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Project analyse  
 
Land: Indonesië 
 

 
Naam: Bayu Setiadi 
Geboortedatum:  
Talent: Baya zijn karakter is expressief en enthousiast en daar wil hij graag gebruik van 
maken. 
Droom: Bayu zijn droom is om “entertainer” te worden. Hij wil hiervoor Public 
communications studeren en zijn doel is om met het diploma zijn dromen waar te maken. 
Start ondersteuning:  07/05/2009 
Verwachtte einde: 2012 voorjaar 
Gerealiseerd einde: 2012 
 
Omschrijving:  
Bayu woont in Petukangan Selatan Ciledug, Zuid-Jakarta. Zijn droom is om een artiest of iets 
dat gerelateerd is aan communicatie met het publiek en hij wil beter onderwijs hebben om 
zijn droom waar te maken. 
Zijn mentor van YAPARI wordt Endang die werkte als vrijwilliger daar. Endang helpt 
verschillende YAPARI "s Programma's zoals het onderwijzen van arme mensen om meer 
onafhankelijk te worden in hun sociale leven. Baju is actief ondersteunen YAPARI in diverse 
evenementen als Master Ceremony. Hij helpt ook Endang om zijn lessen "interessanter / 
leuker" voor de kinderen. 
Bayu woont met zijn ouders en hij heeft twee broers en zussen. Zijn vader is een driver voor 
het openbaar vervoer (Supir Bajaj) en zijn moeder is een huisvrouw. 
Tijdens het interview werd duidelijk dat Bayu is een erg spraakzaam jongen, kan zijn hoge 
eigenwaarde worden ziet als we een aantal vragen over hem zelf vragen. Hij wil een vak te 
leren die het mogelijk maakt voor hem om te werken in entertainment bussines de hele 
wereld, dus hij koos Budi Luhur Universiteit met als specialisatie S1 graad FIKOM (Fakultas 
Ilmu Komunikasi) concetrate in Public Relation. Hij kan helpen Yapari om hun projecten te 
bevorderen en meer geld van sponsors. 
En hij wil zijn ouders trots op hem op een dag als hij succes. 
 
Toekomstplannen: Bayu is net afgereisd naar Floras (is een van de Kleine Soenda-eilanden. 
Het is een Indonesisch eiland, gelegen ten oosten van Soembawa en Komodo )  
Hij werkt daar voor de overheid aan het programma communicatie & informatie om de 
communicatie te optimaliseren. Het is een project van twee maanden. Hierdoor hoopt hij 
meer kans te krijgen om aangewezen te worden als leerkracht.(door dit project komt hij met 
meerdere projecten/contacten in aanraking) Zijn doel is om een baan te krijgen op een van 
de geïsoleerde eilanden en daar les te kunnen geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_Soenda-eilanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soembawa_(eiland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Komodo
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Het budget bedrag was: 
 
2012 1,225.000 
2011 2,001.000 
2010 2,245.000 
2009 3,810.000 
2009 3,550.000 
 

 

    

 

Het werkelijk uitgegeven bedrag was  
 
 
IDR x 1000 > 12,831.000 
 
Evaluatie van de kwaliteit van de project doelstelling: 
 
Algemene en specifieke projectdoelstellingen: 
Het talent van Bayu ontwikkelen middels financiële steun voor zijn studie. 
Het afronden van die studie binnen de daarvoor vastgestelde periode. 
De kosten van de steun dienen binnen het budget te vallen.  
Het budget dient een realistisch beeld te geven van de werkelijke kosten. 
Het realiseren van zijn persoonlijke droom: lesgeven aan de universiteit. 
Het doorgeven van het persoonlijke talent van Bayu aan zijn omgeving 
Goede communicatie van de landencommissie met de mentor en het talent. 
 
Evaluatie 
Bayu is klaar met zijn studie en is Cum Laude geslaagd. Hij is hard op zoek naar een nieuwe 
uitdaging in zijn leven. Hij wil graag verder studeren voor een master degree. Hij is opzoek 
naar een werknemer die hem hierin kan sponseren om zijn doel te bereiken. In September 
2012 is Bayu zijn moeder overleden onverwachts. Dhani begeleid hem mentaal en we 
ondanks dat zijn studie is afgelopen houden wij nog steeds warm contact met hem.  
 

 
Conclusie: De algemene doelstellingen van de stichting en de specifieke doelstellingen van 
dit project zijn volledig bereikt.  
 
 
Waardering: 
onvoldoende   voldoende    ruim voldoende   goed    zeer goed    
 
Verbeterpunten:  
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Bayu in the front with the white shirt. Next to him is Gezy.  


