20152016

Weekend Camp

2015- 2016

PROJECTS DESCRIPTION
WEEKEND CAMP 2015 – 2016
Kode
WW - 01

Tanggal
25 – 26 April 2015

Judul
Bandungan Camp

Jumlah Peserta
10

Latar Belakang: Dejavato mengundang para peserta untuk berdekatan dengan alam. Para
peserta akan bermalam di area perkemahan selama semalam di Jimbaran, Bandungan.
Jimbaran adalah salah satu pos awal pendakian menuju ke Gunung Ungaran, Pos Mawar. Pos
mawar adalah salah satu pos yang lebih banyak dipilih bagi pendaki untuk memulai pendakian
ke Gunung Ungaran. Di Pos Mawar terdapat juga area perkemahan yang juga menawarkan
keindahan alam yang indah.
Aktivitas : Aktivitas yang peserta lakukan adalah camping dan sharing pengalaman tentang
kegiatan sukarelawan. Dejavato juga akan mengundang volunteer asing yang sedang
melakukan kegiatan sukarelawan di Indonesa untuk berbagi pengalaman dalam acara yang
akan diadakan. Peserta juga memasak masakan sendiri, akan di bagi beberapa kelompok untuk
memasak dan kelompok untuk membersihkan setelah makan.
Free Time : Peserta akan berkunjung ke Umbul Sidomukti untuk mecoba beberapa permainan.
Di umbul sidomukti peserta dapat menghabiskan waktu dan menikmati keindahan alam sekitar.
Akomodasi : Peserta akan tidur di tenda yang akan berisikan 3- 4 orang. Tenda akan disediakan
oleh Dejavato. Diharapkan membawa sleeping bag / alas tidur dan keperluan lainnya.
Lokasi : Bandungan, mengarah ke arah umbul sidomukti.
Meeting Point : Di Mesjid Agung Istiqomah Jl. Diponegoro ,Ungaran. Dari arah Semarang
sebelum SMA 1 Ungaran.
Biaya : Rp. 275.500

Kode
WW - 02

Tanggal
8 – 9 Agustus 2015

Judul
Indepedence Days

Jumlah Peserta
10

Background : Setiap bulan Agustus Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Cara
memperingati hari kemerdekaan setiap wilayah berbeda – beda. Dejavato mengundang para
peserta untuk merencanakan Independence Days dan ikut serta untuk menyemarakan hari
kemerdekaan Indonesia. Peserta juga bisa menuangkan ide – ide untuk menambah keramaian
acara. Independece Days Festival akan diadakan di kantor Dejavato dan mengundang anak –
anak dan para orang tua di kompleks untuk bergabung.
Aktivitas : Peserta diundang untuk menuangkan ide untuk meramaikan festival ini. Akan
diadakan lomba seperti : makan krupuk, memecahkan air, mengisi air di pipa, lomba masak,
dan lain - lain. ( jenis lomba dapat berubah, ini hanyalah contoh beberapa lomba) Peserta akan
dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bertangung jawab sebuah lomba. 1 kelompok terdiri
dari 2 – 3 orang yang akan bertanggung jawab pada 1 lomba.

Akomodasi : Tinggal di homestay dekat kantor Dejavato. Terdapat 2 ruangan yang akan
ditempati dan sudah tersedia tempat tidur sederhana untuk peserta. Peserta akan tidur
bersama – sama dengan peserta lain yang sesama jenis.
Lokasi : Jl. Bukit panjangan asri blok M – 7, Semarang
Meeting Point : Di Jl. Bukit Panjangan Asri blom M – 7 . Arah dari Sampo Kong mengikuti jalan
menemukan Phapros lurus Pasar Simongan / Kimia Farma lurus setalah itu Perum Panjangan Asri.

Biaya : Rp. 227.500

Kode
WW - 03

Tanggal
17 – 18 Oktober 2015

Judul
Tlogoweru Project

Jumlah Peserta
10

Background: Pertanian merupakan sektor utama Desa Telogo Weru, namun hama tikus sering
menyerang. Pemerintah desa dan warga sudah berupaya keras untuk mengatasinya, namun
tetap saja tikus menyerang hingga akhirnya mereka memilih burung hantu yang merupakan
predator alami tikus. Berkat hal tersebut, tingkat gagal panen berhasil ditekan. Melihat dari
keberhasilan maka warga mengembangbiakan burung hantu di desa tersebut.
Aktivitas : Kegiatan yang akan dilakukan peserta adalah membersihkan kandang, merawat
burung hantu, dan memberi makan. Burung hantu adalah predator yang makanannya adalah
tikus. Maka dari itu peserta yang takut terhadap tikus tidak harus bergabung dalam kegiatan
memberi makan kepada burung hantu. Mata pencaharian warga lokal adalah bercocok sawah
dan pada saat kegiatan diadakan bertepatan dengan panen jagung. Peserta juga akan
membantu warga lokal untuk memanen jagung.
Akomodasi: Peserta akan tinggal di rumah salah satu rumah warga dengan kondisi yang
sederhana. Diharapkan peserta membawa sleeping bag / alas tidur. Peserta akan tidur bersama
dengan perserta lain.
Lokasi : Desa Tlogoweru, Guntur, Demak
Meeting Point : Giant Supermarket Majapahit: Alamat: Jl Brigjen Sudiarto Km 11 Penggaron Kidul,
Pedurungan.

Biaya : Rp. 375.000

Kode
WW - 04

Tanggal
19 – 20 Desember
2015

Judul
Panti Wreda Project

Jumlah Peserta
10

Background : Panti Wreda Rindang Asih 1 adalah panti wreda yang berada dibawah naungan
kepasturan Soegijapranata Semarang. Terdapat 29 oma yang tinggal di sana dan terdapat
beberapa staff yang membantu mereka. Terdapat 3 tipe oma yang berada di panti wreda: Tipe
A ,B , dan C. Tipe A adalah oma yang masih bisa berkativitas dengan normal. Tipe B adalah oma
yang hanya bisa melakukan beberapa aktivitas di Panti Wreda. Tipe C adalah oma yang tidak
bisa melakukan aktivitas hanya tidur di tempat tidur atau di kursi roda jadi mereka
membutuhkan seseorang untuk membantu mereka.

Aktivitas: kegiatan yang akan dilakukan peserta adalah membantu para staff di panti wreda
seperti : jalan – jalan, menyiapkan makan, dan membantu oma dalam beraktivitas. Peserta juga
membantu para staff untuk memasak/ mempersiapkan makanan di dapur. Selama 2 hari 1
malam berada di panti wreda peserta juga akan mempersiapkan pertunjukan untuk menghibur
oma yang berada di panti.
Free time : Untuk waktu luang group akan mengadakan perjalan ke air terjun ke Curug Lawe.
Dari Panti Wreda lokasi Curug lawe kurang lebih 30 menit. Dejavato akan menyediakan
transportasi menuju ke lokasi. Setelah sampai lokasi untuk mecapai lokasi air terjun dilalui
dengan berjalan kurang lebih 1.5 – 2 jam.
Akomodasi : Peserta akan tinggal di ruang pertemuan di Panti Wreda. Tempat tidur laki laki dan
wanita akan dibatasi dengan sekat. Peserta akan tidur di karpet jadi diharapkan peserta untuk
membawa sleeping bag atau alas tidur.
Lokasi : Jl. Rindang Asih No. 14 Dliwang Ungaran. Lokasi Panti Wreda ini dekat dengan alun –
alun Ungaran. Karena dari alun – alun hanya satu arah jadi dari arah Semarang lurus saja
sampai menemukan RSUD Ungaran belok kanan. Lurus saja sebelum alun – alun ada gang lalu
belok kiri.
Meeting Point : Di Mesjid Agung Istiqomah Jl. Diponegoro ,Ungaran. Dari arah Semarang
sebelum SMA 1 Ungaran.
Biaya : Rp. 210.000

Kode
WW - 05

Tanggal
13 – 15 Febuari 2016

Judul
Teluk Project

Jumlah Peserta
7

Latar Belakang : Selama 5 tahun belakangan ini masalah lingkungan di kecematan Teluk, Jepara
menjadi sangat penting. Masalah terbesar adalah abrasi di desa dekat pantai. Setiap tahun 1
Km bibir pantai terkikis oleh air laut. Banyak warga setempat tidak menyadari masalah
lingkungan ini tetapi ada beberapa warga yang peduli mengenai masalah lingkungan dan
mereka bekerjasama dengan organisasi yang memperhatikan lingkungan.
Aktivitas : Peserta akan membuat pemecah ombak untuk diletakan di bibir pantai untuk
mengurangi abrasi. Bis adalah kata lain untuk pemecah ombak, peserta akan membuat
beberapa bis. Cara membuat bis tidak sulit, sudah tersedia cetakan rangka besi, peserta akan
membuat campuran adonan : semen, pasir putih, air, dan batu kecil, mesin akan mencampur
adonan tersebut dan adonan itu akan dimasukan ke cetakan. Dalam aktivitas ini peserta akan
bersentuhan dengan oli maka dari itu siap – siap untuk menjadi kotor. Selain membuat bis
kegiatan lain yang akan dilakukan adalah berinteraksi dengan anak – anak di desa.
Free Time: Ketika free time akan peserta akan menghabiskan waktu di pantai Bandengan.
Pantai Bandengan terkenal dengan pasirnya yang putih. Terdapat juga wahana permainan air
seperti : banana boat dan sekoci. Peserta bisa menghabiskan waktu dengan bermain di Pantai
Bandengan. Dejavato akan menyediakan transportasi untuk ke Pantai Bandengan tetapi
pengeluaran yang lain akan ditanggung oleh peserta. Peserta juga bisa menikmati waktu
istirahat di gazebo yang berbatasan langsung dengan laut di rumah host family.

Akomodasi: Peserta akan tinggal di di salah satu rumah warga setempat dengan kondisi yang
sederhana. Rumah yang akan ditinggali terletak di pinggir pantai. Dari rumah itu peserta dapat
mendengarkan suara ombak dan menikmati keindahan laut kota Jepara. Peserta akan tidur
bersama – sama dengan sesama jenis di karpet maka dari itu diharapkan membawa sleeping
bag / alas tidur.
Lokasi: Di desa Teluk, Jepara sekitar 50 km dari Semarang. Desa teluk dekat dengan pantai
Teluk Awur. Jarak dari Desa Teluk ke kota Jepara sekitar 6 km.
Meeting Point : Di terminal bis Terboyo. Depan pos kantor polisi ( yang berada di dalam
terminal )
Biaya : Rp. 430.000

