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ROTARY CLUB BALI DENPASAR

EDISI SPECIAL 12, DESEMBER 2009

NEWSLETTER
Reguler Meeting

BREAKING NEWS

Tamu special dari Rtn Benny Ratnani-RC Of HK Nortwest

Diam-diam, Rotaract kita
“Agung” memiliki potensi
yang LUAR BIASA
Diah Fridari Psikolog
Our special guest pada
meeting kali ini adalah adik
kandung dari Rtn Fina, yang
mempresentasikan “Fungsi
HR dalam organisasi”.
Disini kita diberikan
suatu test dengan diminta
menggambar “PIG”. Detail
dari presentasi ada di bagian
belakang Newsletter ini.
Dibawah ini adalah “PIG”
dari RAC Agung. Ternyata
‘pig’s tail bisa
mengindikasikan “Sex drive
dan kemampuan dari
empunya PIG”. Coba check!

Meeting kali ini dimulai tepat
pada jam 12.15 dengan lunch dr
RM Wardana (mengutip PP
Suryawan..ini ‘male-s version of
warung Wardani...).

Tamu: Bpk Benny, Ibu Diah dan
Ibu Witari, Ibu Sad dan Pauline.

Attendance: IPP Sisca, PP
Suryawan,Rtn Leo, Rtns Suzana,
Rtn Fina, Rtn Anita, RAC Agung.

Please deh Rtns, jangan
keseringan bolos duonk:) We miss
all of you! MISS U FULLLLLL

Apology dari PP Arnold (gak
enak badan), Rtn Dharma, Rtn
Enny, PE Wiwien dll.
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TAMU-TAMU KITA YANG DATANG BERKUNJUNG
Pauline, asal Australia, yang
merupakan salah satu alumni
‘Youth Exchange Program” dari
Rotary International, datang
berkunjung. Tujuan kunjungan ini
adalah untuk menyampaikan rasa
terimakasih atas dukungan dan
dari Club kita selama masa 3 tahun
beliau di Bali. Pauline akan
meninggalkan Bali, sementara,
untuk kembali ke negaranya.
Pauline merupakan tenaga
volunteer disalah satu yayasan
‘anak2 cacat. Suatu pengabdian
yang sangat luar biasa dari ‘our
lovely Pauline’. We will miss you
and hope you will comeback
again,...soon.

Atas; IA Yudi Witari, Diah Witari, Fina
Bawah : Pauline

Tamu kita Rtn Benny
Ratnani adalah rotarian dari RC
of Hongkong Northwest, yang
sedang berkunjung ke Bali dalam
rangka wedding dari salah satu
collegenya. Beliau menyempatkan

diri “make up” di Club kita
ditengah2 kesibukan beliau. Luar
biasa sekali semangatnya. Patut Di
CONTOH nih
PERAN HR DALAM ORGANISASI
BY DIAH FRIDARI & IA YUDI
WITARI

Ibu Diah Fridari juga alumni
Youth Exchange Program dari RI.
berkonsentrasi dibidang HR.
Bersama dengan Ibu IA Yudi
Witari mempresentasikan bahwa
HR bukan lagi “pelengkap”
melaikan Strategic Business
Partner dari suatu organisasi
Hal yg sangat menarik adalah
‘theory Pig”, lihat diagram
dibawah ya (gak jelas hub nya dg
HR, tapi yg penting..asyik..asyik)
Detil presentasi terlampir.
Last Guest...Calon Rtn ibu
Sad Yuli. Pleasure to have you:)

TEST YANG TIDAK RELIABLE, TAPI KITA2 SIH PERCAYA SAJA DENGAN HASILNYA....THIS IS JUST A JOKE :)
Rtn Suryawan yg dengan
Penuh percaya diri,
menuliskan bahwa ini adalah
gambar BABI....

bagian ini menentukan
ukuran kemampuan “sex” PP
Suryawan....ayo..ayo..siapa yg
mau challenge?.....

bagaimana mnrt Rotarian
sekalian?????
Nah, bagian ini
menunjukan
“kemauan” dri PP
Suryawan

Bagian ini tidak dibahas oleh Psikolog
Diah....memunrut saya, ini menunjukkan
‘kreativitas” dari PP Suryawan
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AGENDA MEETING

Polio Challenge

down kira2 perusahaan apa saja yang bisa anda
approach. We need some ACTIONS!!

Sesuai dengan rencana “pengadaan silent auction”
Brosur Polio akan dicetak dan ready buat
dengan target para ‘sponsor parents’ yang terlibat
didistribusikan.
Covering Letter juga sudah siap.
dalam “Bali Kids’, list calon sponsor sudah di upload
di millis. Untuk yang belum sempat buka email,
tolong dilihat..secepatnya donk:)
Mohon diketahui, bahwa list ini hanya
sebagai acuan saja. Pada dasarnya kita mencoba
mengajak para calon sponsor untuk
berpartisipasi dalam fund raising ini dengan
memberikan vouchers (bukan discount ya...),
dimana vouchers tersebut akan kita auctions kan
ke sejumlah 800 sponsor parents plus their
friends and family. Estimasinya, ini akan bisa kita
distribusikan ke lebih dari 1500 keluarga di
Australia. Ini yang bisa kita berikan kepada para
calon sponsor, bahwa dengan joining “fund
raising’ kita, mereka akan kita expose ke 1500
keluarga di Australia. Dimana keluarga2 ini, secara
reguler datang berkunjung ke Bali.
Auctions ini akan kita lakukan bertahap, dan
tahap pertama kita targetkan awal February. Ayo...list
WEB SITE UNTUK RC OF BALI DENPASAR
Berkaitan dengan ‘challenge”
untuk menginformasikan dan
mensosialisasikan‘polio fund
raising kita ke “outside”,

kebutuhan akan adanya ‘website’
menjadi lebih signifikan. Minggu
lalu dalam meeting, Rtn Chika
yang akan dibantu oleh RAC
Agung, mendapatkan
“kehormatan” untuk membantu

Selain kerjasama dengan RAC, kita juga akan
mengajak club lain (RC Kuta, Bali Taman dan Nusa
Dua)untuk berpartisipasi dalam program ini.

WWW.ROTARYBALIDENPASAR.ORG

pembentukan website untuk Club
kita.

membuat website yang efektif dan
praktis. Weldone to Rtn Chika.

Pada meeting kali ini, Rtn

Yang diputuskan sebagai
website address adalah
www.rotarybalidenpasar.org yang
akan disusun dalam bahasa Inggris
(memudahkan orang asing untuk
mengakses website). Dalam
website ini juga akan ditambahkna
fitur2 link ke websites RC yang
lain, RIdan beberapa internasional
organisasi yang lain.

Chika sudah melakukan PRnya
dan memberikan list of
questionaires kepada members,
untuk di tanggapi. Ini sehubungan
dengan requirements apa saja yang
diperlukan supaya kita bisa

Target kita, awal Februari
pada saat kita mulai launch ‘silent
auction untuk Polio”, website ini
akan sudah efektif. Well, mungkin
belum 100% functioning, tapi
sudah bisa kita gunakan
deh:)...mohon bantuan teman2
untuk membantu re info,
testimoni dan masukan2 lainnya.
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Calendar
18 -23 Jan 2010
International Assembly -San Diego

05 Feb 2010 DTTS Jakarta
06 Feb 2010 PETS Jakarta
12 Feb 2010 DTTS Surabaya
13 Feb 2010 PETS Surabaya
23 Feb 2010 Rotary Anniversary
07 March FUN WALK
08 - 14 March 2010
Rotaract Week

PHOTOS
RLI DAN GDLTS DI SOLO, 11
-12 DESEMBER 2009
PE Wien, PP Suryawan, Rtn
Suzana dan Rtn Fina confirm akan
hadir ke pelatihan RLI dan
GDLTS di Solo. Berikut adalah
sekilas cerita re perjalanan kita
selama RLI dan GDLTS
Sampai di Solo, jam 13.00

Dengan segala liku2nya, akhirnya PE
Wien, Rtn Suzana dan Fina dan PP
Rony Mustamu dr Surabaya, sampai
di Solo. Bayangkan tuh, berapa
banyak liku2nya.karena rombongan
Bali sampai di Jogja jam 7.15
pagi..tapi baru sampai Solo jam 1
siang:) ya..paling gak masih di hari
Jumat yang sama deh (ha..ha..ha)

dimulai, dengan membagi peserta
menjadi 6 kelompok diskusi.
Disini kita diberikan kesempatan
menyiapkan presentasi, sebelum
“the real presenter membawakan
materi. Saya merasa, dengan
dibawakan seperti ini, peserta
diberikan kesempatan untuk
berpendapat, berdiskusi dan
berpresentasi sekaligus mengenal
peserta lain. Very
eﬀective..themanya leadership dan
Rotary.

First and half stop

Nite Ride naek Andong

Acara malam ini adalah
keliling kota naik Andong dan
kuliner di ‘Keraton’nya Danarhadi.
9 Andong plus 2 kereta kencana
membawa kita keliling kota Solo
yg cantik. Kulinernya adalah
tengkleng (kambing muda yang
RLI dimulai jam 14.10
dimasak seperti tongseng lengkap
Komitmen panitia untuk
dengan tulang2nya..), nasi liwet,
memulai acara on time, sangat luar
wedang ronde, wedang kacang
biasa. Total peserta 87 orang dari
(aduhh..lupa namanya apa tuh..),
24 Clubs berbeda. Ini merupakan
sambil menikmati suasana ‘keraton
double dari target panitia yg cuma
dg kereta kencananya’. What a
40 peserta saja. Dengan beberapa
beautiful night!!
pembukaan, diskusi langsung

Suzana with PDG Keliek

Para PDG,DG dan DGE
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Photos

COFFEE BREAK

Masih continue Jumat malam...
Nite ride continue

Ma l a m
ini
kita
juga
berkesempatan berbelanja di gedung
cantiknya Danar Hadi, kalau saya
tidak salah info, pemilik Danar Hadi
m e r u p a k a n a n g g o t a Ro t a r y.
Sayangnya, panggilan perut (sudah
jam 9 waktu Bali), mengalahkan
keinginan berbelanja. AG Nila
sampai harus berpelukan dengan
tiang listrik:) .karena lemes...dan
ke l a p a r a n , s a m p a i m a t a n y a
b e r k u n a n g - k u n a n g t u h . Un t u k
menghindari hal yang sama terjadi
kepada PE Wien dan Rtn Fina,
(maksudnya memeluk tiang listrik...),
kita memutuskan cepat2 ke bagian
kuliner saja. Mantaﬀf!!!

Rupanya PE Wien ini memang
tidak bisa boboG sebelum tengah
malam...beliau usul kita nonton ‘live
music’ di the best Club in Solo (kata
sourcenya PE Wien), so...Rtn
Fina..harus kita geret keluar
hotel..dengan mata setengah tertutup
lho...Dugem nih ceritanya!
Saya tidak menyadari kalau Rtn
Fina ternyata selama ini ‘sadar’
sampai snack datang dan...tauk2, Rtn
Fina duduk dengan
tegak...ha..ha..ha..menunya, Lumpia
dan tahu pong..(ini Club atau warung
pojok .udah gak jelas deh;)..
Sabtu tgl 12 Desember 2009

Acara dimulai tepat jam 9, dg
jumlah peserta 31 orang . GDLTS
adalah group discussion calon2
Jumat Malam....continue
trainers untuk district dan Club. Seru
Ternyata, sepulang nite ride..acara
sekali acaranya, PP Suryawan
belum selesai. Mereka yang terlibat
bergabung dengan kita pada acara ini.
dalam shelterbox dan Thalasemia,
Highlight GDLTS ini adalah
melanjutkan diskusi mereka di
‘public
Speaking’. PDG Gus Goh
cafetaria...Luar Biasa sekali para
dengan brilliant menyampaikan
rotariankita ini....
materi dan mengajak kita semua
Lho..Rtn Fina kok gak ikutan
berpraktek. Banyak sekali sharing dan
meeting?..mau boboG
learning experience yg bikin kita
katanya;)...maklum matanya udah
terpingkal2, tetapi juga belajar. What
setengah watt...
a week end....It was fantastic:)

PE dan Secretaris

AG Nila,Fina,Suzana &Bandana’s lady

PERJALANAN PULANG
Bukan RC Denpasar kalau
tidak ada extra cerita ya, AG
Nila, PP Suryawan, PE Wien,
Rtn Suzana dan Rtn Fina
meruapakan orang terakhir
yang naik pesawat...karena kita
isi perut dulu di restaurant
Padang:)....Itu cumi,ayam dan
teman2nya pasti bergejolak
karena kita harus berlari2
ngejar pesawat.ha..ha..ha...ha
Full on deh experiencenya.
SUPERB!
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