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A. INFORMASI PROGRAM
Program

Renovasi Jembatan Gantung Lubuk Tai

Tipe

donasi

Waktu Pelaksanaan

15/10/2015

Alamat

Jl. Bangko-Kerinci Km.45,Kampung Durian Hijau, Desa Muara Panco Barat, Kecam

Provinsi

Jambi

Kota

Merangin

Relawan

4 Orang

Kebutuhan Biaya

49,000,000

B. RESUME
RINGKASAN
Jembatan Gantung Lubuk Tai dibangun pada tahun 2010, sepanjang 65 M dengan menggunakan
anggaran desa. Meskipun baru dibangun 5 tahun yang lalu, tetapi beberapa kerusakan terlihat,
sepert lantai jembatan terdapat banyak lobang, papan yang telah lapuk, serta kayu penyangga yang
juga lapuk. Dan belum ada anggaran yang bisa dikeluarkan oleh desa untuk memperbaikinya. Oleh
karena itu, Dana bantuan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan ini.

TARGET SASARAN
Sasaran proyek ini adalah perbaikan kerusakan-kerusakan jembatan, serta memberikan
kenyamanan kepada masyarakat, supaya jembatan dapat dilalui oleh masyarakat tanpa rasa
khawatir. Pasalnya, jembatan ini merupakan penghubung utama masyarakat menuju kebun untuk
mencari nafkah sehari-hari.

ALASAN PROGRAM
Jembatan Gantung Lubuk Tai ini harus segera diperbaiki, karena jembatan ini merupakan
penghubung utama masyarakat menuju kebunnya. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan
jembatan bisa semakin parah dan masyarakat akan selalu khawatir ketika melewatinya. Sementara
itu, Pemerintah desa belum sanggup menyediakan dana untuk perbaikan. Iuran masyarakatpun
tidak cukup untuk memperbaikinya, mengingat pendapatan masyarakat setempat yang hanya
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

FAKTOR KEBERHASILAN
Faktor utama keberhasilan proyek ini adalah ketersediaan dana, untuk menyediakan
kebutuhan-kebutuhan dalam perbaikan jembatan. Selain itu, faktor kerjasama masyarakat juga
dibutuhkan dalam keberhasilan proyek ini.

C. URAIAN PROGRAM
Pengusulan proyek ini berawal dari adanya broadcast bahwa adanya donatur yang
ingin membantu perbaikan jembatan atau sekolah rusak, pesan tersebut disertai
alamat email dan no kontak yang bisa dihubungi. Meskipun saya seorang mahasiswa
yang merantau, tetapi sangat paham akan kondisi kampung kelahiran saya. Saya
teringat akan jembatan yang dulu sering saya lalui. Mengetahui kondisi jembatan
tersebut memprihatinkan, maka saya meminta teman saya untuk mengirim foto
keadaan jembatan saat ini ke email saya.Saya sangat ingin membantu keadaan
sosial masyarakat desa, tetapi sebagai seorang mahasiswa yang belum memiliki
penghasilan, saya berharap melalui proposal ini, saya bisa membantu mereka.Yang terlibat dalam
proyek ini adalah, saya Asqolani dan Mohd.
Khalid, S.Th.I dan dua orang lainnya.Jembatan Gantung Lubuk Tai
dibangun pada tahun 2010, sepanjang 65 M
dengan menggunakan anggaran desa. Meskipun baru dibangun 5 tahun yang lalu, tetapi beberapa
kerusakan
terlihat, sepert lantai jembatan terdapat banyak lobang, papan yang telah
lapuk, serta kayu penyangga yang juga lapuk Dan belum ada anggaran yang bisa dikeluarkan oleh
desa untuk memperbaikinya.
Iuran masyarakatpun tidak cukup untuk memperbaikinya, mengingat pendapatan
masyarakat setempat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

D. ANGGARAN BIAYA
No.

Uraian

Jumlah

Satuan

Nilai

Total

1.

perbaikan jembatan

7 kubik

2,600,000

18,200,000

2.

perbaikan jembatan

4 kubik

2,600,000

10,400,000

3.

perbaikan jembatan

20,000

400,000

4.

perbaikan jembatan

4,000,000

20,000,000

TOTAL

20 kg
5 orang

49,000,000

E. FOTO KEGIATAN
F. LOKASI
Jl. Bangko-Kerinci Km.45,Kampung Durian Hijau, Desa Muara Panco Barat, Kecamatan. Renah
Pembarap

G. LAPORAN KEGIATAN
Seluruh aktifitas ini (Realisasi Biaya, Foto Kegiatan, Dokumen Program) akan dilaporkan melalui
website dengan URL sebagai berikut : http://qoloni.com

H. IDENTITAS PELAKSANA
Nama Lengkap

adi susanto

Email

abdeesusanto40@gmail.com

No.Handphone

082185800659

Alamat

Jl. Bangko-Kerinci Km.45,Kampung Durian Hijau, Desa Muara Panco Barat, Kecam

Provinsi

Jambi

Kota

-

Profile Singkat

-

Profesi

pekerja harian

NO KTP

-

Tanda Tangan

-

I. ALUR PROSES

