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Lampiran 1 : Panduan Observasi 

 

Kontribusi Sultra Island Care Dalam Meningkatkan Perilaku Prososial  

Para Relawan Dalam Kegiatan Pembinaan Di Desa Wawatu  

Kabupaten Konawe Selatan 

 

observar : Rosdiana Abdullah 

Nim : 18030102004 

 

Para Relawan dan responden Sultra Island Care 

1. Mengamati kegiatan para relawan Sultra Island Care ketika melakukan 

pembinaan di Desa Wawatu Kabupaten. Konawe Selatan 

2. Mengamati respon  para relawan ketika membantu masyarakat binaan 

Desa Wawatu Kabupaten. Konawe Selatan dalam  

3. Mengamati para relawan  ketika ada masyarakat  binaan Desa Wawatu 

Kabupaten. Konawe Selatan   ketika mengalami kesulitan. 

4. Mengamati upaya para relawan dalam meningkatkan semangat menolong. 

5. Mengamati aktivitas relawan Sultra Island Care meningkatkan perilaku 

prososial dalam melakukan pembinaan di desa Wawatu Kabupaten. 

Konawe   
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Lampiran II : Pedoman Wawancara 

 

Kontribusi Sultra Island Care Dalam Meningkatkan Perilaku Prososial  

Para Relawan Dalam Kegiatan Pembinaan Di Desa Wawatu  

Kabupaten Konawe Selatan 

 

Pewawancara : Rosdiana Abdullah 

Nim : 18030102004 

Relawan/Responden : 

1. Menurut anda apa itu sukarelawan? 

2. Apa alasan anda mau menjadi relawan?  

3. Apa saja upaya anda dalam meningkatkan perlaku prososial dalam kegiatan  

sukarelawan? 

4. Sejak kapan anda bergabung dalam organisasi Sultra Island Care? 

5. Apa alasan anda memilih Sultra Island Care sebagai wadah dalam 

meningkatkan jiwa sukarelawan anda? 

6. Apakah  jiwa suka relawan  anda meningkat ketika bergabung dan 

mengikuti kegiatan pembinaan Sultra Island Care? 

7. Apakah ada hambatan yang anda hadapi ketika melaksanakan aksi 

kemanusiaan di organisasi Sultra Island Care? 

8. Apa yang anda rasakan ketika melakukan kegiatan kemanusiaan di 

organisasi Sultra Island Care? 

Sultra Island Care : 

1. Apa saja kegiatan yang mampu meningkatkan perilaku prososial relawan 

SIC? 

2. Menurut anda, bagaimana  perilaku prososial relawan Sultra Island Care? 

3. Apakah ada apresiasi yang diberikan Sultra Island Care kepada relawan 

SIC? 

4. Dari mana saja sumber dana dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

Sultra Island Care? 
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5. Bagaimana kemajuan dari daerah binaan Sultra Island Care ketika telah 

melakukan pembinaan? 

6. Apakah ada kegiatan  Sultra Island Care melakukan kerja sama dengan 

organisasi atau komunitas ? 
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Lampiran III : Transkip Wawancara 

 

Nama : Indriyani Syahrida Muwatir 

Jabatan : Badan Pengurus IV Kordinator div. Kesekretariatan 

Tanggal wawancara : 3 Maret 2022 

No Pewawancara Narasumber 

1. Menurut anda apa 

itu sukarelawan? 

 

Kesukarelawan atau relawan menurut saya, ee 

sekelompok orang ataupun individu ataupun 

seseorang yang melakukan  sebuah tindakan atau 

aktivitas membantu sesama manusia atau menolong 

orang lain tanpa mengharapkan imbalan finansial 

pada dirinya. Itu menurut saya relawan, eee dia 

tidak memperoleh imbalan finansial saat membantu  

orang lain tidak mengharapkan itu maksud saya. 

2. Apa alasan anda 

mau menjadi 

relawan?  

Kenapa saya menjadi relawan atau ingin menjadi 

relawan, karena saya sadar tidak semua orang 

peduli akan sesame manusia. Dan relawan-relawan 

itu penduli akan sesama manusia dan makhluk 

hidup, sehingga mereka rela meluangkan waktu 

mereka membantu sesame manusia ataupun sesama 

yang membutuhkan bantuan mereka seperti itu, 

contohnya kayak pendidikan di Indonesia itu tidak 

semuanya memiliki kualitas pendidikan yang baik, 

sarana pendidikan dari pengajar yang baik 

contohnya sehingga banyak di daerah pesisir 

pelosok atau desa-desa plosok yang minim akan 

pendidikan dan pembelajaran sehingga butuh 

bantuan orang-orang yang memiliki kemampuan 

untuk pengajaran membantu mereka adik-adik atau 

sekolak-sekolah yang kurang akan pendidikan atau 

pengajaran tersebut dan selain itu juga relawan 

menurut saya merupakan suatu tindakan 

mengingatkan sesama yang lain untuk saling bantu 

membantu atau saling menolong sesame manusia 

atau makhluk hidup itu menurut saya alasan saya 

mau masuk ke dunia relawan. 

3. Apa saja upaya 

anda dalam 

meningkatkan 

perlaku prososial 

dalam kegiatan  

sukarelawan? 

 

Salah satu upaya saya yaitu yang pertama 

mengikuti organisasi atau masuk bergabung dengan 

orang-orang relawan atau sebuah organisasi yaitu 

yang satu memiliki visi misi prinsip yang sama 

dengan saya. Yang kedua upaya saya itu apa ada 

informasi yang saya peroleh mengenai orang-orang 

yang membutuhkan bantuan maka saya bantu 

menyebar luaskan informasi tersebut tidak hanya 
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diam, eee membaca dan meninggalkan tidak saya 

membantu juga eee mengshare atau membagikan 

informasi tersebut agar orang luar  lebih luas 

mengetahui apa yang dibutuhkan oleh orang lain 

seperti itu. Yang  

ketiga, eee saya mempelajari dari senior-senior 

relawan bagaimana cara mereka melakukan 

kegiatan kerelawanan bagaimana cara mereka atau 

metode-metode yang mereka lakukan ee saat 

melakukan kegiatan-kegiatan dilapangan sehingga 

saya bisa mengambil contoh yang baik kepada 

mereka itu positif yang mereka lakukan bisa saya 

terapkan ke diri saya dan saya terapkan kembali ke 

masyarakat seperti itu. Dan juga saya juga akan 

memanfaatkan kemampuan dan skill yang saya 

peroleh agar dapat membantu sesama masyarakat 

seperti itu. Saya akan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan yang saya punya eee skil-skill yang 

saya punya dan sambil mengasa kemampuan saya 

seperti itu. 

4. Sejak kapan anda 

bergabung dalam 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Kemarin sempat kuliah di luar Kendari, terus 

selesai kembali ke kendari lagi. Terus ee karena 

mengisi waktu-waktu kosong selama di Kendari 

saya mencari-cari organisasi kerelawanan di Sosial 

media. Nah, saya chat lah beberapa organisasi yang 

ada di Instagram saya dm, terus ada juga dari teman 

saya menyarankan SIC Sultra Island Care kan, nah 

dari beberapa saya chat dari beberapa organisasi 

tersebut responnya sangat baik. Namun, SIC yang 

pertama kali mengajak saya ikut gabung di 

kegiatannya untuk melihat-lihat kondisi eee atau 

sistem organisasinya itu bekerja gitu. Dia mengajak 

saya untuk ikut lihat-lihat pembinaan di Desa 

Wawatu. Nah dari sekian organisasi saya tertarik 

dengan SIC, wah menarik nih karena pesisirkan eee 

saya juga berhubung suka dengan pesisir, suka 

pulau. Jadi saya bergabunglah dengan SIC. SIC ini 

awalnya di kasih kontak dengan teman saya chat 

dan di ajak bergabung. Nah, lama-lama mengikuti 

beberapa kegiatan yang ada di SIC itu wah menarik 

nih bagus nih menarik buat saya nih beda dengan 

organisasi lain. yaudah sampai sekarang 

bergabunglah saya di Sultra Island Care 

5. Apa alasan anda 

memilih Sultra 

Island Care 

Alasannya itu salah satunya ingin meningkatkan 

jiwa kerelawanan saya ingin mengetahui lebih 

dalam karakteristik eee masyarakat pesisir, ingin 
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sebagai wadah 

dalam 

meningkatkan jiwa 

sukarelawan anda? 

 

mengembangkan sumber daya manusia di pesisir. 

Ingin membagi pengetahuan yang saya miliki 

kepada masyarakat pesisir. Kemudian eee minat 

dan ketetarikan saya terhadap pesisir sangat besar 

sehingga saya memilih SIC sebagai wadah tempat 

saya tumbuh besar menjadi relawan pesisir. 

6. Apakah  jiwa suka 

relawan  anda 

meningkat ketika 

bergabung dan 

mengikuti kegiatan 

pembinaan Sultra 

Island Care? 

Dengan mengikuti segala aktivitas kegiatan di SIC 

kayak rapat, kegiatan-kegiatan pembinaan 

pembelajaran otomatis pasti akan meningkatkan 

jiwa kerelawanan saya seperti itu. Sangat-sangat 

membantu saya berkembang. Seperti kayak 

pemebelajaran seperti yang sa bilang tiap minggu 

di wawatu sa merasa oh dunia ini luas untuk kita 

harus bantu sesama bantu sesama juga membantu 

kita untuk sadar kita bukan apa-apa tanpa bantuan 

orang lain begitu, lebih banyak bersyukur juga deh. 

7. Apakah ada 

hambatan yang 

anda hadapi ketika 

melaksanakan aksi 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Yang pertama itu sektret itu karena disana kayak 

tempat ta yang harusnya banya diskusi tapi karena 

sektet kita dulu tidak bisa di gunakan banyak 

relawan akhirnya kita kalau rapat atau kegiatan 

lainnya harus cari tempat. Semangat atau perasaan 

yang naik turun itu bagaimana cara kita berupaya 

untuk ee agar semangat kita ini terus bisa membara. 

Ee kedua itu kadang terhambat dengan aktivitas 

lain misalkan ada kesibukkan lain yang lebih 

penting dilakukan kayak begitu harus lebih pintar 

membagi waktu. Kemudian hambatan lainnya itu 

biasanya perbedaan pendapat didalam ee sesama 

rekan-rekan namun bisa tetap di selesaukan 

kemudian kadang manajemen waktu dan hambatan 

cuaca. 

8. Apa yang anda 

rasakan ketika 

melakukan 

kegiatan 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Rasanya sangat-sangat senang bahagia, excited 

semangat kalau apa di kayak sebagai mood 

bosternya kita saat mengikuti kegiatan kayak 

pembinaan kalau lagi rapat senang banyak ketemu 

teman-teman baru, ketemu banyak orang saling 

bertukar pikiran jadi buat saya makin berkembang 

lagi toh saling bangun membangun. Kemudian 

kalau setiap ikut kegiatan ketemu anak-anak di 

Wawatu masya allah bahagia sekali yang awalnya 

kayak kita stress pekerjaan eee stress dengan 

sesuatu hal tiba disana kayak semua stress ta hilang 

kayak sebahagia itu ketemu dengan mereka masya 

Allah kayak mereka sebagai salah satu 

penyemangatku dan menjadi salah satu alasanku 

harus terus membantu anak-anak pesisir masya 
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allah kayak bahagia sekali mungkin di tempat lain 

saya tidak di butuhkan tapi mereka saya sangat di 

butuhkan saya bisa menjadi manusia walau tidak 

sebaik-baiknya manusia tapi setidaknya saya 

mampu berguna untuk orang lain disitu 

 

Nama : Isra Oktavia 

Jabatan : Badan Pengurus IV kordinator divisi Pendidikan 

Tanggal Wawancara : 5 maret 2022 

 

No Pewawancara Narasumber 

1. Menurut anda apa 

itu sukarelawan? 

 

Eee menurut saya sukarelawan adalah kegiatan 

sosial yang kita lakukan denga ikhlas tanpa 

mengharapkan keuntungan finansial yang 

bermanfaat ee untuk banyak orang begitu. 

2. Apa alasan anda 

mau menjadi 

relawan?  

Alasan saya ingin menjadi relawan hmm itu salah 

satunya karena ingin menjadi manusia yang 

bermanfaat, dan selain itu saya juga senang 

bersosialisasi dan ingin memiliki pengalaman sosial 

yang lebih banya. 

3. Apa saja upaya 

anda dalam 

meningkatkan 

perlaku prososial 

dalam kegiatan  

sukarelawan? 

Upaya yang saya lakukan eee yaitu dengan rajin 

mengikuti kegiatan SIC, dengan itu saya bisa lebih 

mengenal masyarakat dengan latar belakang yang 

berbeda-beda sehingga membuat saya lebih 

memiliki keinginan untuk tetap berjia relawan yang 

tinggi. 

4. Sejak kapan anda 

bergabung dalam 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Awalnya saya bergabung di SIC tahun 2019 disitu 

karena saya tertarik dengan kegiatan yang 

berhubungan dengan anak-anak kecil, saya senang 

dengan anak kecil dan waktu itu saya memang 

sedang mencari komunitas yang berhubungan 

dengan sosial. Awalnya saya sendiri lalu saya 

mengajak teman saya dan Alhamdulillah sampai 

sekarang kami masih jadi bagian dari SIC 

5. Apa alasan anda 

memilih Sultra 

Island Care 

sebagai wadah 

dalam 

meningkatkan jiwa 

sukarelawan anda? 

 

Alasan saya ingin menjadi relawan hmm itu salah 

satunya karena ingin menjadi manusia yang 

bermanfaat untuk sesama dalam hal ini saya ingin 

membantu mereka walaupun sedikit 

6. Apakah  jiwa suka 

relawan  anda 

meningkat ketika 

bergabung dan 

Iya, saya merasa jiwa kerelawanan saya meningkat 

karena dengan adanya kegiatan seperti pembinaan 

membuat saya lebih mengenal masyarakat dengan 

tingkat kebahagiaan yang berbeda. Menurut saya 
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mengikuti kegiatan 

pembinaan Sultra 

Island Care? 

ada sesuatu yang biasa saja tetapi menurut 

masyarakat seperti di wawatu atau tempat kami 

melakukan kegiatan itu luar biasa, missal sebatas 

permen permberian kami. Mereka seperti membuka 

pintu pikiran saya sehingga membuat saya lebh 

bersyukur dan selalu berusaha memberikan hal-hal 

yang positif setiap ada kegiatan 

7. Apakah ada 

hambatan yang 

anda hadapi ketika 

melaksanakan aksi 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Hambatanya itu yang saya rasakan dan beberapa 

yang saya lihat begitu di relawan ketika kita sudah 

rancang sebuah kegiatan yang kita sudah ingin tuju 

dan menjadi sarsarannya kemudian di kedepannya 

itu terjadi kayak tidak sesuai lagi jadi kita mulai 

mencari solusi dan terhambat juga ada kesibukkan 

sehingga tidak bisa ikut kegiatan. 

8. Apa yang anda 

rasakan ketika 

melakukan 

kegiatan 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Tentu sangat bahagia apa lagi kegiatan yang 

berhubungan dengan adik-adik, saya merasa selama 

berkegiatan di SIC sat saya eee sedang stress 

dengan tugas kuliah lah ketika di kegiatan saya 

merasa semua beban saya hilang, sekarang saya 

anggap kegiatan di SIC sebagai salah satu healing 

pribadi. 

9. Menurut anda 

bagaimana 

kemajuan daerah 

binaan Sultra 

Islnad care seperti 

desa Wawatu 

selama menjadi 

daerah binaan 

SIC? 

Kemajuannya Alhamdulillah ada dan memamg 

kami atau saya sangat rasakan misalnya karena 

saya kordinator bidang pendidikan dalam 

pendidikan seperti di desa Wawatu ada peningkatan 

kemampuan adik-adik dari tahun ke tahun seperti 

dari belum tahu membaca jadi tahu membaca dan 

lainnya. 

10. Apa saja kegiatan 

yang mampu 

meningkatkan 

perilaku prososial 

relawan SIC? 

 

Dalam divisi pendidikan itu kak kita kayak 

melakukan kegiatan yang eee di arahkan dengan 

ketua dan SDM itu pelatihan yang kami berikan ke 

relawan yang baru bergabung tentang pendidikan 

seperti dalam program kami itu apa saja sih yang 

kita lakukan dan bagaimanakah caranya manarik 

perhatian anak-anak untuk mau belajar begitu, kak 

 

Nama : Irmansyah 

Jabatan : Badan Pengurus IV Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia 

Tanggal Wawancara : 5 Maret 2022 

 

No Pewawancara Narasumber 

1. Menurut anda apa 

itu sukarelawan? 

 

Eee menurut saya itu sukarela itu kita menyukai 

pekerjaanya kita dan rela berkorban sesama 

kemanusiaan ikhlas dan tanpa tuntutan apapun itu 
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2. Apa alasan anda 

mau menjadi 

relawan?  

Tujuan atau alasan saya terujun di dunia relawan itu 

pertama hanya ingin peduli terhadap eee satu orang. 

Dari satu orang itu saya berusaha untuk 

mengembangkan di dunia relawan mulai peduli 

terhadap banyak orang. Kira-kira bagaimana sih 

saya bisa peduli untuk semua orang dalam satu 

lingkup seperti itu. 

3. Apa saja upaya 

anda dalam 

meningkatkan 

perlaku prososial 

dalam kegiatan  

sukarelawan? 

Aaa untuk meningkatkan jiwa prososial saya itu 

yang pertama yang saya mindset dalam diri saya 

itu. Pertama bertanggung jawab, yang kedua saya 

harus ikhlas apapun yang saya lakukan jangan saya 

merasa kecewa. Kedua saya harus eee tetap optimis 

apapun itu yang di kerjakan ketiga itu saya eee 

harus selalu semangati diri saya sendiri supaya 

setiap yang saya jalankan itu tidak pernah bosan, 

tidak pernah merasa capek tidak pernah merasa 

lelah untuk setiap apa yang saya lakukan. 

4. Sejak kapan anda 

bergabung dalam 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Saya masuk itu sekitar awal 2019, sudah kenal-

kenal itu ada pertemuan organisasi. Dari situlah 

ketemu antara lembaga seni dan lembaga 

kerelawanan. Aaa satu kesatuan yang memang 

tidak bisa pisahkan memang. Kita sama-sama jalan 

eee ketemumi teman-teman GKM, teman-teman 

SIC tetapi kemarin saya agak mencoba di SIC 

kenapa karena yang mengajak saya juga mungkin 

lebih enak maksudnya lebih welcome dari pada 

organisasi kemarin.  

5. Apa alasan anda 

memilih Sultra 

Island Care 

sebagai wadah 

dalam 

meningkatkan jiwa 

sukarelawan anda? 

 

Jadi, saya coba masuk ketertarikannya seperti apa 

di dalamnya karena saya tidak tahu juga itu relawan 

SIC itu seperti apa. Ternyata setelah masuk, 

berbeda yang dijalankan relawan yang saya fahami 

yang saya lihat di googling ada yang saya lihat 

secara langsung di bencana alam dan lain itu beda 

sekali. Jadi saya lihat dia lebih ke eee 

pendidikannya, kesehatannya, eee lebih bagaimana 

kita bisa meningkatkan sama-sama kerja sama. 

Seperti itu yang saya lihat di SIC dan teman-teman 

yang saya lihat di SIC itu betul-betul ikhlas tidak 

banyak mintanya, tidak banyak pengeluarannya 

juga tidak mengeluh. Malahan apapun yang mereka 

kerjakan itu ikhlas, ikhlas sekali 

6. Apakah  jiwa suka 

relawan  anda 

meningkat ketika 

bergabung dan 

mengikuti kegiatan 

Kalau masalah jiwa kerelawanan itu saya tidak bisa 

rasakan sebagaimana mestinya tapi kalau dilihat 

flashbacknya kebelakang dari yang saya  lakukan 

kemarin yang mungkin saya anggap sia-sia 

sekarang kayak penuh makna perjalanan saya hari 
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pembinaan Sultra 

Island Care? 

ini sampai disini kayak prosesnya itu kerasalah. 

Sampai juga kemarin-kemarin itu bemana di eee 

feelnya dapat sekali sampai-sampai juga tentang 

untuk sejanuh mana saya bisa melangkah itu sudah 

saya tidak bisa lihat lantaran bahagianya dan 

senangnya saya jalani dan nikmati perjalanan hari 

ini 

7. Apakah ada 

hambatan yang 

anda hadapi ketika 

melaksanakan aksi 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Kalau hambatan itu di sicnya paling kepekaanya 

terhadap sesama relawan itu bagaimaan di 

tingkatkan, eee perasaanya terhadap relawan 

bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dengan 

baik, mengatur anak-anak mengedukasi 

memberikan penyuluhan kesehatannya itu kita tarik 

masyarakt agar bisa datang sama kita itu sulit. Dan 

kadang jarak tempuhnya tiap daerah binaan juga 

jadi hambatan kayak kita punya urusan penting jadi 

harus urungkan niat lagi untuk ikut kegiatan. 

8. Apa yang anda 

rasakan ketika 

melakukan 

kegiatan 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Feelingnya itu saya merasa berbaur sama  anak-

anak eee yang saya rasakan sampai detik ini eee 

jiwa kepemimpinan saya yang memang bukan saya 

mau bagaimana jiwa kepemimpinan saya untuk 

berbaurnya setegah mati itu saya bisa dapatkan dan 

saya bisa rasakan sama anak-anak itu sangat terasa 

sekali sampai eee umur saya saja sampai saya lupa 

9. Apa saja kegiatan 

yang mampu 

meningkatkan 

perilaku prososial 

relawan SIC? 

 

Karena saya berada di eee kordinator SDM di SIC 

kalau untuk meningkatkan perilaku prososial itu 

dalam SDM kita adakan kegiatan peningkatkan 

softskill para relawan seperti memperkenalkan 

program SIC apa saja dan mereka tidak harus kayak 

monoton tahunya hanya pendidikan tidak tapi kita 

dari SDM inginkan mereka bisa dalam hal apapun 

bisa ketika dalam siatuasi mereka membantu divisi 

pendidikan, kesehatan, ada juga yang namanya 

kegiatan pembekalan relawan dengan memberi 

materi psikologi perkembangan anak itu pernah kita 

lakukan. Ada juga kegiatan family gatring sebagai 

tempat bertemunya relawan sic dari angkatan 

pertama sampai sekarang kan dari situ toh bisa kita 

diskusi dari pengalaman relawan yang lama supaya 

kami yang baru bisa belaja, rekrutment volunteer 

dan pembentukkan struktur volunteer pembagian 

jobdesk yang tujuannya untuk agar relawan sic 

lebih berkembang lagi 

10. Apakah ada 

kegiatan Sultra 

Island Care yang 

Iya banya, dari komunitas yang fokus kesehatan, 

pendidikam dan lain. dengan adanya kerja sama 

antara berbagai komunitas itu eee sebenarnya 
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dilakukan bekerja 

sama dengan 

organisasi atau 

komunitas lain? 

sangat menguntungkan kita sultra island care 

karena dari hal tersebut beberapa kegiatan yang 

belum mampu kita jangkau sangat terbantu dengan 

adanya kolaborasi ini dan juga pasti 

menguntungkan komunitas atau organisasi yang 

kita kolab mereka mendapatkan penggalaman 

mendapatkan wadah untuk memberikan manfaat 

yang komunitasnya miliki begitu 

 

Nama : Alamsyah Mufty 

Jabatan : Badan Pendiri, Badan Pengurus IV Kordinator Divisi Fundrising 

Tanggal Wawancara : 5 Maret 2022 

 

No Pewawancara Narasumber 

1. Menurut anda apa 

itu sukarelawan? 

 

Sukarelawan ya.. lebih ke eee  lebih membantu sih 

lebih membantu tanpa apa lagi tanpa tampri tanpa 

memikirkan apa yang kita dapatkan. Intinya lebih 

ke agar yang di bantu ini mencapai apa yang dia 

butuhkan 

2. Apa alasan anda 

mau menjadi 

relawan?  

Kalau alasan itu lebih ke, eee ada yang dibilang 

ketika menolong orang toh kita juga menemukan 

juga pengalaman pribadi. Lebih ke ketikan saya 

tolong orang saya juga tolong diriku sendiri begitu, 

lebih eee ada pengalaman baru entah kayak saya 

lebih tertarik ketemu dengan orang-orang baru 

begitu. Supaya kita dapat pelajaran baru, teman 

baru seperti itu. 

3. Apa saja upaya 

anda dalam 

meningkatkan 

perlaku prososial 

dalam kegiatan  

sukarelawan? 

Aaa kalau saya lebih ke seperti saya kasih 

perumpamaan kayak turun kegiatan kerelawanan 

ini niatku murni memang mengabdi memberikan 

pikiran, tubuh, tenaga dan lain sebagainya  untuk 

menolong sesama seperti itu. Istilahnya ya kita 

tahulah yang namanya manusia tidak bisa hidup 

tanpa manusia yang lain jadi kita harus ada yang 

namanya saling tolong menolong seperti itu. Dan 

untuk meningkatkan juga apa di ketika saya melihat 

orang sedang eee bukan kesusahan nah buka 

kesusahan, lebih lihat ke eee entahlah mungkin 

kebutuhannya mungkin berbeda dari saya mungkin 

to, terus mungkin juga kayak eee orangnya itu 

bukan saya mau bilang serba kekurangan tapi 

memang tuhan ee masih membatasi rezkinya begitu 

eee dan itu meningkatkan rasa syukuri ketika saya 

membantu seperti itu. 

4. Sejak kapan anda 

bergabung dalam 

Jadi pertama itu  SIC yang pertama kali saya 

terlibat. Kan awanya SIC ini kan Saponda Island 
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organisasi Sultra 

Island Care? 

Care.  Yang bikin mau terlibat dulu nah, eee 

sebelum pembentukan ada kita beberapa sepuluh 

orang cerita-cerita sharing-sharing bagaimana sih 

kita liburan kepulau itu ada manfaat begitu ee. 

Bukan kita datang ke pulau untuk senang-senang 

saja, pulang hanya bawa cerita eeeh kita habis 

liburan. Tapi tidak ada pelajaran yang kita dapat 

selain healing lah kalau bahasanya anak sekarang. 

Jadi terbentuk lah ini dikumpulkan dengan 

beberapa kayaknya kita harus ada pergerakkan 

sedikit minimallah toh sempat terpikir bahwa kalau 

kita datang ke pulau tanpa berpenduduk kita datang 

healing dulu habis itu kita bersihkan itu pula terus 

pulang ada manfaatkan untuk pulau, kalau missal 

pulau yang berpenduduk apa saja yang kita bisa 

bikin disana eee  perlihatkan kepada mereka bahwa 

kita ini dari kota toh punya ilmu yang mungkin 

tidak tersampaikan kepada mereka begitu eee. 

Terus juga kita bisa belajar kepada mereka 

bagaimana sih sistem dan rotasi kehidupannya 

mereka disana kayak  seperti itu. Yang bikin kasih 

tertarik ada satu foto waktu kegiatan di salah satu 

daerah binaan foto itu ada anak-anak  sekolah tapi 

dia bawa ikan itu yang kayak bikin issts di jaman 

sekarang toh dimana serba teknologi ada apa segala 

macam kita tidak susah begitu ee, masih ada anak-

anak yang berpikir saya kerja dulu sembari saya 

sekolah kayak begitu masih ada sih, jadi kayak 

inspirasi buat saya begitu. Bahkan dia yang sekecil 

itu masih berpikir untuk mencari 

5. Apa alasan anda 

memilih Sultra 

Island Care 

sebagai wadah 

dalam 

meningkatkan jiwa 

sukarelawan anda? 

 

Alasannya kalau saya simpelnya itu senang dengan 

laut, eee senang dengan karakteristik orang yang 

tinggal di pesisir, kerena mereka punya cirikhas 

mereka begitu eee, dan terus juga dimana kayak 

berutubuh besar, berkulit hitam  identik dengan 

berbicara kasar, tapi disana tidak. Dan disana saya 

dirasa diterima begitu dengan kalau melihat 

kebelakang pergaulan ku bagaimana lingkaran 

pertemananku seperti apa jadi kayak kesitu sih ada 

tempat belajar lebih baik lagi 

6. Apakah  jiwa suka 

relawan  anda 

meningkat ketika 

bergabung dan 

mengikuti kegiatan 

pembinaan Sultra 

Aaa sangat, sangat meningkat karen kenapa yah 

kembali lagi ketika kita rajin mengikuti kegiatan 

pembinaan kayak dia buat kita candu untuk ikut 

terus begitu dan disitumi kita belajar bagaimana 

public speaking belajar menolong tanpa pamri.  
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Island Care? 

7. Apakah ada 

hambatan yang 

anda hadapi ketika 

melaksanakan aksi 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Kalau hambatan pasti ada, ada eksternal atau 

internal. Kalau saya lebih karena saya kerja terus 

kerjanya di industri hiburan diaman weekend itu 

waktunyami kita cari uang. Jadi hambatannya 

bagaimana caranya kita membagi waktu. Terus ada 

juga orang-orang sic yang pengurus pertama begitu 

yang sudah berkeluarga juga jadi pasti fokusnya 

juga akan kurang ke sicnya 

8. Apa yang anda 

rasakan ketika 

melakukan 

kegiatan 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Kalau saya hanya kayak tidak bisa di ungkapkan 

dengan kata-kata tercampur aduk karena kayak 

saya terharu dengan keterbatasannya mereka tapi 

mereka masih bisa tersenyum begitu ee masih bisa 

tertawa lebar terus juga bahagia ada loh anak-anak 

yang terima kita begitu orang baru datang mau 

sedikit berikan bantuan mereka terima dengan 

senang dan kita juga ikut senang. Terus juga lebih 

ke lucu lah mereka lihat sikap anak-anaknya ada 

yang polos lah dan ada yang nakal tapi nakal lucu 

begitu. Pokoknya tidak bisa di jelaskan denga kata-

kata. 
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Nama : Kiki Andriani 

Jabatan : Volunteer V Peduli Masyarakat Pesisir 

Tanggal Wawancara : 8 Maret 2022 

 

No Pewawancara Narasumber 

1. Menurut anda apa 

itu sukarelawan? 

 

Jadi menurut saya sukarelawan itu adalah eee 

orang-orang yang melakukan sesuatu dengan 

sukarela dalam hal ini itu tidak dipaksa atau di 

wajibkan. 

2. Apa alasan anda 

mau menjadi 

relawan?  

Aaa alasan saya itu menjadi relawan itu sebenarnya 

ada dua yang pertama itu untuk  diri saya sendiri 

saya ingin lebih atau sedikit lebih bermanfaat untuk 

sesame manusia karena ketika kita mengerjakan 

sesuatu dengan ikhlas rasanya akan sangat berbeda 

bahagianya akan sangat berbeda kemudian alasan 

saya yang kedua kenapa saya mau menjadi relawan 

itu untuk masyarakat atau untuk anak-anak yang 

saya ajar ya walaupun mungkin saya tidak bisa 

membukakan jalan yang lebar untuk mendapatkan 

masa depan yang lebih baik, setidaknya kita dapat 

membuka sedikit cela agar mereka mendaapatkan 

masa depan yang lebih baik mungkin itu alasan 

saya. 

3. Apa saja upaya 

anda dalam 

meningkatkan 

perlaku prososial 

dalam kegiatan  

sukarelawan? 

Upayanya sebenarnya tidak terlalu banyak kalau 

untuk saya sendiri untuk meningkatkan jiwa 

kerelawanan saya ini saya terus berusaha untuk 

berpikir positif dan mencoba lebih mendekatkan 

diri dengan anak-anak atau dengan masyarakat 

tempat dimana saya mengabdi. 

4. Sejak kapan anda 

bergabung dalam 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Saya gabung di SIC itu sekitar bulan empat tahun 

2021 saya lupa tanggalnya kemudian eee sebelum 

saya ikut SIC ini saya tahu SIC sudah dari lama  

karena ada beberapa kenalan di dalamnya dan saya 

apa yah lihat kesehariannya juga jadi yah waktu itu 

saya tertarik dan mungkin karena apa yah banyak 

dorongan-dorongan dari teman-teman yang ada di 

SIC juga yang saya kenal. 

5. Apa alasan anda 

memilih Sultra 

Island Care 

sebagai wadah 

dalam 

meningkatkan jiwa 

sukarelawan anda? 

 

Tidak ada alasan yang khusus eee cuman waktu itu 

memang organisasi yang saya tahu organisasi yang 

bergerak di bidang kemanusiaan atau kerelawanan 

itu SIC jadi saya pilih SIC. 

6. Apakah  jiwa suka Sangat-sangat meningkat bahkan ada beberapa hal 
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relawan  anda 

meningkat ketika 

bergabung dan 

mengikuti kegiatan 

pembinaan Sultra 

Island Care? 

yang berubah di dalam hidup saya, saya tidak bisa 

sebutkan tapi banyak hal-hal buruk yang berubah 

menjadi baik selama saya bergabung di SIC karena 

eee banyak dampat positif yah yang saya dapatkan 

dari organisasi ini kemudian eee sangat banyak 

kemudian saya juga bisa melihat sisi-sisi lain 

kehidupan yang belum pernah saya lihat 

sebelumnya. Kayak kalau kakak-kakak sic itu 

sama-sama ikut kegiatan walaupun pasti ada yang 

punya kesibukkan tapi masih mau luangkan waktu 

itu kayak buat saya tersentu oh ada di orang-orang 

yang benar-benar dedikasihkan dirinya untu sesama 

dan sama kalau hari minggu kita mengajar lihat 

domorang panggil nama ta Kak Kiki sa kangen 

sumpah itu benar-benar kayak mau menangis oh 

ada yang tunggu kita begitu untuk belajar. 

7. Apakah ada 

hambatan yang 

anda hadapi ketika 

melaksanakan aksi 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Di masalah kan kita kerja jadi harus pintar-pintar 

membagi waktu saja,  terus sama kan saya tidak 

punya kendaraan dan tidak tahu kayak bawa motor 

jadi untuk kayak ikut mengajar di Wawatu ajak 

teman atau cari goncengan sama Kakak yang ikut 

ngajar, tapi selama ini Alhamdulillah untuk itu 

tidak terlalu menghambat ji karena kakak di sic 

juga kayak berusaha untuk carikan kita solusi 

begitu 

8. Apa yang anda 

rasakan ketika 

melakukan 

kegiatan 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Jadi ini yang paling penting, eee ketika saya 

melakukan kegiatan-kegiatan di SIC  terutama 

mengajar apapun itu masalah apapun itu pasti 

langsung hilang yah, walaupun kembali saya ingat 

lagi tapi pada saat disana itu melakukan kegiatan 

pembinaan di Wawatu bahagianya sangat bahagia. 

Sangat berbeda bahagianya, yah mungkin karena 

kita ikhlas dan apa yah kita banyak mendapatkan 

hal positif mendapatkan banyak dampat positif dari 

anak-anak, dari kakak-kakak yang ada di SIC juga. 

 

Nama : Sarmawan Muin 

Jabatan : Ketua Umum Sultra Island Care 2021/2022 

Tanggal Wawancara :16 Maret 2022 

No Pewawancara Narasumber 

1. Menurut anda apa 

itu sukarelawan? 

 

Jadi untuk sukarelawan sendiri kayak dibilang itu 

kita melakukan sebuah kegiatan yang dimana 

kegiatan itu kita memang iklas untuk 

menjalankannya dan kita ee bakalan jalankan itu 
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dengan rasa tanggung jawab apa yang kita lakukan 

kepada orang itu sendiri. 

2. Apa alasan anda 

mau menjadi 

relawan?  

Nah apa yang menjadi alasan saya menjadi seorang 

relawan, karena seperti dalam visinya saya itu 

bagaimana caranya kita menjadi manusia yang 

bermanfaat bagi sesama. Nah disitulah kenapa saya 

jadi seorang relawan nah hidupnya kita ini akan 

lebih ada artinya jika kita bermakna atau kita lebih 

bermanfaat bagi orang itu sendiri. 

3. Apa saja upaya 

anda dalam 

meningkatkan 

perlaku prososial 

dalam kegiatan  

sukarelawan? 

 

Kalau dibilang upaya untuk meningkatkan perilaku 

prososial saya, sebenarnya gini untuk 

meningkatkan upaya tersebut kita nda terlalu 

banyak ji sebenarnya kayak dibilang kita ambil dari 

yang lain, yang penting kita banyak melakukan 

sesuatu kegiatan yang memang itu kegiatan yang 

bermanfaat bagi orang lain dan memang itu kayak 

itu kita timbulkan kebaikan untuk orang lain nah 

dari situ kita bisa timbulkan semangat untuk kita  

sendiri. Terus kita juga harus lebih banyak melihat 

kegiatan-kegiatan diluar kegiatan yang sering kita 

lakukan supaya disitu bisa menimbulkan sikap 

empatinya kita terhadap orang lain dari situmi kita 

kayak dibilang untuk meningkatkan perilaku 

prososalnya kita.  

4. Menurut anda, 

bagaimana  

perilaku prososial 

relawan Sultra 

Island Care? 

Sebenanya untuk apa itu prososial saya baru tahu 

sekarang itupi di jelaskan sama saudari. Nah untuk 

perilaku prososial ini yang ada dalam eee relawan 

SIC itu ee bagaimana cara meningkatkan perilaku 

prososial relawan, yang dimana setiap relawan SIC 

itu sudah saya katakan sama teman-teman sendiri 

kepada volunteer itu sendiri bahwa satu relawan sic 

yaitu bakalan mengalahkan lima volunteer atau 

relawan organisasi lainnya itu adalah kemampuan 

dari volunteer sic sendiri. Kenapa seperti itu karena 

kami selaku kayak dibilang volunteer yang 

memang bisa melakukan satu kegiatan yang 

bermanfaat dan mampu menggerakkan lima orang 

lainnya agar bisa lebih bermanfaat dari apa yang 

kita sudah lakukan nah disitu kayak dibilang  

perilaku dari prososial itu yang bisa berlangsung 

dan memang itu berjalan.  Menurut pemahaman 

saya sendiri perilaku prososial itu adalah sikap 

yang dimana kami melakukan kebaikan akan tetapi 

kebaikan itu tidak berhenti sampai ke orang itu saja 

orang yang menerima itu saja akan tetapi kebaikan 

itu tidak berhenti disitu bisa berjalan ke orang lain 
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disekitarnya disitu, orang lain yang kita bantu orang 

lain yang kita lakukan kebaikan juga dapat 

melaksanakkan kebaikan lebih dari apa yang kita 

lakukan seperti itu apa yang saya maksud 

sebenarnya. Terus untuk di kalangan relawan 

sebenarnya gini, kami saling memotivasi kami 

saling mengapresiasi dengan apa yang kami miliki 

karena saya yakin setiap volunteer sic itu memiliki 

kemampuan potensial yang tidak dimiliki  sama 

orang lain nah mereka itu mampu menggerakkan 

orang lain mampu menggerakkan teman-temannya 

disekitar untuk bisa bahwasanya ini loh yang kita 

memang benar-benar bermanfaat begitu  eee dan 

iniloh yang memang dibutuhkan oleh masyarakat 

seperti ini loh bukan kita banyak bicara akan tetapi 

bagaimana kita action atau dibilang implementasi 

kepada masyarakat itu sendiri. 

Kemudian dari beberapa relawan yang ada itu 

mereka jalankan sendiri kayak dibilang kita 

memperjelas sebenarnya  jadi seorang relawan itu 

seperti ini loh jadi seorang relawan tanggung 

jawabnya seperti ini loh. Di SIC itu kita 

memberikan penyadaran bahwasanya teman-teman 

itu masuk di SIC bukan paksaan siapapun tapi 

memang tergerak dari hatinya teman-teman sendiri 

untuk melakukan kebaikan atau kebermanfaatan itu 

di SIC itu sendiri terus juga kayak dibilang begini, 

saya sering katakan sama teman-teman relawan 

bahwa untuk apa kita kejar ilmu yang bermanfaat 

akan tetapi kita tidak pernah mengajarkan 

kebermanfaatan dari ilmu yang kita miliki seperti 

itu dan sampai dengan saat ini saja jangan puas 

dengan ilmu yang bermanfaat tanpa kita belajar 

kebermanfaatan itu sendiri sehingga dari situ para 

relawan sultra island care mampu termotivasi dan 

saling memotivasi satu sama dengan yang lainnya 

walaupun memang di sic ada beberapa program  

yang dijalankan untuk relawan itu sendiri 

bagaimana caranya mengisi softskillnya relawan 

bagaimana caranya mereka berkembang dan 

bertebaran diluar sana dalam kebermafaatan nah itu 

yang kami pengenkan sebenarnya seperti itu. 

5. Sejak kapan anda 

bergabung dalam 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Kalau bergabung di SIC itu sendiri dari awal tahun 

2017, ada kegiatan yang namanya saponda island 

care, dan saya sendiri itu berasal dari salah satu 

komunitas yang tergabung di saponda island care. 
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Nah di saponda island care itu saya sendiri berasal 

dari komunitas motor yang namanya Vino Oners 

Indonesia nah disitu di kegiatan saponda island care 

memang kegiatannya berbau pendidikanserta 

adajuga kesehatan. Tapi sebenarnya fokusnya kita 

itu lebih ke pendidikan. Dimana kegiatan saponda 

island care itu dinisasi dari 16 komunitas yang 

dimana itu komunitas motor, komunitas music, 

komunitas hunting, terus komunitas fotografi, 

komunitas hijab dan komunitas eee sosial itu 

sendiri. Nah kegiatan yang dilakukan kemarin  di 

saponda island care itu tidak jauh beda ji dengan 

kegiatan di SIC saat ini, nah kemudian sebelum 

terbentuknya Sultra Island Care itu sendiri dimana 

kami yang setiap memberinya kommunitas itu 

sering kumpul duduk bareng sering ngopi bareng, 

sehingg kemudian timbullah pertanyaan kayak 

dibilang kenapa kita tidak melanjutkan lagi 

kegiatan yang memang kegiatannya itu miliknya 

kita yang kegiatan itu kita nda hanya melakukan 

sekilah atau sekedar baksos saja tapi disitu kita 

melakukan kegiatan yang memang kita bermanfaat 

dan juga disitu mampu meningkatkan eee 

pengembangan pola pikirnya masyarakat itu sendiri 

nah makanya kita bentuk yang namanya Sultra 

Island Care di awal 2017 kemarin sehingga kita 

menentukan daerah binaanya kita itu sendiri, kita 

menentukan tujuan dari organisasinya kita itu 

sendiri, terus  kita bakalan menentukan juga seperti 

apa pencapaiannya kita di Daerah binaan sehingga 

kita mampu kayak dibilang bahwa daerah binaa in 

telah berkembang begitu 

6. Apa alasan anda 

memilih Sultra 

Island Care 

sebagai wadah 

dalam 

meningkatkan jiwa 

sukarelawan anda? 

 

Nah alasan saya menilih SIC sebagai wadah 

meningkatkan jiwa relawna serta perilaku prososial 

saya, yang pertama gini di SIC saya sebagai salah 

satu founder di SICnya makanya kalau mau pilih 

wadah ynag lainkan nda mungkin otomatif karena 

saya sendiri juga salah satu pendirinya maka  pasti 

memilih SIC untu bagaimana cra mengembangkan  

kayak kegiatan kesukarelawanan utnuk di 

masyarakat pesisir seperti itu.. ah terus lagi karena 

saya sebagai salah satu pendir ISC ee yang dimana 

saya juga tidak harus  bilang menjalankan kegiatan 

kerelawanan di pesisir tersebut akan tetapi saya 

juga harus bisa mengajak teman-teman yang lain 

untuk kita bergerak bersama seperti yang ada di 
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tujuan SIC bahwasanya kita mengajak pemuda 

pemudi untuk kita bergerak bareng kemaslahatan 

umat begitu. Sebenarnya gini, yang  kami lakukan 

sebenarnya bukan hanya melakukan kegiatan saya 

melakukan kebaikan ke kamu ee lantas itu berhenti 

di kamu akan tetapi akan tetapi dari satu kebaikan 

yang kami lakukan ke beberapa orang beberapa 

orang itu mampu melakukannya ke orang lain juga, 

nah dari orang lain juga mampu meningkatkan lagi 

ke orang lain seperti itu. Kita nda mungkin buat 

satu kegiatan buat satu kayak mengajak 

kebermanfaatan dan hanya berhenti di orang itu 

saja akan tetapi kita menginginkan kebermanfaat 

itu terus berkembang tidak hanya di satu orang 

akan tetapi  di seluruh Volunteer yang ada di SIC 

itu sendiri, tapi nda hanya di Volunter juga itu 

harus ada di setiap orang yang teman-teman atau 

volunteer itu bantu juga seperti itu. Karena kenapa, 

dari situ  ketika misalkan orang-orang itu saling 

tolong menolong kayak dibilang semua yang apa 

yang kita jalankan seperti apa yang kayak mungkin 

kita rasakan banyak kekurang ketika saling tolong 

menolong dalam kebaikan itu sebenarnya kita 

bakalan saling terbantu satu sama lain seperti itu. 

7. Apakah  jiwa suka 

relawan  anda 

meningkat ketika 

bergabung dan 

mengikuti kegiatan 

pembinaan Sultra 

Island Care? 

Ee selama mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di 

SIC eee sebenanrya gini, itu kita bakalan ada rasa 

semangat. Ada rasa kayak dibilang itu kita bakalan  

harus bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi dari 

apa yang kita lakukan sebelumnya karena kenapa, 

ketika kita turun di satu derah binaan pindah ke 

derah binaan lain disitu kita bisa lihat karakteristik 

penduduknya terus juga kayak dibilang  dinamika 

sosialnya, terus kesenjangan sosialnya, itu yang 

bikin kayak dibilang kita harus dibilang oke kita 

harus buat apa lagi ini untuk kita bisa melakukan 

kebaikan atau kita melakukan kebermanfaatan di 

tempat itu. Lantas juga kita kayak dibilang dari 

kegiatan itu kita mencoba menceritakan ke teman-

teman atau volunteer lain bahwasanya seperti ini 

loh apa yang saya lihat di derah binaan sehingga  

dari situ juga kayak dibilang seorang volunteer dari 

SIC itu mampu juga mengeluarkan apa sih yang dia 

lihat apa sih yang di deskripsikan terhadap satu 

daerah tersebut satu daerah binaan  yang memang 

kita jalankan kegiatan disitu supaya ada tukar 

pikiran tukar pendapat yang dimana apa yang saya 



116 
 

lihat itu akan berbeda dengan yang lainnya nah dari 

situ pun juga dibilang timbulnya perilaku prososial 

yang dimana kita nda harus kayak lakukan berhenti 

sampai disitu saja nah disitu harus bisa terus-terus 

dan terus dilakukan sama seluruh volunteer kayak 

apa sih yang bisa kamu lakukan di tempat itu 

seperti apa sih kamu ingin mengembangkan daerah 

itu nah itu yang kita pengen sebenarnya karena 

kenapa kita kayak dibilang disetiap kegiatannya 

kita jangan berhenti dikamu kebaikannya maka 

kamu harus bisa memikirkan apasih yang bakalan 

yang kau lakukan di daerah ini apa sih yang dapat 

saya lakukan di setiap hariku begitu yang 

sebenanrnya kita inginkan supaya kenapa ada yang 

namanya itu kuncinya setiap apa yang kita lakukan 

itu satu hari satu kebaikan seperti itu. 

8. Apakah ada 

hambatan yang 

anda hadapi ketika 

melaksanakan aksi 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Ee untuk hambatan selama ini di SIC, nah saya ini 

seorang mahasiswa ee jadi paling menghambati itu 

sebenarnya lebih ke finansialnya kami sih. 

Sebenarnya sama waktu kami yang bersesuaian 

dengan kegiatan kampus atau kegiatan kuliah. 

Karena gini, disetiap kegiatan SIC dimana kita 

memang yang sendiri turun itu atas dasar 

kesukarelawanannya kita, di setiap kegiatan itu 

harus merogok koceknya kita masing-masing 

sehingga eee ketika misalkan kita nda ada dana 

kayak finansialnya kita berkurang kita bakalan 

kayak turunkan dulu niat deh bisakan tidak kalau 

saya nebeng sama temanku untuk bisa lakukan 

kegiatan seperti itu. Terus juga, beberapa kegiatan 

kampus nah kita harus memilih dimana ada 

beberapa skala yang memang perioritas dikampus 

terus juga dibilang di SIC ini seberapa penting sih 

dirimu di dalam situ itu juga kayak kita bakalan 

dilema sih sebenarnya karena kenapa kegiatan 

kampus ini membutuhkan kita, tetapi di masyarakat 

juga paling membutuhkan kita sebenanrya. Dan 

juga dipihak kampuspun juga kadang kurang bisa 

menerima hal itu padahal di kampus tempatnya kita 

untuk berproses sementara di masyarakat itu 

tempatnya kita mengaplikasihan kegiatan-kegiatan 

yang memang kita dapatkan dari kampus itu seperti 

itu.  

Nah untuk pandangan saya sendiri sebagai ketua 

umum SIC nah disitu ada beberapa hambatan kayak 

dibilang yang memang tidak habisa-habisnya kita 
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katakan sama beberapa orang yang menanyakan hal 

ini itu kayak dibilang memang kayak dibilang 

finansialnya sebesar apapun itu ketika tidak ada 

dana kita bakalan kewalahan  untuk jalan karena 

tidsk ada jalan yang tidak membutuhkan biaya. Nah 

selain itu juga eee kurannya tanggung jawab 

volunteer dalam menjalankan kegiatannya ketika 

masuk jadi relawan sebenarnya gini kita di tuntuk 

untuk kita kerja bukan hanya karena untuk 

organisasi sendiri akan tetapi kita di tutut untuk 

bagaimana caranya kita kerjakan sesuatu hal yang 

bermanfaat itu karena untuk dirinya kita sendiri 

supaya kenapa ketika kita kerta untuk dirinya kita 

sendiri mereka bakalan termotivasi begitu eee 

bukan karena organisasinya begitu ee karena di 

organisasi itu bakalan enggak kasih apa-apa selain 

pengalaman sama kasih kamu kayak dibilang 

pemikiran yang memang ee untuk bisa melihat 

dunia dari pada apa yang kamu rasakan saat ini 

seperti itu. Terus lagi kayak dibilang pengelolaan 

waktunya bagaimana carnya kayak dibilang 

seorang relawan bisa mengelola waktunya masing-

masing dan juga karena relawannya SIC bukan 

hanya mahasiswa disitu juga ada orang-orang yang 

kerja sehingga kita kayak dibilang memang 

membutuhkan waktu yang memang kita itu 

memang benar-benar berkualitas di waktu itu 

jangan sampai waktu yang kita korbankan  jadinya 

sia-sia itu ji yang bakalan menjadi hambatan. 

Terusnya lagi beberapa hal yang menjadi 

hambatannya kita adalah tempat, tempatnya ini SIC 

masih berpindah-pindah  itu yang bakalan menjadi 

hambatannya kita menysusn sebuah program, 

melakukan sebuah pertemuan tapi dibilang 

skretariatnya kita ada tapi untuk menapung 

beberapa volunteer itu nda bisa di dalam satu 

kesekretariatan. Ee terus hamabatanya juga 

sebenarnya banyak kayak dibilang gini salah satu 

organisasi yang memilih daerah pesisir mungkin 

kayak bisa dibilang hanya SIC yang konsisten di 

daerah pesisir. Ingat di daerah pesisir itu selain 

tempatnya yang jauh harus di tempuh dengan kapal 

2 sampai 3 jam, untuk tempuh perjalanan darat 

mesti dua sampai tiga jam itu hambatannya yang 

paling besar sebenarnya  kayak dibilang resiko 

yang dialami seorang relawan itu juga resiko yang 
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dialami individualnya, banyak sih beberapa teman 

kayak bilang ini kita terlalu ambil jauh derah 

binaanya  karena kenapa kita nda ada kayak 

namanya BPJS terus JAMKESMAS jaminan 

kesehatan untuk kami relawannya . diaman kita 

menggaransikan dirinya kita sendiri untuk 

melakukan kebaikan itu sendiri ketika kita berlayar 

kepulau 2 sampai 3 jam tidak tahu kayak dibilang 

entah itu ombaknya lagi keraskah atau anginnya 

lagi kencang nah itu yang sebenarnya menjadi 

hambatannya kita sebenarnya disetiap pulau itu 

disetiap daerah binaan itu infrastukturnya itu 

kurang dan kami yang ada di SIC berani 

mengambil suatu resiko yang seperti itu dan 

hambatannya yaudah hambatannya kayak dibilang 

jarak antara pulau ke pulauitu juah itu yang jadi 

hambatannya sebenarnya. Sama juga yang 

dirasakan sama pemerinta, pemerintak tidak bisa 

melakukan pemerataan infrastuktur selain 

hambatannya karena aksesnya yang sulit di lakukan 

nah sementara kami yang ada di SIC berani untuk 

nabrak itu semua berani kayak dibilang jadikan 

hambatan tersebut  sebagai tantangan kami 

melakukan hal yang lebih seperti itu. 

9. Apa yang anda 

rasakan ketika 

melakukan 

kegiatan 

kemanusiaan di 

organisasi Sultra 

Island Care? 

Eeem rasa yang di rasakan kayak dibilang ketika 

melakukan kegiatan-kegiatan sosial di kayak 

dibilang di desa Wawatu itu sebenarnya kayak 

dibilang ada beberapa rasa kayak dibilang 

emosionalnya itu da teraduk dengan emosional 

yang kita rasakan bahagia sama emosional yang 

kita rasakan kekecewaan, karena kenapa disini 

bahagianya kita itu dapat bermafaat untuk 

masyarakat dan kita melakukan kegiatan-kegiatan 

yang memang khusus untuk masyarakat hanya saja 

beberapa kegiatan kayak dibilang yang saya 

rasakan campur aduk kayak yang saya bilang 

kecewanya karena kenapa setiap anggota belum 

memahami kayak dibilang rasa empati yang di 

wujudkan dengan impementasi aksi itu yang kayak 

dibilang masih belum di benar-benar dilaksanakan 

memang benar-benar di jalankan karena kenapa 

beberapa orang kayak dibilang datang hanya 

sekedar mengugurkan kewajibannya  tanpa 

memikirkan bahwasanya ada sih ketika kita mulai 

ngajar ketika kita mulai penyuluhan harusnya ada 

nilai-nilai yang perlu ada memang tujuan yang 
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perlu kita tanamkan ke masyarakat bagaimana 

caranya masyarakat itu bisa pengetahuannya itu 

bisa meningkat seperti itu sehingga dari 

peningkatan pola pikirnya masyarakat 

pemikirannya masyarakat itusih sehingga ada 

kayak dibilang sedikit saja perubahan tingkah laku 

yang terjadi dimasyarakat itu sendiri. 

Kemudian bahagiakah atau bagaimana, kalau 

dibilang bahagia iya saya bahagia ketika 

menjalankan ini semua karena kenapa dari berbagai 

kegiatan pun juga yang ada selama ini saya juga 

termotivasi sih sebenarnya, karena gini saya juga 

orang yang kayak dibilang butuh asupan motivasi 

kalau bukan saya yang motivasi dirinya saya 

sendiri nda bakalan termotivasi apa yang saya 

lakukan hari ini. Kemudian juga kayak dibilang, 

ada salah satu contoh kecil misalkan ketika saya 

rasa bahagia sampai dengan saat ini kayak dibilang 

ketika saya sering melakukan penyuluhan 

kemasyarakat  kayak dibilang betapa penting itu 

kesehatan betapa pentingnya itu pendidikan  terus 

juga kayak dibiilang setiap anak ketika dia pengen 

mengenyam pendidikan yang jauh lebih dalam atau 

lebih jauh itu sebenarnya jangan dibatasi, ketika 

saya ngomong ke masyarakat jangan di batasi 

berimereka ruang toh, ketika mereka ada kemauan 

karena disitu pasti ada jalan akan tetapi pada saat 

itu juga saya sendiri punya eee merasa bahwasanya 

ya sudah saya membatasi dirinya saya ini untuk 

mengenyam pendidikan yang jauh lebih seperti apa 

yang di rasakan teman-teman yang lain. kayak 

dibiliang apasih bedanya saya dengan anak-anak 

pesisir ketika kayak dibilang harus menghentikan 

eee cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan itu 

tersebut. Nah makanya kalau dibilang mungkin 

sampai saat ini saya baru juga  kuliah semester 4 

karena kuliah di tahun 2020 nah disitu juga menjadi 

salah satu motivasi saya juga untuk bisa 

melanjutkan kuliah kembali setelah 10 tahun 

nganggur. Itu yang jadi salah satu ohiya saya 

termotivasi sendiri juga karena kenapa saya 

berbicara dengan masyarakat itu bahawasanya 

pendidikan itu penting ibu kayak dibilang ketika 

anaknya mau sekolah ohiya sudah di kasih sekolah  

karena itu bakalan ada ji rezeki yang tanggunng 

anak itu ketikan ia ada kemauan itu. 
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Nah terus lagi ketika saya katakan sama sih anak 

ketika kamu mau sekolah itu kamu sekolah dengan 

baik dan benar jangan pedulikan apa kata 

ocehannya orang lain ketika melihat dirimu ketika 

memasuki sekolah ketika mengenyam dunia 

pendidikan itu banyak kurangnya bgitu ee entah itu 

dari pakian mu, entah itu dari sepatumu entah itu 

dari uang jajanmu yang kamu dapat jangan pernah 

kayak dibilang putus semangatnya sampai disiitu  

kamu harus terus melanjutkab sekolah mu yang 

dimana orang tuamu bakalan terus bisa bisa support 

kamu yang penting kamu bisa tunjukkan kamu ini 

memiliki jalan untuk mengenyam pendidkan kayak 

dibilang mengejar cita-cita mu seperti yang saya 

lakukan sekarang. Kalau dibilang bahagia yaudah 

bahagia sekali karen tidak ada yang bisa 

menggantikan setiap moment apa yang terjadi hari 

ini sama apa yang saya lakukan besok ketika besok 

ketika saya melakukan pengabdian di masyarakat. 

10. Apa saja kegiatan 

yang mampu 

meningkatkan 

perilaku prososial 

relawan SIC? 

Nah disini kita ada namanya divisi SDM nah dari 

divisi SDM itu mengadakan sebuah program kerja 

yaitu peningkatan kualitas SDM volunteer itu 

sendiri atau peningkatan kualitas SDM SIC nah 

disitu kayak dibilang  volunteer di ajarkan  atau 

diberikan pembekalan sesuai dengan apasih dengan 

tujuannya kita, apasih yang akan kita kerjakan 

ketika lakukan kegiatan-kegiatan relawan di daerah 

binaan  nah disittu tidak hanya itu kita juga 

menghadirkan beberapa orang yang mampu kayak 

dibilang ini loh yang kamu dapatkan di SIC yang 

dapat melatih kau punya rasa peduli rasa empati 

yang harus kamu wujudkan. Seperti salah satu 

teman-teman yang datang pada saat ittu melihat 

postingan bagus karena mengajar dan segala 

macam padahal di SIC itu sebenarnya tidak hanya 

mengajar disitu juga kita bagaimana memberikan 

sebuah pelayanan kemasyarakat kayak dibidang 

pendidkan ataupun kesehatan itu di pemberdayaan 

masyarakat itu sendiri itu yang kita lakukan selama 

ini, terus juga ada beberapa memang pembekalan 

atau pemberian softskill bagi teman-teman 

volunteer SIC yang tidak memiliki keahlian dalam 

bidang kesehatan maupun dalam bidang pendidikan 

bahwasanya mereka itu bisa kayak kita adakan 

beberapa pelatihan yang kita lakukan seperti itu. 

Nah selain itu, ketika kita memberikan pembekalan 
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ketika kita memberikan penyuluhan  seputar 

peningkatan softskillnya dari volunteer SIC nah 

disitu juga kita ada beberapa kegiatan yang 

memang di jalankan sama volunteer SIC itu sendiri 

supaya kayak dibilang iniloh yang kamu dapat 

menjadi Volunteer SIC yang kamu harus jalankan 

seperti itu langsung di implementasikan seperti itu 

lewat beberapa kegiatan kayak misalkan kegiatan 

yang kita lakukan eee paling kecil itu membuka 

lapak baca terus ada beberapa kegiatan juga ee 

kayak dibilang kita bikinkan nobar sama camp 

pesisir karena nobarnya itu bukan hanya kita nobar 

bersama masyarakat akan tetapi  didalamnya itu 

kita selipkan sesi diskusi  antara komunitas dan 

antara masyarakatnya itu sendiri. Kemudia juga ada 

beberapa hal kayak dibilang untuk meningkatkan 

jiwa kerelawanannya volunteer SIC ada kegiatan 

namanya unity for inspire nah kegiatan UFI ini 

memang kegiatan yang hampir sama dengan 

kegiatan membuka daerah binaan akan tetapi 

kegiatan ini adalah kegiatan di akhir tahun yang 

memang munir dilakukan sama relawan-relawan 

SIC supaya teman-teman bisa merasakan begini sih 

caranya kami melakukan kegiatan yang dimana 

semua kegiatan kayak dibilang semua itu berawal 

dari nol rupiah pendanaanya dan silahkan teman-

teman itu mulai mencari pendanaanya sendiri 

seperti apa yang teman-teman ingin lakukan 

kegiatan maka dana yang di perlukan sebesar 

apapun itu teman-teman bakalan cari sendiri dan itu 

kita lakukan selama ini. Kenapa kita lakukan 

seperti itu karena seperti yang kita ketahui kita ini 

adalah organisasi non profit tidak ada yang 

menaungi kami dan tidak ada donator tetap yang 

kayak dibilang tidak bisa berikan kami dana  yang 

dimana donaturnya itu adalah kami itu sendiri jadi 

relawan itu sendiri yang bakalan  berdonasi disitu. 

12. Dari mana saja 

sumber dana 

dalam setiap 

kegiatan yang 

dilakukan Sultra 

Island Care? 

Sumber dana dari Sultra Island Care itu sendiri 

sebenarnya itukan karena kami tidak punya donator 

tetap akan tetapi donator tetapnya SIC itu sendiri 

adalah volunteer itu sendiri yang merogok 

koceknya masing-masing untuk setiap kegiatan nah 

disitu kami melakukan beberapa kegiatan 

penggalangan dana yang pertama kita mungkin 

melakukan kegiatan penggalangan dana melalui 

proposal dari berbagai instansi maupun organisasi 
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yang ada di Sulawesi tenggara  terus juga kami 

melakukan penggalangan dana dengan sistem 

jualan sih sebenarnya kayak jualan ayam geprek 

terus jualan permen harga seribu pertiga pcs jualan 

minuman dingin seperti greentea atau minuman 

lainnya yang kita jual pada saat kita melakukan 

lapak baca kemudian kita melakukan penggalangan 

dana melalui open donasi seperti itu yang kami 

lakukan untuk sistem pendaan kami itu sendiri nah 

makanya sampai sekarang itu hambatan yang 

paling besar ya udah itu disistem pendanaan.yang 

dimana di satu daerah kita mau jalankan kegiatan 

atau program kerjannya kita itu pasti dibilang 

waduh cari dana lagi nih bagaimana lagi nih yang 

bisa kita lakukan untuk bisa jalankan kegiatan 

tersebut. 

12. Bagaiaman 

kemajuan dari 

daerah binaan 

Sultra Island Care 

ketika telah 

melakukan 

pembinaan, seperti 

di desa Wawatu? 

Untuk desa Wawatu itu pertama kali kita masuk di 

februari 2019 sampai dengan saat itu berarti sudah 

hanpir tiga tahun melakukan pembinaan di desa 

wawatu tersebut. Nah, perkembangan yang bisa 

kita lihat sendiri itu yang dimana beberapa 

perubahan kayak tingkah laku anak-anak dulu yang 

paling kecil yang jadi habitsnya anak-anak sebelum 

kami masuk di dasana yang dimana anak-anak di 

Wawatu pantai itu setiap datang pengunjung yang 

mau berkunjung ke pulau senja atau pulau lara 

anak-anak itu sering minta uang ke pada setiap 

pengunjung tapi ketika SIC masuk itu lambat laun 

proses itu anak-anak yang sering minta uang ke 

pengunjung itu sudah mulai berkurang bahkan 

sampai dengan hari ini itu sudah tidak ada lagi yang 

seperti itu.  

Terus juga kayak dibilang penerimaanya 

masyarakat antar volunteer SIC dan masyarakat 

yang ada yang kemarin misalkan kami melakukan 

kegiatan-kegiatan penyuluhan di sana itu 

masyarakat sebenarnya menolak mentah-mentah 

karena beberapa hal yang kita lakukan kayak 

dibilang banyak organisasi yang masuk di desa 

wawatu itu hanya untuk eee mereka hanya 

menguntungkan diri mereka sendiri 

mengguntungkan kelompoknya mereka sendiri 

tanpa memperthatikan apa yang sudah kita lakukan 

sebenarnya, kayak misalkan contohnya paling kecil 

sic lakukan waktu 2019 tiga bulan berjalan 

pembinaan kami melakukan rapitsurvei nah dari 
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rapitsurvei sebenarnya itu untuk mengetahui sosial 

ekonomi dan tingkat pendidikannya masyarakat 

makanya kita lakukan survey akan tetapi pada saat 

survey kami ditolak mentah-mentah oleh 

masyarakat untuk mengambil datanya tersebut 

karena kenapa banyak yang sudah ambil data foto-

foto apa segala macam akan tetapi nda ada hasilnya 

sama sekali seperti itu.  

Nah terus lanjut lagi ada juga kayak dibilang 

kesenjangan antara masyarakat yang terjadi di desa 

Wawatu kayak dibilang kesenjangannya itu terjadi 

antara masyarakat yang tinggal di lorong sama 

masyarakat yang tinggal di pesisir ya itu ada 

kesenjangan sosial yang terasa itu terlihat dari 

anak-anaknya pertama kali kita ngajar yang dimana 

ketika anak-anak dari pesisir itu atau anak-anak 

bajo itu ketika ada anak-anak dari lorong atau 

daratan yang mau ikut ngajar  itu mereka bakalan 

bilang gini “kak sa tidak mau ji belajar deh, ada 

anak-anak di atas” dan anak-anak yang diatas pun 

akan berkata seperti itu nah disitu juga 

perkembangan yang kita rasakan selama setahun 

pengajaran seperti itu anak tetapi sampai dengan 

saat ini itu sudah bisami berbaur satu sama lain. 

cuman yang sampai sekarang itu kami belum bisa 

kesenjangan sosial dari para orang tua karena 

kenapa egoisme dari para orang tua itu masih sulit 

di redam sampai saat ini setiap kami lakukan 

kegiatan. Makanya ketika kita melakukan kegiatan 

untuk para orang tua harus dua ada yang untuk di 

darat ada yang untuk di masyarakat pesisir wawatu 

seperti yang kami lakukan itu edukasi pembuatan 

ambon harus dua selain di pasar ada juga di rumah 

warga seperti itu. 

Terus juga yang bisa di rasakan saat ini, beberapa 

perkembangan yang memang perkembangan nyata 

di wawatu itu sendiri banyak sih anak-anak yang 

putus sekolah  terus ada juga anak-anak yang 

sekolah akan tetapi saat inikan masih masa 

pandemic yang dimana orang-orang itu masih ada 

yang sistem pembelajarannya yang daring nah 

bagaimana sih sistem daring di daerah pesisir 

seperti yang kita tahu jaringan kurang bagus anak-

anaknya belum tentu punya handphone kemari itu 

SIC berani untuk menabrak aturan psbb dan aturan 

ppkm untuk bisa kembali mengajar anak-anak  
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untuk bisa mengajar lewat taman baca di wawatu 

yang kami miliki. 

Mungkin saya sedikit jelaskan tentang taman baca 

sebelum kita lanjut, nah memang SIC itu di satu 

daerah binaan itu kita mesti wajib bisa mendirikan 

eee rumah harapan pesisir yang bentuk seperti 

taman baca akan tetapi bukan hanya menjadi taman 

baca itu sendri karena disitu juga menjadi tempat 

pemeriksaan atau penyuluhan kesehatan dan 

kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah 

disitu kayak dibilang kami menjalankan kegiatan 

yang dimana anak-anak putus sekolah hampir 

setegah dari masyarakat bajo itu putus sekolah 

disitu kami mulai mengajar mulai dari yang paling 

kecil abjad sampai dengan yang paling besarnya 

mengajar membaca dan komputer yang kita 

lakukan dan sampai saat ini kepala sekolah dari SD 

di wawatu pun kayak dibilang mereka 

mengapresiasi yang kami lakukan karena sejak 

mulai ngajar di wawatu anak-anaknya sudah mau 

mendengar sudah mau mereka di berikan 

pemahaman sudah mulai teratur saat sudah masuk 

sekolah terus juga untuk tingkat kemampuanya 

sudah bertambah karena adanya pendampingan dari 

kami sultra island care itu sendiri selain itu juga 

masyarakat yang ada di dalam lorong itu 

Alhamdulillah masyarakatnya sidah mulai terbuka 

dari 13 yang kami data untuk mereka yang buta 

aksara bisa baca sama bisa menulis Alhamdulillah 

8 orang ibu-ibu sudah mau memang belajar sama 

kami ini sistem pembelajarnya itu mood-moodtan 

kami tunggu ibu-ibu itu benar-benar ada dan benar-

benar siap di belajar lagi dan ketika mereka 

kecapean dari pukul batu atau bantu suaminya jadi 

nelayan makanya pengajarannya kami stop dulu 

karena kita bakalan menyesuaikan dulu dengan 

waktu para ibu yang mau mulai pengajaranya. 

Kemudian juga kemajuan yang benar-benar besar 

yang kita rasakan yang dimana eee taman bacanya 

kami yang taman baca rumah pandre dilao itu ter 

integrasi menjadi perpustakaan desa Wawatu  yang 

kemarin sempat Alhamdulillah dapat juara yang 

walaupun kecil tapi sangat berdampak baik bagi 

desa Wawatu sendiri Rumah panre dilao itu sempat 

juara harapan dua untuk tingkat nasional seperti itu 

dan itu yang bakalan jadi ralmodelnya lagi 
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perpustakaan kabupaten konsel bagaimana cara 

mendirikan perpustakaan yang hampir sama dengan 

yang dilakukan kami teman-teman sultra island 

care sendiri karena barupi ada komunitas yang 

bersama-sama mengelola perpustakaan desa itu 

sendiri dan sistem yang dilakukan kayak dibilang 

saat ini perlu adanya trasformasi perpustakaan 

berbasis inklusis sosial sementara perupustakaan 

yang berbasis inklusis sosial kita sudah terapkan 

dimana perpustakaan bukan hanya sebagai tempat 

membaca tapi taman baca yang kita lakukan itu 

tempat belajar, tempat melakukan penyuluhan, 

tempat melakukan pemeriksaan kesehatan dan itu 

yang kami lakukan di sultra island care sendiri. 

Bukan hanya soal pendidikan sultra island care juga 

memperhatikan soal kesehatan dan potensi 

masyarakat pesisir juga, nah dibidang kesehatan 

sebenarnya yang kami lakukan ituu gimana caranya 

kami memberikan edukasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya dibilang PHBS atau perilaku 

hidup bersih dan sehat itu sendiiri yang ada 12 item 

yang kami coba kami memberi tahukan ke 

masyarakat itu sendiri dan dari sosial ini 

masyarakat bisa lebih tahu bagaimana merawat 

dirinya sendiri merawat keluarga dan mereka 

merawat lingkungan sekitar itu yang kami harapkan 

jauh lebih besar  sampai dengan saat itu walaupun 

apa yang kita gembor-gemborkan yang dibilang 

kasih penyuluhan tentang ini promosi kesehatan 

tentang ini pemeriksaan kesehatan seperti ini akan 

tetapi itu memang masih sulit karena untuk bagian 

kesehatan butuh kesadaran dari masyarakatnya itu 

sendiri untuk memang menyadari bahwa apa yang 

saya lakukan ini sebenarnya benar-benar eee untuk 

kesehatanku apa yang saya lakukan ini benar-benar  

untuk diri saya sendri. Untuk lingkunganku apa 

yang saya lakukan agar benar-benar bersih dan 

sehat nah itu yang paling sulit karena kenapa 

masyarakat yang ada untuk sampai saat ini 

masyarakat pesisir itu, sistem pembuangan 

sampahnya masihkurang terus sanitasi air bersihnya 

memang agak jauh untuk ngembilnya terus mereka 

juga masih mandi dibawah kolong rumahnya yang 

langsung bersentuhan dengan air asin itu sendiri 

nah makanya itu kesulitan disitu kita nda punya 

kemampuan unttuk bantu lebih seandainya kita  
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punya dana yang unlimited kami bisa melakukan 

beberapa perbaikan kesehatan masyarakat itu 

sendiri dengan mengadakan sarana penampungan 

air yang memang itu adalah hal yang paling utama 

tentang PHBS dari masyarakat itu sendiri karena 

sanitasi yang kurang bagus saja itu belum 

mencerminkan perilaku hidup sehat masyarakat 

apalagi sanitasi yang buruk seperti itu yang itu 

kami kayak dibilang kami masih mengusahakan 

tapi kami merubah cara pengusahakan kami itu 

dengan memberikan saja dulu promosi kesehatan 

atau memberikan mereka itu penyuluhan-

penyuluhan terkait tentang anak kami melakukan 

pemeriksaan gizi anak untuk bisa mengetahui 

bahwasanya oh anak ini ternyata gizi kurang bukan 

gizi buruk mereka memang pola makannya masih 

kurang dan butuh serapan nutrisi untuk anak-anak 

bisa tumbuh lebh baik begitu eeee karena mereka 

adalah calon generasi untuk masyarakat pesisir 

didesa wawatu itu sendiri kita pengennya itu 

bukannya stop tapi ada peningkatan dari pola 

pemikiran itu yang coba lakukan tapi okeh itu yang 

memanng hanya dapat kami lakukan tapi kami 

tidak akan berhenti sampai disitu saja karena 

kenapa proses pengabdian sic itu masih terus 

berlamgsung walaupun itu kita bakalan ganti ketua 

karena kenapa satu daerah binaan itu nda akan kami 

tinggal atau lepas begitu saja tanpa ada orang atau 

masyarakat dari situ yang mampu menggantikan 

kami baru kami berhenti di satu daerah tersebut 

seperti itu  

14. Apakah ada 

kegiatan Sultra 

Island Care yang 

dilakukan bekerja 

sama dengan 

organisasi atau 

komunitas lain? 

Iya banyak berbagai komunitas telah melakukan 

kerja sama dengan sic, eee karena hambatan yang 

paling besar untuk melakukan program kerjanya sic 

itu di finansial atau dana nah disini kami 

melakukan alternative yang dimana kami harus 

tahu dulu ketika kami melakukan pemeriksaan 

kesehatan nah pemeriksaan kesehatan itu bajetnya 

sungguh besar nah disini kami harus bisa  menggair 

orang-orang kesehatan untuk melakukan kerja sama 

kegiatan organisasi yang kita sering kerja sama itu 

seperti TBM Fakultas kedokteran UHO, teman-

teman dari BSMI sultra, dari himpunan mahasiswa 

gizi untuk mrlakukan pemeriksaan kesehatan gratis  

utnuk masyarakat dan disitu  juga meminimkan 

biaya yang kami miliki seperti itu. 
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Di sic juga sebenarnya pengen disuatu daerah 

binaan yang kita miliki tidak hanya sic yang 

membina masyarakat tersebut kita nda ingin 

sebenarnya seperti itu kita juga pengen komunitas 

yang lain entah itu komunitas kesehatan, 

lingkungan atau sosial ikut membangun daerah 

tersebut karen kenapa kami sadar dengan 

kemampuannya kami bahwasanya  kami tidak bisa 

lakukan ini sendiri kami butuh komunitas yang lain 

untuk juga bermanfaat di suatu daerah binaan kami 

 

Lampiran V : Profil Partisipan 

a) Sarmawan Muin merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi 

yang ada di Kendari, bukan hanya sibuk sebagai mahasiswa Kak 

Sarmawan aktif di berbagai kegiatan kerelawanan dan lembaga 

kemahasiswaan seperti Pendiri/Founder Sultra Island Care, Sultra Island 

Care, Div. Pengembangan SDM 2017-2019, Ketua Umum Sultra Island 

Care 2019-2020 dan 2020-2022, Bulan Sabit Merah Indonesi Sultra, Div. 

BSMI Remaja 2019-2023, Anggota Forum Taman Baca Sultra 2019-2023, 

Kepala Perpustakaan Desa Rumah Pandre Dilao, Founder dan Penanggung 

Jawab Tim SINERGI Kemanusiaan, BEM STIE 66 Kendari Kementrian 

Pengembangan Potensi Sumber Daya Mahasiswa (PPSDM) 2020/2021. 

Moto hidup, masih Belajar Bermanfaat dan Mengajarkan Kebermanfaat, 

Satu hari satu kebaikan. 

b) Indriyani Syahrida Muwatir memiliki kesibukkan sebagai pekerja 

freelance dan aktif di dunia kerelawanan, diantaranya seperti anggota 

organisasi mahasiswa pariwisata pencinta alam 2016/2018, sebagai 

bendahara di organisasi Korps Relawan Palang Merah Indonesia (KSR), 
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anggota organisasi Generasi Pesona Indonesia dan badang pengurus IV 

kordinator Kesekretariatan Sultra Island Care. Moto hidup.  

c) Isra Oktavia merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yang ada 

di Kendari, selain itu Kak Isra juga bekerja sebagai admin di salah satu 

media percetakan yang ada di Kendari. Selain sibuk bekerja dan menjadi 

mahasiswi, Kak Isra juga aktif di lembaga kemahasiswaan dan organisasi 

kerelawanan seperti Kordinator Divisi Pendidikan Sultra Island Care 

periode 2020/2022, HMPPI sebagai Bendahara Umum Periode 2021/2022. 

Moto hidup, lakukan sesuatu yang membuat bahagia dan bermanfaat. 

d) Irmansyah, mahir dalam design visual Kak Irmansyah juga memiliki 

media percetakan. Kak Irmansyah juga aktfi di kegiatan kerelawanan dan 

lembaga  kemahasiswaan seperti Founder FKSIL UHO 2015, Founder 

DPP IKA STM/ SMKN Kendari 2015/2017, dewan pengurus pukat IKA 

STM/SMKN Kendari 2018/2020, Ketua Umum Komunitas Seni Sultra 

2019/sekarang, Kepala Departemen IT, Informasi dan Desain Visual  

Konawe Institiut 2020/2024, Pengurus Pusat ASIMAH kordinator bidang 

Design dan Informasi 2019/2024, Event Management dan Logistic Word 

Cleanup Day 2020, Ketua Word Cleanup Day Kota Kendari 2021, Badan 

Pengurus IV Kordinator Divisi SDM Sultra Island Care 2021/2022, 

Dewan Pengurus Pusat Explore Sultra 2020/2021, Dewan Pengurus 

Daerah Kota Kendari Explore Sultra Bidang Ekonomi Kreatif 2021/2022. 

Moto hidup, selalu bersungguh-sungguh, kita bukan penontotn, kita yang 

berbuat kita yang bertanggung jawab dan yakin sukses akan sampai. 
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e) Alamsyah Mufty kesibukkan saati ini bekerja sebagai freelance dan 

berkarir di bidang seni, Kak Alamsyah merupakan founder sekaligun 

badan pengurus IV kordinator dana dan usaha, moto hidup, Hiduplah 

seperti larry. 

f) Kiki Andriani saat ini sibuk menjadi bekerja di salah satu toko sparepart 

handphone yang ada di kendari, selain itu Kak Kiki juga aktif menjadi 

relawan Sultra Island Care menjadi Volunteer V Peduli Masyarakat 

Pesisir. Moto hidup, apapun yang terjadi pada akhirnya kita akan dapatkan 

kebaikan setelahnya. 
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Lampiran VI : Dokumentasi 

     Logo Sultra Island Care dan Logo Volunteer Suluh Pesisir 

 

                           

 

Dokumentasi Wawancara Bersama Partisipan 
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Dokumentasi Program Pedidikan 

Kelas edukasi 
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Kelas buta aksara 

   

 

Kelas Kreasi 

          

Kelas Komputer 
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Dokumentasi Program Kesehatan  

              

   

  

Dokumentasi Pengembangan Potensi Masyarakat Pesisir Desa Wawatu 
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Dokumentasi Pengembangan SDM Sultra Island Care 

Berifing relawan 

  

Wawancara relawan 
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Pelatihan Relawan Sultra Island Care  

  

 

  

Camping Pesisir 
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Family Gathering 
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