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1. Ikhtisar
“Tantangan. Pembelajaran. Dampak.”

Tantangan
2019 adalah tahun yang sibuk di Saya Suka Membaca. Aktivitas utama tahun ini adalah "Lombok
Utara Suka Membaca," kemitraan kami dengan program INOVASI dari Departemen Bantuan dan
Perdagangan Pemerintah Australia (DfAT) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
Menjalankan program dari kantor kami di Jakarta menghadirkan berbagai tantangan baru, termasuk
masalah teknis yang berkaitan dengan mengadaptasi pelatihan kami ke konteks baru, masalah
logistik dan komunikasi yang datang dengan guru-guru pendukung di sekolah-sekolah terpencil, dan
tantangan administratif untuk memenuhi standar pelaporan yang ketat dari program mitra
internasional - semuanya bersama dengan kegiatan rutin kami. Berkat kerja keras tim, program ini
sukses besar.
Di belakang layar, tim SSM menghadapi berbagai tantangan pribadi: Ada yang berkabung; kelahiran
anak pertama dari anggota tim; dan perjuangan melawan kanker, termasuk operasi besar.
Kami bangga dengan bagaimana tim telah mengatasi semua tantangan ini.

Pembelajaran
Melalui semua itu, kami telah belajar dan bertumbuh. Kami telah meningkatkan pelatihan dan
materi kami, mengembangkan keterampilan baru dan proses kerja, dan menjadi lebih menghargai
pentingnya komunikasi yang baik dan menjaga hubungan yang sehat. Pelajaran yang dipetik pada
tahun 2019 akan membuat kita lebih kuat dan lebih efektif untuk terus melayani guru dan anak-anak
di Jakarta dan di seluruh Indonesia.

Dampak
Guru selalu memberi tahu kami tentang manfaat yang mereka alami dari menggunakan SSM.
Program INOVASI memberi kami kesempatan terbaik sejauh ini untuk mengevaluasi dampak kami
secara lebih objektif dengan membandingkan kemajuan yang dialami oleh anak-anak yang diajar
dengan SSM dengan kemajuan anak-anak di sekolah kontrol. Hasil utama termasuk peningkatan 54%
lebih besar dalam kinerja tes keaksaraan dasar untuk siswa SSM kelas 1, dan peningkatan kinerja
16% lebih besar dalam tes pemahaman dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Survei eksternal
terhadap kinerja guru menyoroti serangkaian efek positif lainnya dari program kami. Untuk informasi
lebih lanjut lihat bagian 4 dari laporan ini, SSM: Dampak
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Sebagaimana biasanya, kami berterima kasih kepada semua orang yang telah berkontribusi pada
pekerjaan kami dalam satu tahun terakhir: kepada staf, sukarelawan, dan donor kami, dan kepada
para guru di seluruh Indonesia yang menggunakan SSM setiap hari untuk membantu lebih banyak
anak-anak Indonesia belajar membaca, dan suka membaca.
Kami menantikan tahun 2020, apa pun itu!
Salam literasi,

Stuart Patience
Atas nama dewan Pembina

2. Saya Suka Membaca: Visi dan Misi
“Anak-anak di seluruh Indonesia belajar mencintai membaca.”

Apa yang kami lakukan? Kenapa hal itu penting?
Kami bekerja untuk masa depan di mana semua anak Indonesia dapat belajar
membaca, dan menjadi suka membaca.
Keterampilan melek huruf adalah salah satu alat paling kuat yang dapat kita berikan kepada anakanak kita, keterampilan yang membawa manfaat seumur hidup. Sederhananya, membaca
mengubah hidup.
Membaca adalah keterampilan penting untuk hidup di dunia modern. Hampir semua yang kita
lakukan - mulai dari naik bus sampai ke pemungutan suara, dari mendapatkan perawatan medis
hingga tetap berhubungan dengan orang yang dicintai - melibatkan membaca.
Membaca adalah kunci untuk belajar, keterampilan yang memungkinkan kita membuka dunia
keterampilan lain. Itu adalah dasar dari pendidikan yang baik, memungkinkan kita untuk menjadi
lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih produktif.
Terakhir, membaca adalah sumber kesenangan dan pengayaan besar, 'jendela dunia' yang
memperluas perspektif kita, menanam benih imajinasi dan empati, dan memicu kreativitas.

Mengapa ini sangat penting khususnya bagi Indonesia?
Tingkat melek huruf yang dilaporkan di Indonesia tinggi,1 namun lebih dari 86% anak Indonesia
berusia 15 tahun membaca pada tingkat yang terlalu rendah untuk mendapatkan manfaat signifikan
dari pendidikan menengah mereka.2 Meningkatkan keterampilan melek huruf anak-anak Indonesia
merupakan hal mendasar untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Ini sangat penting untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ekonomi digital tergantung pada tenaga
kerja yang sangat melek dan basis luas dari konsumen yang berpendidikan. Dengan dunia yang
berubah dengan cepat, pembelajaran seumur hidup - dibangun di atas keterampilan baca tulis dan
kecintaan belajar - sangat penting bagi keberhasilan ekonomi kita.

Bagaimana kami melakukannya?
Program kami didasarkan pada kurikulum yang efektif dan mudah digunakan untuk pengajaran
membaca, didukung oleh buku cerita yang relevan dengan budaya, yang ditulis untuk mendukung
anak-anak Indonesia ketika mereka belajar membaca. Kami melatih para guru untuk menggunakan
alat-alat ini secara efektif sehingga anak-anak yang diajar menggunakan SSM dapat mengalami
kesenangan membaca dengan sukses pada tahap awal. Ini membantu mereka untuk
mengembangkan kepercayaan diri, imajinasi dan rasa ingin tahu, dan sikap positif terhadap sekolah
dan pembelajaran.

Tetap fokus
Semua sumber daya kami difokuskan langsung untuk mewujudkan visi kami atau pada kegiatan
pendukung yang diperlukan. Kami selalu mencari cara untuk melayani lebih banyak guru dan anak1
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See https://data.unicef.org/country/idn/
See http://headfoundation.org/2017/07/05/education-in-indonesia-literacy-is-the-key-to-learning/

anak secara lebih efektif dan berkelanjutan, dan kami senang menjadi bagian dari gerakan kelompok
yang berkembang di seluruh Indonesia yang berkomitmen untuk mewujudkan visi pendidikan literasi
yang berkualitas bagi semua.

N.B. Apa yang kami maksud dengan ‘membaca’?
Penting untuk memperjelas apa yang kita bicarakan ketika kita mengatakan 'membaca': kita tidak
hanya bermaksud anak-anak mengetahui beberapa huruf dan mampu mengeja beberapa kata. Kami
berbicara tentang keaksaraan dalam arti yang mendalam: dapat membaca dengan lancar dan
dengan pemahaman kritis, dan mampu menulis untuk berkomunikasi dan berpikir. Ini adalah
keterampilan mendalam yang akan mengarah pada transformasi kesempatan pendidikan dan
kehidupan bagi anak-anak kita, dan masa depan yang berubah untuk Indonesia.

3. Tim SSM, 2019
Staff (Menurut abjad)
Derulan

Mentoring Coordinator and trainer / mentor

Jean Christensen

Partnership Development Manager

Riris Magdalena

Training Manager and trainer / mentor

Mia Sumiatun

Office Administrator and Sales Coordinator

Oni Djulete

Book Production and Editing

Tim Lombok Utara Suka Membaca:
Marice (Nona) Mauboy (District Coordinator); Dede Sukhamdani; Wahyu Qomarrudin; Desy Yuliana
Aprila; Dwi Arnia Ulfa. (Fasilitator Daerah)

Anggota dewan Yayasan
Dewan Pembina

:

Didiek Kartiarso (Ketua), Stuart Patience, Kristen Hoatson.

Dewan Pengawas

:

Jennie Hamlin, Sri Nurani Kartikasari, Sha-Rin Low, Endang Susanti.

Dewan Operasional :

Derulan (Ketua), Riris (Bendahara), Maria Sumiatun (Sekretaris).

Sukarelawan dan Konsultan
Lidya Clarissa, David Day, Karen Day, Evert Langbroek, Janice Leigh, Faishal Ramzy, Rachel Bates.

Donatur, organisasi pengguna SSM dan mitra lainnya di 2019
Room to Read, Provisi Education, Taman Bacaan Pelangi, Yayasan Literasi Anak Indonesia, Yayasan
Bina Mandiri, Citra Smart, Institut Français, All Saints Anglican Church, Yayasan Tangan Pengharapan,
Yayasan Usaha Mulia, Google for Non-Profits, Techsoup, INOVASI (Australian DfAT and Indonesian
Ministry of Education), Facebook, Yayasan Perahu Nusantara, PT Dinda Arkan Raya, PT Sinar Inti Karya,
Yayasan Mutiara Rindang, Sekolah Kasih Karunia, Yayasan Harapan Cerah, Djarum Foundation,
Yayasan Litara, Global Development Group.

4. SSM: Dampak
Dampak dalam Angka
Indikator / tahun
Guru yang dilatih
Kunjungan mentoring
Jumlah anak yang diajar dengan
Saya Suka Membaca
Buku yang dikirim ke mitra
Kunjungan ke halaman web
Tampilan Halaman Unik
Penonton video SSM
Biaya program per anak yang
dilayani
Tim (purnawaktu)
Tim (konsultan atau tenaga
paruh waktu)

2019

2018

2017

2016

98
450

75
105

33
148

14
75

3,845

4,681

1,800

800

11,228

3,648

6,185

1,995

5,875**

78,776

146,580

100

Dilihat 11,996
4,872 menit

Dilihat 1652
1,480 menit

Dilihat 1279
2,415 menit

N/A

Rp. 110,000

Rp. 212,000

Rp. 444,000

5 (10*)

5

4

4

6

4

3

2

*10 staff purna waktu dari Juli-November; **Lihat halaman 12

Laporan Khusus: Lombok Utara Suka Membaca
Lombok Utara Suka Membaca (Lombok Utara Suka Membaca) adalah nama kemitraan 11 bulan kami
dengan program INOVASI dari Departemen Bantuan dan Perdagangan (DfAT) Pemerintah Australia
dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang berlangsung dari akhir Januari hingga
Desember 2019. Proyek percontohan AUS $ 100.000 melibatkan penyampaian materi pelatihan dan
kurikulum Saya Suka Membaca lengkap, ditambah "perpustakaan di dalam kotak" dan
pendampingan yang berkelanjutan untuk 47 guru kelas 1-3 di 14 sekolah dasar di Lombok Utara.
Ini membutuhkan upaya dan komitmen besar dari seluruh tim SSM: Jean mengelola program,
termasuk penghubung dengan pejabat lokal, rekrutmen staf lokal, kepatuhan perlindungan anak,
dan pelaporan proyek; Riris memimpin 14 hari pelatihan guru yang disampaikan dalam empat acara
pelatihan, secara signifikan menyesuaikan materi kami untuk memenuhi kebutuhan guru lokal;
Rulan menerima tantangan mengumpulkan dokumentasi untuk persyaratan pelaporan keuangan
yang ketat; Mia mengelola logistik rumit untuk mencetak dan mengirim materi pelatihan SSM dan
set kurikulum serta buku-buku untuk "Library in a Box"; dan Oni bekerja tanpa lelah beradaptasi dan
memperluas materi kurikulum kami untuk digunakan oleh guru-guru Kelas 3. Selain itu, Koordinator
Distrik Marice melakukan pekerjaan luar biasa dengan mengelola tim empat Fasilitator Area (Dede,
Wahyu, Ulfa, dan Desy) di lapangan ketika mereka membimbing para guru, berkomunikasi dengan
para pemangku kepentingan lokal dan melakukan pengujian akhir terhadap lebih dari 600 anak.
Jennie memimpin proses proposal dan pengaturan untuk pengujian, dan mendukung tim melalui
enam bulan pertama program; Stu mengambil peran pendukung untuk paruh kedua tahun, bekerja
dengan Evert dan yang terakhir, Iyepi, untuk menyelesaikan pelaporan keuangan, dan dengan
Marice, Rachel dan Jean pada survey pengujian akhir dan laporan narasi akhir. David dan Karen
melakukan kunjungan lapangan yang meningkatkan moral untuk mendukung tim lokal pada bulan
November, menjelang akhir program.

Seluruh tim melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam keadaan yang menantang, dan program
memenuhi atau melampaui semua tujuan yang dinyatakannya, yang utamanya adalah peningkatan
yang terukur dalam hasil belajar untuk anak-anak yang diajar membaca dengan Saya Suka Membaca.
(Lihat Dampak dan Hasil, di bawah)

Seorang guru membacakan cerita SSM untuk anak-anak di ruang kelas sementara di Lombok Utara.

KLU Suka Membaca: Hasil Kerja Program
Pelatihan Guru
14 sekolah sasaran
14 Pelatihan guru seharian penuh
47 guru dilatih dan didampingi
88 jam melatih guru kelas 1 & 2 (26 jam untuk guru
kelas 3)
Pendampingan
1 District Coordinator
4 Local Facilitators (FASDA)
434 Kunjungan Mentoring
31 Rata-rata kunjungan per sekolah
9+ Rata-rata kunjungan per guru

Penyediaan Bahan Ajar Kurikulum
112 buku pegangan guru
322 poster mengajar
672 A4 ‘Buku Besar’
1806 kartu huruf dan suku kata
4063 Buku bacaan bertahap SSM untuk anak.
1178 buku bacaan lainnya (“perpustakaan dalam
kotak”)
1893 Buku latihan Saya Suka Membaca
Anak-anak

794
Anak dilayani

Dua anak di Lombok Utara sedang menikmati buku cerita A6 – Kartu Untuk Ibu Guru – secara mandiri.

KLU Suka Membaca: dampak dan hasil
Sorotan dari dampak program terhadap hasil belajar lebih dari 700 anak termasuk:
Kemajuan 50% lebih besar dalam kemampuan membaca suku kata untuk murid Kelas 1 vs kontrol;
43% peningkatan lebih besar dalam membaca seluruh kata untuk target siswa kelas 2 vs kontrol;
31% kinerja yang lebih baik dalam tes membaca independen untuk target murid kelas 3 vs kontrol;
Hasil ini menunjukkan dampak dari program SSM, terutama di tingkat 1, kelompok target utama kami. Secara
signifikan, ada korelasi yang kuat antara jumlah pelajaran SSM yang diajarkan dan peningkatan hasil siswa:
siswa yang secara konsisten diajarkan menggunakan kurikulum Saya Suka Membaca membuat kemajuan yang
jauh lebih baik daripada mereka yang tidak.
Program ini juga dinilai secara eksternal oleh tim pemantauan dan evaluasi INOVASI, yang melaporkan dampak
berikut pada pembelajaran murid:
54% peningkatan lebih besar dalam tes keaksaraan dasar untuk siswa Kelas 1 di sekolah sasaran vs control;
Peningkatan 16% lebih besar untuk murid-murid kelas 1 dalam ujian pemahaman dan keterampilan berpikir
tingkat tinggi;
Peningkatan 22% dalam persentase orang tua yang melaporkan bahwa anak mereka suka membaca.
Mereka juga mengidentifikasi dampak berikut pada perilaku guru:
Proporsi guru yang memberikan pujian verbal untuk upaya siswa meningkat dari 52% menjadi 86%;
Persentase guru yang mengajar di tingkat yang tepat meningkat dari 64% menjadi 88%;
Persentase guru yang menggunakan sumber daya pengajaran yang sesuai meningkat dari 38% menjadi 76%;
Persentase guru yang mendistribusikan interaksi secara merata antara anak laki-laki dan perempuan
meningkat dari 38% menjadi 71%;
Persentase rata-rata siswa yang terlibat secara efektif selama pelajaran meningkat dari 49% menjadi 86%,
peningkatan yang jauh lebih tinggi daripada yang diukur dalam intervensi serupa oleh organisasi lain selama
periode yang sama.

Kami juga bangga dengan kesaksian yang dibagikan oleh para guru yang dilatih oleh tim kami,
termasuk yang dibawah ini:
"Sebelum kami memiliki SSM ... kami kewalahan mencoba menemukan bahan pengajaran untuk
pelajaran sehari-hari. Itulah masalah utama kami di tingkat dasar. Tetapi setelah SSM, dan sekali
lagi saya katakan, 'Alhamduliah' [Puji Tuhan], kami dilengkapi dengan alat pengajaran, termasuk
buku pegangan guru, buku kegiatan, dan tentu saja, buku cerita. Berkat materi pengajaran yang
disediakan oleh SSM ini, semua siswa kami senang dan termotivasi untuk belajar, di sekolah dan di
rumah. Sumber: Ahmad, Guru, SDN 4 Sokong, N. Lombok

Lihat juga: Program Video Dokumenter dan Perkenalan tentang SSM

5. Laporan Kegiatan
Pelatihan Guru dan Pendampingan
“...Guru yang terampil dan peduli...”

Pelatihan
Pada 2019 kami melatih 98 guru, lebih banyak dari tahun terbaik sebelumnya. 48 di antaranya dilatih
sebagai bagian dari Lombok Utara Suka Membaca; selanjutnya 29 guru Kelas 1 di Kudus, Jawa
Tengah, menerima pelatihan satu hari percobaan tentang prinsip-prinsip utama pendekatan SSM
dalam kemitraan dengan yayasan Djarum.
Kami terus mencari cara untuk membuat pelatihan kami lebih mudah diakses oleh mitra dengan
anggaran lebih rendah, atau yang membutuhkan fleksibilitas lebih besar - termasuk
mengembangkan kemampuan kami untuk menawarkan pelatihan online.

Tim SSM di Lombok Utara dengan Pemda setempat;

Pelatihan di Lombok Utara.

Guru di Kota Kudus sedang berdiskusi “guru ideal”

Latihan membaca buku cerita secara menarik.

Kelompok guru dari pelatihan satu hari di Kudus, Jawa Tengah..

Pendampingan
Tahun ini kami melakukan lebih banyak kunjungan pendampingan daripada sebelumnya: 450
kunjungan. Sebagian besar adalah sebagai bagian dari program INOVASI di Lombok. Perubahan
dalam pendekatan kami untuk mentoring dan kendala keuangan berarti bahwa kami melakukan jauh
lebih sedikit kunjungan di Jakarta - sesuatu yang kami harapkan akan berubah di tahun mendatang.
Baik guru dan tim secara konsisten melaporkan betapa pentingnya pendampingan dalam membantu
para guru untuk mengembangkan dan menggunakan kurikulum SSM secara efektif - dan ini
tampaknya khususnya menjadi kasus bagi para guru di luar Jakarta.

Moment Perayaan saat bimbingan di sekolah darurat di Lombok; Guru menerima materi Kurikulum SSM..

Kurikulum
"... efektif, menarik, mudah digunakan ..."
Pada tahun 2019 kami terus meningkatkan kurikulum "Bunyi Huruf" dan poster yang menyertainya,
memodifikasi cerita dan instruksi untuk guru agar lebih mudah digunakan.
Fokus lain adalah penyesuaian seluruh kurikulum untuk digunakan di tingkat sekolah dasar di
Lombok, dengan pengurangan jumlah pelajaran untuk tahap fonik ("Bunyi Huruf") karena anak-anak
yang lebih besar belajar dengan kecepatan lebih cepat. Kami juga memperpanjang tingkat "Baca
Mandiri" dengan menggabungkan buku bacaan dari penerbit lain yang disediakan sebagai bagian
dari "perpustakaan di dalam kotak" ke sekolah-sekolah di Lombok. Setelah perubahan ini
disempurnakan lebih lanjut, kami akan dapat menawarkan mitra kami dua penawaran terpisah, satu
untuk tingkat TK (pra-sekolah), dan satu untuk SD (sekolah dasar awal), dan telah mulai bekerja pada
"SSM Lite, versi ringan dari kurikulum kami yang dirancang untuk membuat manfaat dari
pendekatan Bunyi Huruf lebih banyak tersedia dengan biaya lebih rendah.
Tingkatan
Angka
0
1
2
3

4

Tahapan Kurikulum Saya Suka Membaca
Persiapan (Preparation) – Keterampilan pra-membaca untuk anak-anak yang
membutuhkannya
Bunyi Huruf (Letter Sounds) – Pembelajaran berbasis suara dan nama huruf
Suku-Kata (Syllables) – Belajar menggabungkan bunyi huruf untuk membuat suku kata
Kata & Kalimat (Words & Sentences) – Belajar menggabungkan suku kata menjadi
kata-kata dan kata-kata ke dalam kalimat, dan menggunakan keterampilan ini untuk
membaca dan memahami cerita sederhana dengan buku cerita berjenjang dengan
cermat.
Baca Mandiri (Reading Independently) – Mengembangkan kelancaran, pemahaman
dan kesukaan membaca yang lebih mandiri.

Pelatihan guru untuk mengajar anak-anak cara memadukan suara huruf, dan teknik yang sama diterapkan di kelas..

Buku Bacaan dan Bahan Ajar
“...Bertahap... ...sesuai budaya... menyenangkan untuk dibaca... ”
Didukung oleh sumbangan dari L'Institut Français dan dana yang diterima melalui Global
Development Group, kami mencetak edisi baru 14 buku cerita, memungkinkan kami untuk
mengurangi biaya kurikulum dan menyederhanakan logistic program.

Cerita Bunyi Huruf dan Poster
Seri poster "Bunyi Huruf" kami hampir selesai, dengan karya seni fantastis dari Faishal Ramzy. Kami
sekarang memiliki versi poster hitam dan putih untuk semua konsonan, dan berharap poster A3
berwarna penuh tersedia untuk seluruh kurikulum segera.

SSM Online
Situs Web
Situs web kami telah menerima aliran pengunjung yang stabil pada tahun 2019, tetapi jauh lebih
sedikit dibandingkan pada tahun 2017 dan 2018 ketika dipromosikan oleh Google Ads for Non
Profits. Kami bertujuan untuk membuat iklan Google kembali dan berjalan pada tahun 2020,
bersama dengan versi situs web berbahasa Inggris yang baru.

Video Training
Video "Lagu Bunyi Huruf" membawa lebih banyak orang dari sebelumnya ke Saluran Youtube kami
pada tahun 2019 - dan kami berharap dapat mengeksplorasi cara-cara baru melayani guru dan orang
tua menggunakan video pada tahun 2020.

Video Promosi
Kami senang meluncurkan tiga video baru pada tahun 2019: pada bulan Maret, Joel Kim
menyelesaikan pekerjaan pada versi bahasa Indonesia dan Inggris "Reading is the Beginning," dan
pada bulan November kami merekam dua video tentang pekerjaan kami. Yang pertama
memperkenalkan program Saya Suka Membaca; yang kedua adalah film dokumenter yang lebih
panjang tentang Lombok Utara Suka Membaca.

6. Fungsi Pendukung Lainnya
Penjualan
Kami telah membuat kemajuan yang baik dalam menurunkan harga kurikulum kami sambil terus
meningkatkan kualitasnya, dan berharap untuk terus melakukannya pada tahun 2020. Meskipun
menjual lebih banyak buku pada tahun 2019 daripada sebelumnya, sebagian besar penjualan kami
berasal dari penjualan penuh set kurikulum untuk mitra (termasuk secara internal ke Lombok Utara
Suka Membaca), yang menghasilkan lebih sedikit pendapatan daripada penjualan buku cerita dalam
jumlah besar ke program lain karena kami mendiskontokan penjualan kurikulum. Kami berharap dapat
menghasilkan lebih banyak penjualan di tahun 2020.

Pengembangan Kemitraan dan Penggalangan Dana
2019 didominasi oleh kemitraan kami dengan INOVASI, yang terbesar kami hingga saat ini. Terlepas
dari kerja yang baik dari tim dalam waktu singkat, proposal kami untuk memperpanjang program
dengan dana pemerintah daerah tidak berhasil. Pada tahun 2020 kami akan terus mencari dana untuk
program-program baru di Jakarta dan sekitarnya, termasuk program tingkat nasional yang dijalankan
oleh kementerian pendidikan dan kemungkinan pendanaan bersama dengan pendanaan dari bisnis
dan pemerintah daerah. Hasil luar biasa kami, meningkatnya reputasi dan sumber daya baru
menempatkan kami pada posisi yang baik untuk membangun kemitraan baru.

Manajemen Program
Basis Data
Karen Day terus melakukan pekerjaan luar biasa menjalankan berbagai database vital dan terus
melatih tim dalam penggunaannya.

Ulasan Tim dan Kegiatan di Luar Kantor
Sorotan tahun ini adalah kegiatan diluar kantor di bulan November, yang dipimpin oleh David Day dan
diadakan di "Ruang Komunitas" Facebook di Jakarta Pusat.
Sebagai persiapan, David dan Karen menghabiskan waktu bersama setiap anggota staf untuk
menindaklanjuti masalah yang muncul dari tinjauan organisasi 2018. Pada siang hari David
membagikan temuan-temuan utama dari percakapannya dan memberikan pelatihan yang sangat baik
tentang komunikasi dan masalah-masalah seputar pertumbuhan tim.

Manajemen Keuangan
Meningkatnya tingkat pelaporan keuangan untuk Lombok Utara Suka Membaca menempatkan
tekanan yang signifikan pada tim, memperlihatkan kebutuhan yang jelas untuk perbaikan dalam
manajemen keuangan kami dan sistem pelaporan kami. Dengan Lidya mengundurkan diri dari peran
paruh waktu dan semi-sukarela, merekrut koordinator keuangan baru adalah prioritas utama.

Berita Seputar Tim
Tahun ini kami senang menyambut Evert Langbroek ke tim sukarelawan kami. Evert membawa
keahliannya di bidang TI, administrasi dan manajemen data, dan produksi video, yang akan menjadi
aset besar bagi tim kami yang terus berkembang!

Berita menyedihkan adalah, pendiri dan Co-Leader SSM, Jennie Hamlin, menemukan bahwa dia
memiliki tumor yang tumbuh di belakang mata kirinya. Setelah pembedahan besar dan radio terapi
yang memakan waktu lama, kami sangat senang melihat dia mulai mendapatkan kembali
kekuatannya, dan terus berdoa untuk kesembuhannya.

7. Kilas Balik, Rencana Kedepan,
Ulasan Tujuan tahun 2019

Tujuan 1: Membangun Tim
Menginvestasikan waktu untuk Tim sehingga kami bekerja sama dengan baik, tetap
fokus pada visi, misi, dan nilai-nilai SSM, dan mampu melakukan pekerjaan kami dengan
standar tinggi.

Dari Laporan Tahunan 2018:
Target untuk 2019:
1. Terus meningkatkan deskripsi pekerjaan, penilaian, dan manajemen untuk semua staf
2. Memperkenalkan pelatihan dan rencana pengembangan pribadi untuk semua staf
3. Pelatihan - orientasi untuk anggota staf baru, komputer

Hasil 2019:
Penilaian dua kali setahun dilakukan untuk semua staf menggunakan kerangka kerja SSM, tetapi kami
tidak menyelesaikan tinjauan deskripsi pekerjaan atau rencana pengembangan pribadi. Pekerjaan
kami di Lombok memberikan banyak peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran, terutama dalam
pelaporan, manajemen dan perlindungan anak, dan David dan Karen Day memberikan pelatihan
tambahan kepada anggota tim.

Targe untuk 2020:
1. Tinjau deskripsi pekerjaan dari semua anggota staf
2. Membuat dan mulai menggunakan rencana pelatihan bagi staf untuk meningkatkan
keterampilan mereka di bidang inti
3. Rekrut koordinator keuangan untuk meningkatkan sistem dan manajemen keuangan

Tujuan 2: Mengembangkan program SSM
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Dari Laporan Tahunan 2018:
Target untuk 2019:
1. Mencari cara-cara baru untuk bermitra dengan guru - termasuk dengan guru-guru awal
sekolah dasar.
2. Membuat dan uji coba versi SSM level 1 & 2 untuk SD (Rencana Guru dan buku Kegiatan)
3. Merevisi kurikulum level 3 (Kata dan Kalimat) dan 4 (Membaca Secara Mandiri)
4. Membuat buku baru untuk meningkatkan kualitas sumber daya kami, dan selesaikan revisi
cerita dan poster Bunyi Huruf.
5. Mencetak massal 7 judul A4 pada bulan April. Jika dana memungkinkan, cetak hingga 20 judul
A6 paling lambat Oktober.
6. Mengembangkan daftar buku yang dapat digunakan mitra untuk pengayaan membaca.

7. Mendapatkan situs web SSM baru pada akhir Februari, dan kembalikan Iklan Google untuk
Nirlaba.
8. Menawakan Level 2 dan 3 (Bunyi Huruf dan Suku Kata) Rencana Guru, buku kegiatan, dan
versi hitam dan putih set kartu dan poster online pada pertengahan 2019.
9. Membuat lebih banyak video pelatihan dan tawarkan secara online secara gratis pada akhir
2019
10. Membuat rencana untuk meningkatkan pendampingan dan pelatihan materi pelatih kami

Hasil 2019:
Kami mencapai sasaran 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10.
Sasaran 2 dan 8 (versi baru level 1 & 2 untuk SD) sebagian dicapai melalui pembuatan versi SD dari
seluruh kurikulum, dan versi skala yang lebih kecil akan diproduksi sebagai "Cahaya SSM".
Sasaran 7 tercapai sebagian - kita masih perlu mengaktifkan kembali Iklan Google untuk Nirlaba, yang
memiliki persyaratan baru yang membuat mempertahankan keanggotaan sulit. Sasaran 9 adalah fokus
untuk awal 2020.

Target untuk 2020:
1) Meninjau semua tingkat kurikulum untuk kesalahan dan kemudahan penggunaan
2) Membuat "SSM Light" - sumber daya buku phonics satu buku untuk memasok ke guru dengan
harga rendah
3) Membuat "tawaran" materi SSM yang lebih jelas untuk level TK dan SD.
4) Membuat video pengajaran dan pelatihan baru untuk YouTube
5) Mengaktifkan kembali Iklan Google untuk Nirlaba
6) Membuat versi bahasa Inggris dari situs web kami untuk penggalangan dana dan
pengembangan kemitraan
7) Mengembangkan dewan penasihat "teman SSM"

Tujuan 3: Tumbuh untuk meningkatkan dampak kami
Bergerak maju menuju pencapaian visi kami

Dari Laporan Tahunan 2018:
Target untuk 2019:
1. 10% pertumbuhan jumlah anak yang diajar dengan SSM pada akhir tahun
2. Kami bertujuan untuk melatih lebih sedikit guru pada 2019 saat kami berupaya memperkuat
program inti kami
3. Meningkatkan pengumpulan dan pengujian data kami - termasuk mendapatkan baseline, tes
garis tengah, untuk 14 sekolah percontohan dan tiga sekolah kontrol sebagai bagian dari
kemitraan yang diusulkan dengan INOVASI di Lombok, dengan data pasca-program yang akan
dikumpulkan pada pertengahan 2020
4. Menjangkau 20.000 guru (100.000 unduhan atau tampilan) melalui materi online pada tahun
2019.
5. Meningkatkan penghasilan kami dari sponsor dan kemitraan lainnya

Hasil 2019:
Kami gagal memenuhi Sasaran 1 (pertumbuhan), tetapi melampaui Sasaran 2 (pelatihan) dan
memenuhi Sasaran 3 (pengujian) dengan hasil yang sangat baik. Meskipun kami gagal memenuhi
Sasaran 4, mencapai hampir 12.000 penayangan video YouTube kami adalah hasil yang kami
banggakan dan akan terus dikembangkan pada tahun 2020 dengan promosi melalui media sosial dan
Iklan Google untuk Nirlaba. Penghasilan kami di 2019 adalah yang terbesar, sebagian besar sebagai
hasil dari kemitraan kami dengan INOVASI. Ini adalah pendanaan khusus program yang digunakan
untuk mendanai pelatihan dan pendampingan di Lombok, dan tidak akan diperbarui pada tahun 2020,
dengan hasil bahwa penghasil pendapatan tetap menjadi prioritas.

Target 2020
1. Menjangkau lebih banyak anak melalui kemitraan implementasi yang baru dan yang sudah
ada
2. Menggandakan jumlah penayangan video dan kunjungan ke situs web kami
3. Meningkatkan kehadiran dan frekuensi pelatihan dan pendampingan guru kami di Jakarta
4. Mengembangkan kemitraan baru untuk melayani di provinsi NTT atau NTB
5. Meningkatkan pendapatan dari donasi dan penjualan buku

8. Laporan Keuangan 2019
Untuk meminta Laporan Keuangan Yayasa Tunas Aksara untuk tahun 2019, menghubungi
info@sayasukamembaca.org

