PORTOFOLIO

RESEARCH & COMMUNITY DEVELOPMENT

VISI & MISI

Yayasan Mediaqita adalah lembaga
penggiat riset dan pemberdayaan
masyarakat mempunyai visi
menwujudkan masyarakat yang
sadarguna akan potensi lokalitas
dengan prinsip kemandirian melalui
penggunaan media alternatif yang
efektif.
Misi MediaQita adalah;
Mendorong masyarakat untuk dapat
berekspresi dan berkreasi sesuai
dengan identitas dan entitas nilai
budaya lokal;

PEMBERDAYAAN
DUKUNGAN
KREATIVITAS

Mendukung terciptanya masyarakat
humanis yang sadar akan potensi
kemandirian lokal untuk dapat
bertahan di masa depan;
Menciptakan kesempatan kepada
komunitas untuk memberdayakan
potensi berbasis media alternatif
berdasar pada prinsip kemandirian
dan keadilan sosial.

PERSONAL
Dengan tenaga professional yang
berlatar belakang akademisi dan
aktivis penggiat gerakan
komunitas, mediaqita telah
berpengalaman merencanakan,
melaksanakan, mengelola dan
sekaligus memonitoring dan
mengevaluasi program.
Pengalaman personil dan
lembaga akan memastikan
program yang diinisiasi
menghasilkan manfaat program
yang berbasis keberlanjutan
mandiri.
Mediaqita kemudian banyak
memberikan layanan konsultasi,
pengelolaan dan kerjasama
terhadap lembaga-lembaga non
profit internasional (INGOs), LSM
nasional (NGOs), perusahaan
internasional, perusahaan
nasional, departemen pemerintah
dan pemerintah-pemerintah
local/Kabupaten sampai ke
pemerintah desa.

ORIENTASI
AKTIVITAS

PROGRAM

PROGRAM

Orientasi program Yayasan MediaQita terdiri dari beberapa
fokus utama. Fokus program antara lain adalah program
antara lain:
Riset,
Pemberdayaan masyarakat (Community development),
Corporate Social Responsibility (CSR),
Kelestarian lingkungan dengan manfaat sosial
Pendidikan komunitas dan Literasi (popular education),
Pengembangan Ekonomi Komunitas
Media Komunitas.
Orientasi program ini saling berhubungan dan dikenal
dengan sistem jejaring dukungan sehingga metode
komprehensif akan terintegrasi di setiap fokus implementasi
program.

RISET DAN APLIKASI
BERKESINAMBUNGAN
Program Riset adalah kegiatan
kegiatan penelitian yang
dilakukan dengan tujuan
melakukan penggalian data yang
menyangkut kelayakan program,
sebagian besar orientasi riset
benyak dilakukan dengan aplikasi
riset aplikatif. Selain itu, aktivitas
riset riset terpisah juga dilakukan
dengan isu isu masalah sosial dan
lingkungan yang terjadi.
Beberapa fokus aktivitas dari
program Riset ini adalah
• Pengelolaan sumber daya alam
• Pemetaan Sosial
• Pemetaan Lingkungan
• Program Pendampingan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
• Program Riset Sosial Budaya
• Program Riset Perubahan
Budaya dan Lingkungan
• Program Inventarisasi dan
dokumentasi budaya
• Social Impact Studies
• Program Riset Audio Visual

RISET

PEMBANGUNAN
MASYARAKAT &
CSR

BEKERJA BERSAMA
MEMBANGUN KEMANDIRIAN
Program pengembangan
Masyarakat bergandengan
dengan isu tanggung jawab
sosial, program ini dirancang
untuk menciptakan kemajuan
kondisi ekonomi dengan
mendorong serta menumbuhkan
prakarsa masyarakat itu sendiri
dalam rangka keberlajutan
dampak program.
Beberapa fokus program yang
berk dengan program
Community Development
adalah ;
• Program Revitalisasi Budaya,
Pengembangan Masyarakat
Berbasis Budaya Lokal
• Program Penguatan organisa
Masyarakat sipil berbasis
budaya lokal
• Program pendampingan
masyarak adat
• Program Pengembangan
Kawasan Komunitas

MEMBERDAYAKAN UMKM
MEMBANGKITKAN
EKONOMI KERAKYATAN

Program-program pengembangan ekonomi
komunitas berfokus pada aktivitas :
Menghimpun, memberdayakan, dan membina
UKM agar bisa berkembang, mandiri, profesional,
dan berdaya saing baik dalam pasar nasional
maupun global.
Mendorong tumbuhnya pelaku-pelaku bisnis UKM
yang profesional dan handal agar dapat
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran.
Mengembangkan komunitas bisnis dan “Market
Place” yang berbasis IT.
Mendorong digitalisasi UKM di kota maupun di
desa-desa.
Membangun wadah market place yang efektif,
efisien, dan mudah diakses oleh pelaku UKM dan
konsumen akhir.
Mempromosikan UKM untuk dapat bersaing dan
menjadi pelaku utama dalam dunia usaha dan
pasar bebas global.

PENGEMBANGAN
EKONOMI
KOMUNITAS

PELESTARIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
DENGAN
MANFAAT
SOSIAL

INTEGRASI UNTUK DAMPAK
YANG BERKELANJUTAN

Program ini merupakan gerakan
yang terpadu antara aspek sosialsosial dan lingkungan dalam upayaupaya aktiitas pelestarian
lingkungan hidup, dan ekosistem
pesisir laut. Gerakan ini bertujuan
untuk meningkatan pemahaman
dan pengetahuan serta akses
masyarakat terhadap kegiatankegiatan lestari lingkungan.

Beberapa fokus program yang
berkait dengan program lingkungan
hidup; Program pengembangan
koservasi terpadu
Program pengembangan kawasan
konservasi
Program Pendidikan Lingkungan
Hidup

PENDIDIKAN DAN KAPASITASI
INKLUSIF

PENDIDIKAN
KOMUNITAS

Program pendidikan komunitas
berbasis pendidikan populer
adalah sebuah gerakan yang
bertujuan untuk meningkatkan
akses pendidikan dan
pengembangan kapasitas
komunitas dengan model jejaring
antar komunitas di wilayah
program dan dampingan.
Beberapa fokus program yang
berkait dengan program
pendidikan populer adalah;
• Program Jaringan Sekolah
Kampung
• Program Peningkatan Kualitas
Pembelajaran berbasis budaya
dan lingkungan
• Program Literasi komunitas
• Program Rumah Budaya

MEDIA PEMBERDAYAAN

Program media komunitas
adalah program yang
berorientasi pada
penggunaan media
komunikasi yang efektif dalam
membuat perubahan
perubahan positif di
masyarakat.
Beberapa fokus program yang
berkait dengan program
media komunitas antara lain;
Video partisipatif
Radio Komunitas
Televisi Komunitas
Produksi Media Komunitas

MEDIA
KOMUNITAS

UNIT PRODUKSI
MEDIA

UPMEDIA
E n h a n c i n g Yo u r E x c e l l e n c e

Jasa layanan pembuatan media
media perusahaan, adalah sebuah
layanan media paripurna dan
produksi komunikasi yang
memenuhi semua kebutuhan
komunikasi anda. Kami akan
bekerja untuk menemukan cara
yang inovatif, baik dari segi biaya
dan efektifitas penggunaan mediamedia untuk berbagai kalangan.
Saat perusahaan anda
membutuhkan komunikasi ke
karyawan , stakeholders, atau klien
anda, kami memiliki kapasitas guna
efektifitas komunikasi dengan
teknologi informasi yang anda
butuhkan.

AWARD
Program Revitalisasi Budaya
Komunitas Buli Maba
(2013-2015), durasi program
3 tahun meraih
penghargaan Platinium dari
Kementarian Sosial di
bidang hak asasi manusia
pada tahun 2014.
Program Revitalisasi budaya
unitas Bajo, berokasi di
Sulawesi Tenggara
(2009-2013), durasi
program selama 3,5 tahun
meraih penghargaan
Platinium dari kementerian
sosial dalam ajang CSR
Award 2011 dengan dua
kategori bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Bidang Hak Asasi Manusia

LOKASI
PROGRAM
PT. Sulawesi
Cahaya Mineral

TEAMS

Hidayah
Muhallim
Management
Strategic
ADVISOR :
Professional
Senior in the
Company's
strategic
management and
non-profit
institutions to
achieve vision and
mission.

Sapril Akhmady
Expertise and
experience in
managing
community
development
projects in various
regions of
Indonesia.
Consultant in
several
international
development
institutions and
CSR programs in
international and
national
companies.

Amiduddin
Hammado
Expertise and
experience in
social
environmental
and sustainable
development
goal, corporate
social risk
management in
international
projects and
national
companies.

Sulaeman

Zaenal

Hapri Muhudi

Experienced as
Chief of
Administration
and Finance in
several local
community
development
projects in
eastern
Indonesia and
community
development
programs in
national
companies.

Experienced in
managing
plantation and
reforestation
development
projects in
several regions
in Indonesia.
His last job was
as Manager of
the MCAIndonesia
reforestation
program and
the Kalla
Foundation in
south east
SUlawesi

Experienced as
program officer,
procurement,
Administration
and Finance in
several local
community
development
projects in
eastern
Indonesia and
community
development
programs in
national
companies.

Muhyiddin AM
Hayat

Laode Sajrin

Experienced as
Chief of
Information
Technology in
several local
community
development
projects in
eastern
Indonesia and
Senior IT expert
in Indonesia
General
Election
Committee.

Experienced as
GIS and Geo
Mapping, as well
as
documentation
specialist in
community
development
projects in
eastern
Indonesia and
community
development
programs in
national
companies.
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Office: Gerhana Alauddin Blok E/36 Makassar,
Sulawesi Selatan, Indonesia

