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Visi
Vi i dan
d Misi
Mi i
y Visi
Visi::
y Memberikan Bantuan Kesehatan serta bantuan pemulihan dan

Pertolongan dalam bidang Medis
Medis,, serta usaha pemulihan pasca
bencana untuk semua masyarakat yang membutuhkan sebagai
wujud dari cinta kasih terhadap sesama.
sesama.

y Misi
Mi i :
y Melaksanakan
MelaksanakanTridarma
Tridarma Perguruan Tinggi
Tinggi,, dalam bentuk

Pelayanan
y
dan Pertolongan
g Medis dan Pemulihan p
pasca bencana
kepada semua yang membutuhkan dengan standar pelayanan
tertinggi,, untuk membawa nama baik bagi Universitas Kristen
tertinggi
Maranatha..
Maranatha

T j
Tujuan
K i t .
Kegiatan.
Kegiatan
y Memberikan
e be a pe
penanganan
a ga a masalah
asa a ya
yang
g te
terjadi
ja pa
padaa dan
a paska
pas a

bencana di daerah krisis kepada masyarakat yang membutuhkan
dengan cara bekerja sama dengan Badan Sosial yang lain ataupun
secara berdiri sendiri
sendiri..
y Memberikan Pertolongan Medis dan pemulihan paska bencana di

daerah yang mengalami bencana ataupun juga daerah yang
mengalami konflik,
konflik, dimana masyarakat dipandang sangat
membutuhkan Pertolongan Medis dan bantuan lainnya dalam
rangka
g p
pemulihan daerah tersebut
tersebut..
y Memberikan

peluang kepada lulusan Universitas Kristen
Maranatha untuk dapat mendapatkan pengalaman kerja lapangan
lapangan,,
serta juga menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai Badan
Sosial ataupun juga Organisasi lainnya yang telah dan akan menjalin
kerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha,
Maranatha, sehingga kita
d t membawa
dapat
b
nama baik
b ik bagi
b i Universitas
U i
it Kristen
K i t Maranatha
M
Maranatha.
th .

Bentuk kegiatan
Pelayanan
e aya a dan
a Pertolongan
e to o ga Medis
e s serta
se ta Usa
Usahaa Pemulihan
e u a Daerah
ae a
Bencana,, Konflik,
Bencana
Konflik, Krisis kepada masyarakat yang membutuhkan
baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan konflik
konflik,,
dimanapun masyarakat membutuhkan
membutuhkan,, merupakan Tim yang
terstruktur dan terorganisasi baik yang akan bekerja sama dengan
Badan atau Organisasi Sosial yang lainnya sehingga mampu
memberikan
b ik
P l
Pelayanan
d
dan
P t l
Pertolongan
M di serta
Medis
t Usaha
U h
Pemulihan Daerah Bencana
Bencana,, Konflik,
Konflik, Krisis yang sangat berarti bagi
masyarakat,, dimana Tim ini merupakan Tim yang mampu bergerak
masyarakat
dengan cepat dan tepat serta terlatih dengan baik untuk melakukan
Pelayanan dan Pertolongan Medis serta Usaha Pemulihan Daerah
Bencana,, Konflik,
Bencana
Konflik, Krisis ke masyarakat
masyarakat..

Organigram Maranatha Crisis
Center.

Skema Kerja
j Maranatha Crisis
Center.

Skema pelaporan kegiatan.
kegiatan.

Kegiatan Maranatha di bulan
Januari
y

7 Januari 2008 Î Baksos korban Banjir di Solo (BIN House, Kopassus,
Kopassus, Kodam Diponegoro
Diponegoro).
).
y Tim Dokter yang turut serta 25 orang
y Pencakupan pelayanan masyarakat :
y Pemeriksaan dan p
pengobatan
g
kepada
p

4746 orang
orang.
g.

y Melakukan tindakan bedah minor kepada 80 orang pasien
pasien..
y Perujukkan ke Rumah Sakit 30 kasus berat.
berat.
y

8 JJanuari 2008 Î Baksos p
pelayanan
y
masyarakat
y
sekitar markas komando kopassus
p
Group
p II di
Kandang Menjangan (BIN House, Kopassus).
Kopassus).
y Tim Dokter yang turut serta 25 orang
y Pencakupan pelayanan masyarakat :
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada

1565 orang
orang..

y Melakukan tindakan bedah minor kepada 30 orang pasien
pasien..
..
y Perujukkan 2 kasus berat ke Rumah Sakit
Sakit..
y

27 Januari 2008 Î Baksos Pengobatan Massal di Sukarasa bersama dengan KBSP, BEM REMA UPI,
Garda Rakyat Menggugat
Menggugat,, Gerakan Buruh Bersatu.
Bersatu.
y Tim Dokter yang turut serta 10 orang
orang..
y Pencakupan pelayanan masyarakat :
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada

350 orang
orang..

Kegiatan Maranatha di bulan
Maret..
Maret
y

Maret..
Maret
y

y

2 Maret 2008 Î Baksos korban banjir di Jakarta (Kapuk
(Kapuk Muara
Muara)) Æ (Bin House, Kopassus,
Kopassus, P.T. Cerindo)
Cerindo)
y

Tim Dokter yang turut serta 21 orang
orang..

y

Pencakupan pelayanan masyarakat :
P
Pemeriksaan
ik
d pengobatan
dan
b t kepada
k d

y

Melakukan pembedahan terhadap 60 orang.
orang.

y

Melakukan pemeriksaan rontgen kepada 55 orang.
orang.

y

Melakukan pemeriksaan gula terhadap 132 orang.
orang.

y

M l k k injeksi
Melakukan
i j k i Neurobion
N
bi kepada
k d 483 orang
orang..

y

Melakukan tindakan Nebulizer kepada 18 orang

y

Perujukkan 4 orang ke Rumah Sakit setempat
setempat..

7 Maret 2008 Î Pelayanan Pengobatan Gratis Untuk Masyarakat (KBSP, SP – FKK P.T. DI)
y

Tim
i Dokter
k yang turut serta 10 orang.

y

Pencakupan pelayanan masyarakat :
y

y

4813 orang
orang..

y

Pemeriksaan dan pengobatan kepada

415 orang.

20 Maret 2008 Î Bakti Sosial MILAD “Bersama
Bersama KAMMI Sejahterakan Masyarakat
Masyarakat” (KBSP, KAMMI) Awibitung.
y

Tim dokter yang turut serta 20 orang.

y

Pencakupan pelayanan masyarakat :
y

P
Pemeriksaan
ik
d pengobatan
dan
b t kepada
k d

y

Penyunatan terhadap 4 orang anak.

420 orang.

Kegiatan Maranatha di bulan
Maret..
Maret
y

23 Maret 2008 Î Bakti Sosial Pelayanan
y
Kesehatan ((KBSP, Komunitas warga
g Budha
Vihara Sad Paramita,
Paramita, Lions Club) – Babakan Tarogong.
Tarogong.
y Tim Dokter yang turut serta 12 orang.
orang.
y Pencakupan pelayanan masyarakat :
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada 513 orang
orang..

y

27 Maret 2008 Î Pengobatan Gratis KKN UIN Sunan Gunung Djati (KBSP, Mahasiswa
KKN UIN Sunan Gunung
g Djati
Djati)
j ) – Cilengkrang
g
g (Cibiru
Cibiru).
)).
y Tim Dokter yang turut serta 11 orang.
orang.
y Pencakupan Pelayanan masyarakat :
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada 312 orang
orang..

y

31 Maret 2008 Î Pengobatan Gratis KKN 067 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
(KBSP, Mahasiswa KKN UIN Sunan Gunung Djati)
Djati) – Cisaranteun (Gedebage
Gedebage).
).
y Tim
Ti Dokter
D kt yang turut
t
t serta
t 10 orang
orang..
y Pencakupan pelayanan masyarakat :
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada 367 orang
orang..

Kegiatan Maranatha di bulan April Mei.
y April.
y 25 April 2008 Î Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis
KBSP –KWI .
y Tim Dokter yang turut serta 4 orang.
orang.
y Pencakupan Pelayanan masyarakat :
y

Pemeriksaan dan pengobatan kepada 257 orang
orang..

y

Tindakan Bedah minor 1 orang.
orang.

y Mei.
y 4 Mei 2008 Î Pengobatan Gratis HIMA Fakultas Teknik Industri
UNPAR (Galenus
(Galenus,, HIMA TI UNPAR) – Dayeuhkolot (Bandung
Selatan).
)
y Tim Dokter yang turut serta 5 orang.
orang.
y Pencakupan pelayanan masyarakat :
y

Pemeriksaan dan pengobatan kepada 298 orang
orang..

Kegiatan Maranatha di bulan Juni
Juni..
y Juni
Ju
y 14 Juni 2008 Î Bakti Sosial Pengobatan Gratis KBSP – Resimen

Mahasiswa STHB.
y Tim dokter yang turut serta 11orang.
11orang
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada 415 orang
orang..

y 19 Juni 2008 Î Bakti Sosial Kodam Jaya – Bin House - Telkomsel di GOR

R
Rawa
B
Badak
Badak.
d k.
y Tim dokter yang turut serta 21 orang.
orang.
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada 3879 orang
orang..

y 20 Juni 2008 Î Bakti Sosial Polwil Garut – KBSP
y Tim dokter yang turut serta 10 orang.
orang.
y Pemeriksaan dan p
pengobatan
g
kepada
p
786 orang
orang.
g.

y 21 Juni 2008 Î Bakti Sosial PSM ((Pengusaha
Pengusaha Sosial Masyarakat
Masyarakat)) di

Rajamandala..
Rajamandala
y Tim dokter yang turut serta 10 orang
orang..
y Pemeriksaan dan pengobatan kepada 385 orang
orang..

Kegiatan Maranatha di bulan Juli
Juli..
y 27 Juli 2008
y Perkebunan Sinumbra – Kawah putih – Ciwidey

(Kabupaten
abupate Bandung).
a u g).
y Pengobatan kepada 3876 orang dengan

Tindakan bedah minor kepada 180 orang
orang..
y Tindakan THT kepada 124 orang
orang..
y Pemeriksaan mata kepada 230 orang
orang..
y Melibatkan 28 dokter umum
umum,, 9 orang dokter spesialis
spesialis,,
65vorang koko-ass bagian bedah
bedah,, THT, Mata, 8 orang perawat dari
RS.Immanuel dan RS.Rotinsullu
RS.Rotinsullu..
y

Kegiatan Maranatha di bulan
Agustus
y 23 Agustus 2008
y Cikembar – Sukabumi
y Pelayanan kesehatan kepada 231 orang
y Tim dokter yang turut serta 10 orang dokter
dokter..

y 27 Agustus
g
2008
y MarkasYon
Markas Yon Zipur Ujungberung
y Dokter yang terlibat 22 orang dokter umum
umum..
y 3 dokter spesialis,
spesialis, dan 8 dokter gigi
gigi..

Rencana pengembangan
Maranatha Crisis Center.

Dekan Ekonomi

DekanTeknik
Dekan
Teknik

Dekan Psikologi

Penanggulangan trauma
pasca bencana.
bencana.
Penanggulangan
Pembangunan fisik dan
struktur pasca bencana

P
Pemulihan
lih ekonomi
k
i
pasca bencana

Penanggulangan Trauma Pasca
Bencana..
Bencana
y Trauma Center :
y Penganggulangan Trauma psikologis yang terjadi

aakibat
bat dari
a bencana
be ca a ya
yang
g te
terjadi
ja pa
padaa masyarakat
asya a at dan
a
korban bencana alam
alam,, konflik,
konflik, krisis yang terjadi.
terjadi.
Dilakukan secara komunitas
komunitas,, dilakukan di sekolah,
sekolah,
pesantren,, organisasi kepemudaan
pesantren
kepemudaan,, organisasi
masyarakat..
masyarakat
y Councelling Center :
y Pemberian pelayanan Councelling kepada masyarakat

yang mengalami
l i trauma
t
akibat
kib t bencana
b
bencana,
, konflik
k flik,
konflik,
krisis.. Dilakukan secara pribadi,
krisis
pribadi, atau kelompok,
kelompok,
tergantung dari kebutuhan dan tingkat keperluan
yang ada dalam penanggulangan bencana.
bencana.

Penanggulangan fisik dan
infrastuktur pasca bencana.
bencana.
y Pembangunan infrastruktur penting pasca bencana
bencana..
y Penyediaan

air bersih
bersih,, pembangunan tempat
pengungsian
pe
gu gs a
sementara,
sementara
se
e ta a,
a, infrastruktur
ast u tu se
sementara
e ta a
untuk transportasi penyaluran bantuan.
bantuan.

y Perbaikan infrastruktur y
yang
g rusak
rusak,, akibat bencana

atau konflik.
konflik.
y Pembangunan
g
perumahan,, jjembatan
perumahan
p
jembatan,, sekolah,
sekolah, dan

infrastruktur lainnya yang penting bagi masyarakat
setelah terjadinya bencana
bencana..

Pemulihan ekonomi pasca
bencana..
bencana
y Pembangunan ekonomi
ekonomi..
y Pembinaan

dan pembangunan usaha kecil dan
menengah
e e ga u
untuk
tu mendukung
e u u g pe
pemulihan
u a eekonomi
o o
pada masyarakat pasca bencana
bencana..

y Pengembangan
g
g ekonomi.
ekonomi.
y Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang

telah dibangun supaya dapat memiliki daya saing yang
baik terhadap kompetitor sehingga dapat menjamin
kelancaran perputaran roda ekonomi di daerah pasca
bencana.
bencana.
y Membantu pemasaran dari hasil produksi usaha kecil
dan menengah yang terdapat pada daerah bencana
bencana..

Skema Kerja setelah
Pengembangan..
Pengembangan
Dekan Fakultas lain

Tim Pemulihan

Tim Pemulihan

Tim Pemulihan

Sistem pelaporan setelah
pengembangan..
pengembangan

Dekan Fakultas Ekonomi,
Ekonomi, Teknik,
Teknik,
Psikologi

Proyek yang telah menanti.
y

Gebyar
y Bakti Sosial p
pengobatan
g
gratis di 36 Kecamatan di Kota Bandung,
g
g yang
y g
diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Barat yang baru H. Ahmad Heryawan dan Wakil
Gubernur Jawa Barat, H. Dede Jusuf,
Jusuf , yang akan bekerja sama dengan KBSP
(Kelompok Bakti Sosial Pengusaha Bandung)
Bandung).. Æ Gerakan “Jabar Peduli”
Peduli”

y

Pengembangan Pelayanan Kesehatan di 36 Kecamatan di Kota Bandung, bekerja sama
dengan KBSP atas instruksi dari Gubernur Jawa Barat Î Pembentukkan desa siaga
dan desa mandiri
mandiri..

y

P
Pengobatan
b t gratis
ti di 100 titik rawan di Jakarta,
J k t yang rencananya akan
k dimulai
di l i pada
d
bulan Agustus 2008
2008,, bekerja sama dengan Kodam Jaya – Bin House.
House.

y

Pengobatan gratis di 8 Kecamatan di Buleleng – Singaraja
Singaraja,, Bali.
Bali. Bekerja sama dengan
Yon Rider 900 – Bin House – Pangdam Udayana
Udayana..

Biaya yang mungkin akan dikeluarkan
oleh Universitas Kristen Maranatha
Maranatha..
y Biaya tanda terima kasih yang selama ini di peroleh dari

LPPM dengan besar :
y (Rp
Rp.. 75.000,75.000,- x Jumlah jam kerja di lapangan x Jumlah orang yang

terlibat)) perkegiatan
terlibat
perkegiatan..
y Diasumsikan dalam 1 tahun terdapat kegiatan (1 bulan 5 – 8 kegiatan

p kegiatan
g
melibatkan 10 – 20 orang
g Æ dengan
g masa kerja
j
Æ setiap
antara 4 jam – 10 jam) 60 – 96 x kegiatan,
kegiatan, dimana jumlah orang yang
terlibat 600 – 1920 orang,
orang, dengan jam kerja 2400 jam – 19200 jam, maka
tanda terima kasih ini berkisar antara Rp.
Rp
p. 180.
180.000.
000.000
000,,- - Rp
Rp.
p.
1.440
440..000
000..000
000,,-.

y Biaya operasional sekretariat Maranatha Crisis Center :
y Biaya
i
koordinasi
k di i sekretariat
k
i (berupa
b
bi
biaya
telepon,
telepon
l
, biaya
bi
kesekretariatan).
kesekretariatan
).
y Dapat diasumsikan setiap bulan diperlukan Rp.
Rp. 2.000.000,
2.000.000,-- x 12 bulan,
bulan,

maka biaya kesektretariatan adalah Rp.
Rp. 24.000.000,
24.000.000,--.

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan..
kesehatan

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan..
kesehatan

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan..
kesehatan

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan..
kesehatan

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan..
kesehatan

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan..
kesehatan

Foto-foto Kegiatan Pelayanan
Fotokesehatan

Foto-foto kegiatan pelayanan
Fotokesehatan..
kesehatan

Terima Kasih

