
Menjaga Semangat Belajar Anak 
dengan Membangun Kembali

Ruang Kelas Mbinu Ndita



Sekolah Dasar Mbinu Ndita, terletak di dusun Mbinu Ndita,

wilayah yang sedang dirintis untuk menjadi desa mandiri,

yang saat ini menjadi bagian wilayah desa Prai Paha

Kecamatan Ngaha Ori Angu, dari kota Waingapu, Sumba

Timur. Perjalanan ke lokasi desa dapat ditempuh kurang

lebih 1,5 jam dengan kendaraan.

Sekolah paralel Mbinu Ndita, terafiliasi dengan sekolah

induknya Sekolah satu atap Waitama. Saat kami

mengunjunginya bulan November 2019 lalu, ruang

kelasnya terdiri atas satu ruang kelas untuk kelas 1, dan

untuk kelas 2 nya masih menggunakan ruangan milik

desa.

5x7 meter
Kelas 1

5x7 meter
Kelas 2



Sekolah paralel ini dibangun karena anak-anak di

kelas kecil terlalu jauh untuk pergi ke sekolah induk

yang berjarak sekitar 6-8 km berjalan kaki.

Bangunan kelas ini dibangun secara swadaya oleh

orang tua murid, dan bantuan masyarakat sekitar.

Semua bergotong-royong membangun kelas paralel

ini supaya anak-anak mereka tetap bisa pergi ke

sekolah dan tidak terlalu jauh jaraknya dari rumah.

5x7 meter
Kelas 1

5x7 meter
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Ruangan kelasnya sangat sederhana dengan menggunakan dinding bambu belah, lantai pasir hitam dengan

atap seng dan alang-alang. Namun anak-anak terlihat sangat nyaman untuk belajar di dalam kelas. Dekorasi

kelas mereka sangat menarik perhatian karena di desain dengan interior hasil kreativitas siswa siswi.

Suasana dalam ruang kelas 2Suasana kegiatan belajar



“Jika hujan atau angin

datang, kelas akan ditutup

karena air masuk”

tutur ibu Mira salah satu pengajar, 

ketika Annisa bertanya tentang

bagaimana suasana belajar mengajar

setiap harinya di sekolah Mbinu Ndita.



20 Desember 2019 kami mendapat kabar kelas paralel

Mbinu Ndita roboh tersapu angin di siang hari. 



Beruntung karena tidak ada proses belajar mengajar sedang berlangsung…



anak-anak telah usai ujian dan sudah terima rapor, 

sehingga tidak berada di sekolah saat musibah ini terjadi. 



Bagaimana nasib anak-anak saat masuk

sekolah semester depan? 

Apa yang bisa kita lakukan untuk

membantu membangun kembali kelas

untuk anak-anak Mbinu Ndita agar bisa

belajar dengan nyaman dan aman

di masa depan?



Kami terus berkoordinasi dengan guru sekolah, pihak sekolah Charis Sumba 

yang melakukan pendampingan guru muda dan masyarakat Mbinu Ndita.

Dengan ini kami mengajak kepada semua pihak yang terpanggil untuk turut serta

berpartisipasi, mari berkolaborasi untuk mewujudkan ruang-ruang kelas Mbinu

Ndita berdiri kembali...



Rencana bantuan yang diharapkan:

• Dua ruang kelas semi permanen dengan

tiang pondasi beton tahan angin, 

alas kelas semen dengan atap seng

yang tahan hujan

• Paket bangku kelas untuk kelas dua

• Toilet sekolah

• Penampung pemanen air hujan

untuk kebutuhan air bersih di toilet

• Buku sekolah kelas 1 dan 2 

dengan kurikulum ajar K-13



Bagi Kawan yang ingin berpartisipasi

untuk membantu adik-adik kita di Mbinu Ndita, 

dapat menyalurkan bantuan dana melalui: 

Akun Bank : 

YAYASAN KAWAN BAIK INDONESIA

No Rekening : 1224093140 

Bank Permata 

Cabang Pura Bagus Taruna

Jl Pura Bagus Taruna No 522 X 

Legian Kuta Badung, Bali 80361

Swift Code BBBAIDJA

Bank Code: 0612

Bank Cliring Code : 013

Tambahkan nilai 123 rupiah pada akhir

nilai dana yang telah disumbangkan,

Lakukan konfirmasi melalui (whatsapp) 

Kawan Baik Indonesia +62 818-0440-0818

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

+62 852-1333-2668 Annisa Yuniar (Kawan Baik Indonesia) 

+62 852-3330-1198 Ardy (Sekolah Charis Sumba Timur) 

Anda juga bisa akses melalui : 

https://kitabisa.com/campaign/bangunmbinundita

https://kitabisa.com/campaign/bangunmbinundita


Bagi Kawan yang ingin berpartisipasi dalam bentuk selain

dana, dapat dikomunikasikan, dikirimkan atau dibawa

sendiri ke kantor kami.

Apabila mengirim barang melalui paket ekspedisi, 

mohon lakukan konfirmasi melalui (whatsapp) 

Kawan Baik Indonesia +62 818-0440-0818

Yayasan Kawan Baik Indonesia

Rumah Sanur, Lantai 2

Jl. Danau Poso No.51A, Sanur, Br. Semawang, 

Kota Denpasar, Bali 80228


