluran
pembuangan yang benar - dan di bawah pengawasan
EBPP - masing-masing memiliki perbedaan, dan hasil
akhir mencerminkan keunikan dari pemiliknya,
masukan desain dan kebanggaan atas kepemilikan.

AIR BERSIH + SANITASI
Mendekati tujuan-tujuan pembangunan milenium PBB

Sementara EBPP telah memfasilitasi air bersih untuk
lebih dari 1.500 keluarga di desa Ban sejak tahun
2002, tidak ada pasokan air ke dusun manapun, dan
sampai tahun 2010 hanya sedikit keluarga yang
memiliki toilet yang layak & benar. Sejak itu, melalui
dukungan dari beberapa mitra teknologi dan
donatur, EBPP telah menyediakan bahan-bahan dan
keahlian yang dibutuhkan yang memungkinkan 594
keluarga membangun sendiri toilet untuk pertama
kali, meningkatkan tingkat sanitasi masyarakat dan
mengurangi resiko penyakit.

Masih ada lebih dari 2.000 keluarga di Desa Bany ang
tidak memiliki toilet, tapi kami berharap bahwa kita
akan menerima dukungan yang diperlukan untuk
membantu kami dalam membantu mereka mencapai
tujuan Pembangunan Milenium PBB yang bertujuan
untuk menghilangkan kemiskinan dan penyakit,
kelaparan, kekurangan air, dan buta huruf yang
sering mengikuti sebagai dampaknya.
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Memvisualisasikan Jalan di Masa Mendatang: 
Pemetaan dengan GIS memungkinkan

PEMBANGUNAN YANG BERBASIS DATA

07

19 dusun desa terpencil Desa Ban yang secara
harfiah "tidak ada di peta". Tersebar di medan
vulkanik curam dan sering tidak dapat diakses
yang mencirikan daerah, lokasi dan topografi
yang berbeda dapat mempersulit dalam
menilai status mereka dan dalam
memprioritaskan kebutuhan pembangunan.

Kami dengan inisiatif pemetaan Sistem Informasi Geografis (GIS), EBPP menggabungkan
data eksternal yang tersedia dengan data yang dikumpulkan oleh tim kami yang relevan
dengan lingkungan alam masing-masing dusun, data seperti tanaman yang tumbuh,
curah hujan, ketinggian, dan jarak ke sumber air, pasar dan sekolah. Kami
menggabungkan data kemudian memasukannya ke dalam perangkat lunak analisis yang
canggih untuk menghasilkan model visual yang menjadi dasar keputusan logistik – bisa
dikatakan sebagai peta nyata pertama dari wilayah tersebut. Hasilnya adalah
kemampuan lebih besar, baik dalam menilai kebutuhan dan melaksanakan program-
program pembangunan yang bertarget tinggi bagi mereka. Hal ini juga memungkinkan
transparansi kepada para donor, dan membantu EBPP menyebarkan dukungan mereka
untuk efek yang optimal.
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MEMANFAATKAN + MELESTARIKAN

SUMBER DAYA ALAM

petani dari dusun Cegi, Pengalusan, Daya dan Bunga

Lulus dari Sekolah Lapangan bambu

40
Hektar bambu yang ditanam 

Untuk penghijauan yang berkelanjutan

Salah satu tujuan jangka panjang EBPP yang didirikan pada tahun 1998 adalah membayangkan
reboisasi bambu yang berkelanjutan di lereng gunung Agung dan gunung Abang bagian timur, rumah
dari keseluruhan 7.200 hektar wilayah desa Ban, yang pernah tertutup abu vulkanik akibat letusan
Gunung Agung yang terjadi pada tahun 1963

Bambu merupakan salah satu spesies rumput yang paling menguntungkan dan berkelanjutan, dengan
manfaat untuk lingkungan dan masyarakat yang tak terhitung banyaknya. Dalam kemitraan dengan
Linda Garland dari Environmental Bamboo Foundation, kami bertujuan untuk menciptakan lagi 2.000
hektar hutan pangan dalam 3-4 tahun ke depan dengan menggabungkan reboisasi ilmiah yang benar,
agroforestri dan sistem penanaman rumput vetiver. Untuk memastikan kita tanamkan basis
pengetahuan yang berkelanjutan, kita mendirikan Sekolah Lapangan Bambu untuk mengajar penduduk
setempat mengenai setiap aspek penanaman bambu, budidaya bambu dan panen bambu.
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MENSTABILKAN TANAH UNTUK
SUMBER PANGAN
YANG BERKELANJUTAN

Di lahan yang sebelumnya tidak bisa ditanami.

Rumput Vetiver menstabilkan lereng gunung curam di dusun Darmaji

mencegah erosi dan memungkinkan untuk membuat kebun organik
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EBPP adalah perintis terdepan didunia ini dalam penggunaan sistem penanaman 
vetiver
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PENDIDIKAN
PENDIDIKAN TERPADU & RELEVAN BERBASIS PENGALAMAN UNTUK
ANAK YANG SEBELUMNYA BUTA HURUF DENGAN ORANG TUA YANG JUGA 
BUTA HURUF

• Didirikan 6 Pusat Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat, dibangun 
dengan 100% partisipasi masyarakat, yang telah mendidik lebih dari 1.000 
siswa

• 204 lulus SD, 92 lulus SMP, 34 Lulus SMA
• Makanan bergizi sehari-hari untuk setiap siswa + susu + multivitamin
• Dibuat perpustakaan masyarakat dengan lebih dari 3.000 judul dan 

perpustakaan masing-masing sekolah yang mendukung pembelajaran global
• Mensponsori pendidikan tinggi: 6 siswa telah menyelesaikan atau saat ini 

terdaftar dalam program pendidikan tinggi dalam pendidikan, akuntansi, seni 
dan matematika

• Seni dan Musik: program seni dan musik di semua 6 sekolah, termasuk galeri 
seni siswa dan koperasi seni untuk pengembangan di masa depan

• Pendidikan Jasmani: yoga dan pelatihan karate di semua sekolah, untuk saat 
ini, 5 siswa telah mencapai tingkat sabuk hitam karate

• Pelatihan Keterampilan Kerja: program kemitraan untuk pelatihan lulusan 
sekolah kami di bidang terapi pijat dan seni kuliner

INFRASTRUKTUR & SANITASI
AKSES JALAN DAN PERBAIKAN

Pembangunan lebih dari 25 kilometer jalan tanah yang menciptakan
akses ke dunia luar bagi lebih dari 3.500 keluarga yang sebelumnya terisolasi 

serta menghubungkan 19 desa adat yang terpencil

PASOKAN AIR BERSIH DAN PENDIDIKAN
• Membangun akses ke air minum yang bersih  dan aman dari 3 mata air 

pegunungan bagi lebih dari 1.500 keluarga.
• Membangun 850 cubang tempat penampungan air hujan dengan teknologi 

tepat guna dari bambu & semen bagi lebih dari 4.000 orang
• Merehabilitasi sumur artesis yang berada di sungai kering, bermanfaat bagi 

352 Keluarga

SANITASI
• Memfasilitasi pembangunan 1.094 toilet untuk keluarga-keluarga di dusun 

Cegi, Pengalusan, Bunga, Jatituhu, Manikaji, Daya, dan Kaliaga
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KESEHATAN DAN GIZI
SUPLEMEN MIKRONUTRIEN

• Kekurangan yodium hampir terhilangkan dari tingkat kekurangan yang 
awalnya hampir 100%

• Memberikan pendidikan dan suplemen untuk 1.900 ibu dan 2.634 anak setiap 
tahun

• Memberikan suplemen vitamin A ke 2,462 bayi dan ibu setiap tahunnya

POSYANDU DAN PROGRAM KESEHATAN IBU & ANAK
• Memprakarsai 27 posyandu dengan kader lokal yang melayani 1.200 ibu 

dan1.400 bayi dan anak-anak (sampai usia 5 tahun) setiap bulan
• Tercipta program playgroup taman posyandu bulanan untuk meningkatkan 

kehadiran dan memberdayakan ibu buta huruf untuk mencapai kesehatan 
yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka melalui 
pendidikan di bidang nutrisi, kebersihan, sanitasi, membaca dan menulis

• Tercipta program pendidikan pra-kelahiran, angka kematian bayi menurun 
hingga kurang dari 1% dari tingkat awal pada tahun 1999 yang mencapai 25%

• Memberikan pendidikan kesehatan primer dua kali setahun untuk ibu dan 
bayi untuk keseluruh 3.000 keluarga di desa Ban 

• Memberikan makanan bergizi dan air mineral untuk 1.400 bayi di desa Ban 
dan 800 bayi di Desa Tianyar Timur

• Memulai program vaksinasi yang pertama kali untuk polio dan campak, lebih 
dari 1.100 bayi divaksinasi sampai saat ini

PENYULUHAN AKAN TUBERKULOSIS (TB), PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN
• Penyuluhan akan bahaya TB bagi 28 sekolah, kader posyandu dan untuk 

melindungi penduduk dari paparan aktif, dan juga membagikan brosur 
pendidikan dan video tentang bahaya TB.

KESEHATAN GIGI
• Memberikan pemeriksaan gigi dan pengobatan untuk lebih dari 23.000 anak 

sejak Oktober 2006

KESEHATAN MASYARAKAT
• Memfasilitasi pembedahan atau intervensi lainnya untuk 89 anak-anak dan 

orang dewasa yang terkena penyakit serius dan gangguan kesehatan, 
termasuk sumbing, katarak dan prosedur cranio-facial

• Pemeriksaan dan perawatan bagi 1.500 anak-anak dan 300 orang dewasa 
bekerja sama dengan John Fawcett Foundation

19
99

 -
20

12 PENCAPAIAN UTAMA

LAPORAN TAHUNAN | TAHUN FISKAL 2012



12

PROGRAM  LINGKUNGAN DAN AGROFORESTI
SISTEM VETIVER UNTUK MENCEGAH EROSI, KONSERVASI TANAH/AIR, 
MEMFASILITASI PERTANIAN ORGANIK DAN PEMELIHARAAN PEMBANGUNAN 
EKONOMI 

• Sebagai salah satu yang terdepan di dunia di Sistem Vetiver dan Teknologi
Rumput Vetiver, EBPP memperkenalkan program ini kepada Departemen
Pekerjaan Umum dan Bank Pembangunan Asia untuk semua desain jalan
raya di masa depan dan pengolahan air limbah di Indonesia

BAMBU UNTUK REBOISASI, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN 
MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN

• Dalam kemitraan dengan Linda Garland dan Environmental Bamboo 
Foundation, menciptakan Sekolah Lapangan Bambu dengan 21 petani
lokal telah lulus dengan keahlian dalam semua aspek dari budidaya
bambu, pemanenan dan pemanfaatan

• Menanam lebih dari 40 hektar bambu untuk reboisasi berkelanjutan, 
dengan inisiatif penanaman berkelanjutan untuk memulihkan ekosistem
yang hancur oleh letusan Gunung Agung.

SAYURAN ORGANIK DAN TANAMAN OBAT
• Semua anak-anak sekolah EBPP dan lebih dari 500 keluarga di 6 dusun

sekarang dapat menumbuhkan berbagai sayuran dan tanaman obat untuk
keperluan sehari-hari di lahan pertanian yang sudah direhabilitasi.

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
PROGRAM PEREMPUAN PETERNAK SAPI

• Didirikan koperasi perempuan yang pertama untuk peternakan sapi di
dusun Cegi dan Pengalusan

PEMBERDAYAAN MELALUI KEMAMPUAN BACA TULIS, KESEHATAN DAN 
PENDIDIKAN KESELAMATAN

• Program baru pada tahun 2012 untuk memperluas fokus kesehatan kita
untuk mencegah penyakit dan cedera pada anak-anak dan keluarga dari
Desa Ban, dan meningkatkan tingkat melek huruf untuk memberdayakan
perempuan agar mandiri secara ekonomi.

19
99

 -
20

12 PENCAPAIAN UTAMA

LAPORAN TAHUNAN | TAHUN FISKAL 2012



FISCAL YEAR 2012 ANNUAL REPORT13

FY
 2

01
2 LAPORAN  KEUANGAN

2012

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and banks 789,470,126 
Advances paid 2,500,000 

Total Current Assets 791,970,126 

NON CURRENT ASSETS
Fixed assets - net of accumulated depreciation 785,606,284 

Total Non Current Assets 785,606,284 

TOTAL ASSETS 1,577,576,410 

LIABILITIES & NET ASSETS
LIABILITIES
Accrued expenses 2,356,927 
Tax payable 13,759,204 

Total Liabilities 16,116,131 

NET ASSETS
Unrestricted 1,561,460,280 
Restricted - temporary -

TOTAL NET ASSETS 1,561,460,280 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS 1,577,576,410 

YAYASAN EKOTURISME INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
31 DECEMBER 2012
(in Indonesian Rupiah)
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YAYASAN EKOTURISME INDONESIA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DECEMBER 2012
(in Indonesian Rupiah)

2012
CHANGE IN UNRESTRICTED NET ASSETS:
REVENUES

Donations 4,105,003,751
Others 44,754,719

Total Unrestricted Revenue 4,149,758,470

EXPENSES
Program Expenses

Integrated Education 1,119,920,730
Tertiary/university education 26,383,650
Community Safe Water supply 48,457,966
Vetiver Development 420,984,240
Infrastructure 90,086,050
Sanitation /toilets 302,853,300
Organic vegetables gardens 113,668,250
Sustainable Community Health Improvement 505,241,403
Bamboo development & forestation 175,122,471
Site transport to facilitate all programs 98,931,518

Total Program Expenses 2,901,649,578

General and administration 1,143,184,047

Others 2,869,918

TOTAL EXPENSES 4,047,703,543

INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS BEFORE 
PROVISION FOR INCOME TAX

102,054,927

PROVISION FOR INCOME TAX - DEFERRED -
INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS 102,054,927

NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 1,459,405,352

NET ASSETS AT END OF YEAR 1,561,460,280



PARA VISIONER
Terima kasih kami yang terdalam untuk donatur EBPP tahun 2012 

atas kemurahan hati dan berbagi visi dalam membantu ribuan
orang dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri

mereka sendiri dan untuk generasi mendatang.
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Adelaide High School | Australia
Amankila Resort | Indonesia

Finn Carl Anderson | Denmark
Aspect Capital, PLC | UK
Bain & Co. | Singapore

Theo Bakker | Indonesia
Bali Dynasty Resort | Indonesia

Bamboo Society of Australia 
Dr. Ursula Bantel-Schaal, Ph.D. | Germany

Jimmy Bergetun
Bernedis van Berkelom Foundation | Netherlands
Betty Belts (Donna Pu’u) - 1% for the Planet | USA

Dennis Bladergroen
Blueline Internet Broadband | Indonesia

Aad Bol |Netherlands
Nick Boydell | UK

British Community Committee | Indonesia
Immanuel Chris

Coca Cola Amatil | Indonesia
Bryan Collings

Francesco Crisci Family | Italy
Dyatmika School | Indonesia

Earthport PLC
Ernst & Young | Jakarta

Esri ArcGIS | USA
Denise Finney
Jane Fletcher

Geoffrey & Ellen Foster Taylor | UK
Megumi Fujimaru

The Ganesha Foundation | USA
Linda Garland and the Environmental Bamboo 

Foundation | Indonesia
Gita Yoga (Dianna Lucas & Lucille Woods) | USA

Sharon Greenman | USA
Martin Hall

Tjeerd & Jenny Hoekstra | Netherlands
Illumination Solar Nights (Nick Barr) | Australia
Indufor (Sustainable Forestry Management for 

Rural Development) | Finland
Inspirasia Foundation | Indonesia

Jakarta Expat Raffle Tickets
Java St Andrew Society | Indonesia

Joure Church | Netherlands
Josephine King

Peter King
Dr. Ir. Ni Luh Kirtini, M. Sc.

Muriel Knowler | USA and Indonesia
Kopernik | Indonesia

Dirk & Tineke Kuperus | Netherlands
Lenkote Peduli | Indonesia

Lottery Australia World Committee
Robyn McKechnie

Maha Bhoga Marga Foundation | Indonesia
Frank Morgan| Indonesia

Mount Baker Community College | Australia 
Susan Nickel | Indonesia

Dr. David Parry | Indonesia
Leili K. Parts

Robert Rayner
Rotary Club of Crawley | Australia
Rotary Club of Hannans | Australia

Rotary Club of Mundaring | Australia
Rotary Club of Swan | Australia

Saint Catherine School | Australia
Sanur Independent School | Indonesia

Toeti & Holger Schillig | Germany
Sensatia Botanicals - 1% for the Planet

Steven Sheridan
Claire Shipman | USA

Rene Snow
Solar Power Indonesia

Sri Bestari School | Malaysia
Stanford University MBA program | USA

Sure Steps for Success | Canada
Unlimitex | Australia

Adrian Wallace
Clive Walton Memorial Fund | UK
Wadah Foundation | Indonesia

Julia Weisz | Australia
Yayasan Arsari Djojohadikusumo | Indonesia
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MITRA TEKNOLOGI

Bamboo Society of Australia 
Dyatmika School, Bali

Esri® ArcGIS
Linda Garland and the Environmental Bamboo Foundation

Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.Sc.
Kopernik

Maha Bhoga Marga Foundation
Dr. David Parry

Solar Power Indonesia
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MISI KAMI

18

adalah untuk 
mengurangi 

kemiskinan dan 
mempromosikan 

kepekaan budaya, 
pembangunan  

berkelanjutan bagi 
masyarakat miskin 

pedesaan di Bali 
Timur, Indonesia
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OUR CORE
KEYAKINAN

BELAJAR DENGAN 
MELAKUKAN
menciptakan pemahaman yang benar. 
pemahaman yang benar menerangi dan
membersihkan jalan di depan. pengetahuan
adalah kekuatan.

100% MOTIVASI.
100% PARTISIPASI.
Pemberian sementara bukan jalan keluar, 
setiap orang meminjamkan tangan, dan 
semua tangan bersatu sebagai satu. 
bersama-sama, kita adalah arsitek, 
pembangun dan pemilik masa depan kita.

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN.MERUBAH 
GENERASI.
"Ketika wanita berkembang, semua
masyarakat mendapat manfaat, dan
generasi penerus diberikan awal hidup yang 
lebih baik." - Kofi Annan

MENGAJARKAN ANAK.
MENDIDIK DESA
Siswa EBPP hidup dengan komitmen
dasar untuk mengajar orang tua mereka
dari apa yang mereka pelajari, dalam
proses kebangkitan pikiran dari segala
usia untuk mencapai kemungkinan baru
dan masa depan yang mandiri.

PENGARUH TEKNOLOGI 
DAN INOVASI
EBPP bemitra dengan para pemimpin
akademik dan industri untuk
memanfaatkan pengaruh perkembangan
teknologi dan mengembangkan solusi
baru yang paling efisien dalam
penggunaan sumber daya terbatas yang 
berharga

MENGHORMATI BUDAYA 
TRADISIONAL DAN ADAT 
ISTIADAT
dan menggunakan program kami sebagai 
sarana untuk melestarikan dan 
mempromosikan upacara dan tradisi yang 
menentukan kehidupan di desa Ban.

KEBERLANJUTAN DAN 
TANGGUNG JAWAB 
LINGKUNGAN
sangat penting untuk memastikan masa
depan yang lebih baik bagi desa bali timur
dan planet ini. kami berusaha untuk
melakukan apa yang benar daripada apa
yang mudah.

TRANSPARAN. 
JUJUR.

MENJADI 
BERUBAH.
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MEMBAYANGKAN
MASA DEPAN YANG CERAH

Seni dan lukisan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya
Bali. Menggunakan cat disediakan oleh donor lokal

warga dusun Cegi menciptakan sebuah desa yang fantastis, dan
metafora untuk esok hari yang lebih cerah.
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KISAH EBPP

Pada tahun 1998, masyarakat Desa Ban mengajukan permohonan bantuan. Lebih dari 3.000 keluarga yang 
tinggal di 19 dusun terpencil yang benar-benar terisolasi dari dunia luar, medan yang curam menjadikannya

sulit dilalui dan tidak dapat di garap disebabkan oleh letusan gunung berapi di lereng yang mereka tinggal pada
masa lalu. Dengan tidak adanya air, sanitasi, jalan, sekolah, kesehatan, atau listrik, tingkat buta huruf, malnutrisi

dan penyakit kronis hampir mencapai 100%.

David Booth, seorang warga Inggris yang bermukim Bali dan seorang insinyur sipil, merespons permohonan
mereka dengan mendirikan East Bali Poverty Project, dengan kemitraan berdasarkan saling percaya dan

partisipasi total.

Setelah wawancara dengan lebih dari 1.000 keluarga, menjadi jelas bagi David bahwa keinginan warga terdalam
adalah pendidikan anak-anak mereka. Pada tahun 1999, sekolah pertama dibuka di dusun terpencil , dan sejak

saat itu telah berdiri 5 sekolah lagi. 6 sekolah di Desa Ban kini secara keseluruhan mendidik lebih dari 1.000 
siswa, yang pada gilirannya memenuhi janji mereka untuk berbagi pengetahuan dengan orang tua mereka dan

para tetua desa.

14 tahun setelah berdiri, kemitraan antara EBPP dan penduduk Desa Ban dan desa-desa sekitarnya menjadi
lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai hasil dari berbagai pendidikan, kesehatan dan inisiatif infrastruktur, tingkat
buta huruf, kematian ibu / bayi, dan gangguan kekurangan gizi telah menurun drastis hampir menjadi nol, dan
inisiatif baru dalam agroforestri dan ekowisata sedang dilakukan untuk membantu semua keluarga di wilayah

tersebut memiliki masa depan yang cerah dan mandiri.



PO Box 3850, DENPASAR, BALI, INDONESIA
TEL: (62)0361 410071
FAX:  (62)0361 430785

EAST BALI POVERTY PROJECT.ORG

CONNECT WITH EBPP

LIKE US ON facebook.com/eastbalipovertyproject

youtube.com/ebpp1998WATCH US ON

FOLLOW US ON twitter.com/eastbalipp
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