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Berdasarkan Rencana Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(Renas PB) 2015-2019, negara 

kita merupakan daerah rawan 
bencana. Setidaknya ada 12 ancaman 
bencana yang dikelompokkan dalam 
bencana geologi (gempa bumi, 
tsunami, gunung api, gerakan tanah/

tanah longsor), bencana hidrometeorologi (banjir, banjir 
bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, 
kebakaran hutan dan lahan), serta bencana antropogenik 
(epidemi/wabah penyakit dan gagal teknologi-kecelakaan 
industri). Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia 
tahun 2013, terdapat 205 juta jiwa penduduk Indonesia 
tinggal di daerah rawan bencana.

Sebagai yayasan sosial kemanusiaan, Wahana Visi 
Indonesia (WVI) turut aktif dalam upaya terkait 
kebencanaan. Tindakan yang dilakukan berfokus 
pada tanggap bencana, pengurangan risiko bencana 
dan adaptasi perubahan iklim. Tindakan-tindakan ini 
mencakup kegiatan lintas sektor, yaitu antara sektor 
kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan ekonomi. 

WVI tentu tidak sendirian dalam melakukan upaya-
upaya untuk membantu meringankan beban warga 
terdampak bencana. Berbagai organisasi, baik nasional 
maupun internasional, menjadi mitra WVI untuk 
bersama-sama mendukung kerja pemerintah melalui 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Sejak menjelang akhir tahun 2017 hingga pertengahan 
tahun 2018 ini, beberapa bencana kembali menimpa 
saudara kita, antara lain erupsi Gunung Agung di Bali, 
wabah campak dan kurang gizi di Papua, serta kebakaran 
besar di Jakarta. WVI tidak tinggal diam, kami pun 
berupaya memperkuat manajemen pengurangan risiko 
bencana di wilayah-wilayah bencana tersebut. Kisah dan 
laporannya dirangkum dalam edisi kali ini.  
 
Semoga Tuhan melindungi kita semua dari berbagai 
bencana. Amin. 
   
Regina Veronica Edijono, Editor

Dari Redaksi

Memperkuat Manajemen 
Pengurangan Risiko Bencana

Kasih Peduli



Daftar Isi

4

Pendidikan10

8 Kesehatan

14 Ekonomi
Perlindungan
Anak

24 Jalin Peduli

Tanggap Bencana

12

25 Sponsor Anak

28Marketing 
Activities

16 Liputan Khusus
20 Peristiwa 22 Profil Anak

33 Global Partnership



Sebagai negara yang rentan bencana, 
kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana 
menjadi salah satu prioritas bangsa dan 

agenda pembangunan nasional, karena setelah 
bencana berakhir, selalu ada dampak signifikan 
yang ditimbulkan baik secara ekonomi maupun 
sosial. 

Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa 
pengurangan risiko bencana sebagai salah satu 
upaya menghadapi risiko seperti yang tertuang 
dalam Undang-undang Nomor 24/2007, 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 21/ 2008 dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 8/2008 tentang 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 
lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar 
dari Sabang hingga Merauke1.  Secara geografis, 
Indonesia terletak pada pertemuan empat 
lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, 
Benua Australia, lempeng Samudera Hindia 
dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan 
dan timur Indonesia, terdapat sabuk vulkanik 
dan dataran rendah. Kondisi ini menyebabkan 
Indonesia rawan terhadap bencana gunung 
berapi, gempa bumi,  tanah longsor, dan banjir.

Selain mengeluarkan peraturan dan undang-
undang di atas, Indonesia sangat mendukung 
Kerangka Kerja Sendai 2015 yang menjadi acuan 
global pengurangan risiko bencana dari tahun 
2015 hingga 2030. Kerangka tersebut berisi 
empat prioritas antara lain pengurangan risiko, 
tata kelola risiko, investasi dalam pengurangan 
risiko dan membangun kembali lebih baik.

Kerangka Sendai dibuat untuk mencapai tujuh 
target global yaitu mengurangi jumlah korban jiwa, 
mengurangi jumlah warga terdampak bencana, 
mengurangi kerugian ekonomi, mengurangi 
kerusakan infrastruktur, meningkatkan jumlah 
negara yang memiliki strategi pengurangan risiko 
bencana,  meningkatkan kerja sama internasional, 
dan membangun early-warning system.  

Melalu berbagai  undang-undang dan sistem 
yang dibuat ini kesadaran, kewaspadaan, dan 
kesiapsiagaan keluarga dan masyarakat dalam 
menghadapi bencana meningkat. Masyarakat 
juga diharapkan bisa bekerja sama untuk 
menanggulangi bencana yang bisa terjadi. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

  1 Jumlah penduduk Indonesia tahun 2015: 255 461,7 (BPS); tahun 
2016: 261,1 juta (Bank Dunia). 
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Tanggap Bencana

Pengurangan RISIKO BENCANA, 
Sebuah TANGGUNG JAWAB BERSAMA



Gunung Agung di Karangasem, Bali mengalami kenaikan status pada 22 September 2017. Meski 
sempat turun, status Gunung Agung menjadi naik kembali setelah meletus di akhir November 
2017. Merespons kejadian ini, Wahana Visi Indonesia (WVI) telah melakukan aksi tanggap darurat 

terhadap dampak kenaikan status Gunung Agung sejak bulan September 2017 hingga Maret 2018.

Dalam respons ini, WVI  telah melakukan berbagai upaya untuk anak dan masyarakat seperti mengadakan 
Ruang Sahabat Anak bagi anak-anak terdampak, mengadakan pelatihan penghidupan alternatif bagi 
penyintas, pembagian perlengkapan keluarga dan mengadakan kemitraan dengan berbagai pihak.

Berikut adalah rangkuman kegiatan yang dilakukan oleh WVI selama enam bulan:

 

Budiasih (35), salah satu warga yang 

mendapat pelatihan merajut

TANGGAP DARURAT GUNUNG AGUNG 
BERAKHIR

Tanggap Bencana

Latar Belakang:
Status Gunung Agung dinaikan menjadi 
Level IV (Awas) sejak 22 September 
2017. Lebih dari 60 ribu warga dievakuasi 
akibat peningkatan status Gunung Agung.

Total Penerima Manfaat

956 KK 3.447 Warga 2.333 Anak

22 Ruang Sahabat Anak 

untuk 2.132 anak

126 Warga penyintas 
menerima pelatihan alternatif 
keterampilan hidup (merajut 
sepatu bayi, menganyam & 
mencukur rambut)

400 Kepala 
keluarga menerima paket 
kebersihan & kesehatan dari 
Procter & Gamble

105 Kemitraan 
terjalin selama masa tanggap 
darurat

Saya senang sekali, sebelumnya saya 
belum bisa merajut sepatu bayi, 

tetapi setelah mendapatkan pelajaran 
ini saya bisa merajut dan bisa 

melakukan pekerjaan ini untuk nanti 
setelah pulang dari posko.



Sebuah panggilan darurat datang dari 
Kabupaten Asmat, wilayah terpencil di 
bagian selatan Pulau Papua. Kejadian Luar 

Biasa (KLB) campak dan gizi buruk terjadi pada 
awal 2018. Data yang dihimpun Wahana Visi 
Indonesia (WVI) menyebutkan, 73 anak meninggal 
dunia. Untuk mencegah kejadian ini berulang 
kembali, WVI melakukan respons tanggap darurat 
melalui berbagai langkah preventif. 

Sejak Januari hingga April 2018, sebanyak 1.261 
balita dan masyarakat mendapat manfaat dari 
respons tanggap darurat selama 90 hari. Melalui 
program sanitasi, 10  WC dibangun di 3 desa dan 
57 keluarga mendapat 13.680 bubuk penjernih air 
dari hasil kemitraan WVI dengan Procter & Gamble 
(P&G), perusahaan internasional yang memproduksi 
barang konsumen. Selain itu, Kampung Kaye di 
Kabupaten Asmat menandatangani kesepakatan 
bersama untuk Kampung Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS). 

Terkait kesehatan ibu dan balita, WVI melakukan 
konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (ASI 
dan MPASI) bagi 49 ibu dan 56 balita. Selain itu, 

Tanggap Bencana

kader kesehatan juga dilatih mengenai Manajemen 
Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat 
(MTBSM) untuk menangani balita sakit. Alur 
rujukan anak sakit serta peraturan anak sakit di 
tingkat desa juga telah terbentuk di Kampung Kaye 
dan Kampung Birak. 

“Sekarang saya sudah bisa Buang Air Besar (BAB) 
di WC sendiri yang ada pot-nya (septic tank). Tidak 
bau lagi dan tidak banyak lalat. Selama ini saya 
buang air di tetangga (WC Umum) tetapi tidak ada 
pot-nya, bau, dan banyak lalat,” kata Aneta, warga 
di salah satu kampung di Kabupaten Asmat. 

Untuk mewujudkan kampung yang bebas BABS, 
tentu diperlukan kerja sama berbagai pihak. 
Salah satunya adalah Keuskupan Agats. Pihak 
Keuskupan Agats yang diwakilli oleh Uskup Mgr. 
Aloysius Murwito, O.F.M. dan WVI yang diwakili 
oleh Direktur Nasional dan CEO WVI, Doseba 
Tua Sinay menandatangani kerja sama proyek 
pelayanan gizi masyarakat Asmat dari 1 Mei 2018 
- 31 Januari 2019. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

RESPONS 
TANGGAP DARURAT 

KEJADIAN LUAR 
BIASA ASMAT
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Staf WVI menjelaskan tentang pentingnya gizi dan 
Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi balita.

Yali, warga Jayawijaya yang sukses membuat 
jamban alternatif di daerahnya, mengajarkan cara 
pembuatan jamban alternatif bagi warga Asmat.



KEBAKARAN DI BIDARA CINA

Kebakaran hebat melanda pemukiman 
padat di Kelurahan Bidara Cina, 
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada 

Minggu, 27 Mei 2018. Menurut data dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI 
Jakarta, kebakaran ini menghanguskan 46 rumah di 
RT 07 dan RT 08 dan menyebabkan 221 KK dan 
559 orang kehilangan tempat tinggal mereka. 

Wahana Visi Indonesia (WVI) merespons 
peristiwa yang juga menimpa salah satu wilayah 
dampingan ini sejak 28 Mei 2018. Berfokus 
pada sektor perlindungan anak dan nutrisi, WVI 
melakukan berbagai upaya untuk menolong 
anak-anak terdampak kebakaran. Dalam sektor 
perlindungan anak, WVI bekerja sama dengan 
anggota Forum Anak Jakarta Timur. Para anggota 
Forum Anak menjadi fasilitator kegiatan Ruang 
Sahabat Anak untuk membantu memulihkan 
kondisi psikososial anak-anak terdampak lewat 

kegiatan dan permainan yang menyenangkan. 
Sementara untuk sektor nutrisi, WVI melakukan 
praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) 
dalam situasi darurat untuk balita selama berada 
di pos penyintas. Dengan upaya ini, bayi dan balita 
tetap mendapat nutrisi yang tepat meski dalam 
situasi darurat. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

RESPONS TANGGAP DARURAT 
CAMPAK & GIZI BURUK ASMAT
Distrik Agats, Jetsy, Sirets. Periode Januari - April 2018

90 
HARI

Pembagian makanan bagi bayi dan anak yang terdampak 
kebakaran di Bidara Cina
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9 0  H A R I  
R E S P O N S  T A N G G A P  D A R U R A T    

C A M P A K  &  G I Z I  B U R U K  
A S M A T

balita dan masyarakat    
mendapat manfaat program
selama 90 hari

10 WC terbangun di 3 desa 
57 Keluarga mendapatkan 13.680 bubuk
penjernih air dari P&G
Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak
(ASI dan MPASI) untuk 49 ibu dan 56 balita
Penandatangan 1 MoU Kampung Kaye untuk  
Stop Buang Air Besar Sembarangan 

Pelatihan Manajemen Terpadu Balita
Sakit Berbasis Masyarakat untuk
kader kesehatan.
Terbantuk alur rujukan anak sakit di
Kampung Kaye & Kampung Birak.
Terbentuk 1 peraturan anak sakit di
Kampung Kaye.

1.261

D i s t r i k    A g a t s ,  J e t s y ,  S i r e t s    

Pelayanan WVI di Asmat  
akan terus berjalan hingga Januari 2019.  

Mari bersama kita majukan kesehatan anak
anak di Asmat.  

 
BCA 478-3019445 

 a/n Yayasan Wahana Visi Indonesia 
Tambahkan kode 3  

di nominal belakang Rp. 100.003 
Kirim bukti transfer ke 
 berbagi@wvi.or.id   
 WA 0811 1838 496

w w w . w a h a n a v i s i . o r g

Wahana Visi Indonesia

Wahana Visi_ID

“Sekarang saya sudah bisa Buang Air Besar (BAB)
di WC sendiri yang ada pot-nya (septic tank) nya.
Tidak bau lagi dan tidak banyak lalat. Selama ini

saya buang air di tetangga (WC Umum) tetapi tidak
ada pot-nya, bau, dan banyak lalat,”  

Aneta 56 th - Kampung  Syuru - Distrik Agats

D U K U N G A N  A N D A  
B E R M A K N A  

B A G I  M E R E K A

P e r i o d e  J a n u a r i  -  A p r i l  2 0 1 8  



Kegiatan ini merupakan lanjutan dari 
dua pelatihan Kebun Gizi sebelumnya. 
Dimulai dari pelatihan pembuatan 

material pramenanam dengan memanfaatkan 
bahan organik serta 

pelatihan landscaping 
tanaman dan 
pengolahan bedeng 
untuk menjaga 
kesuburan tanah. 

Pelatihan Kebun Gizi melibatkan tenaga kesehatan desa 
yang berperan penting dalam pemantauan status gizi anak. 

Kesehatan

Yohana Kurniati (24) dengan antusias 
mendatangi posyandu. Kader Posyandu 
Perang Le- Desa Ponto Ara, Kabupaten 
Manggarai Barat ini peserta pelatihan 
Kebun Gizi yang diadakan oleh Wahana Visi 
Indonesia (WVI) selama dua hari. Mama 
Yo, begitu panggilannya, tentunya tidak 
sendirian, ada 31 peserta lainnya. Mereka 
adalah para kader posyandu, ibu bayi-balita, 
tenaga kesehatan desa (Tenaga Penyuluh Gizi 
(TPG) dan bidan desa), serta pemerintah desa 
yang merupakan mitra kerja WVI (PKK Desa). 

Tambah satu sendok lagi, Nu (kependekan 
dari enu yang berarti anak perempuan - red),” 
bujuk Mama Yo.

“ “

Pelatihan ketiga ini bertujuan mengajarkan 
masyarakat tentang pengolahan menu bergizi 
seimbang sesuai ukuran, jumlah, tekstur dan 
frekuensi makan anak usia di bawah 5 tahun 
dengan bahan dari sekitar rumah, termasuk kebun 
gizi. Pada pelatihan ini, peserta juga diajarkan 
untuk mengurangi, bahkan mengganti penggunaan 
penyedap makanan dengan gula. 

“Setelah mengikuti pelatihan ini, saya baru tahu 
sebenarnya anak saya yang berumur 6 bulan 
sudah bisa diberikan makanan beragam seperti 
telur dan sayuran. Untuk tekstur pun harus 
disaring hingga yang diberikan pada bayi hanya 
sari-sarinya. Ternyata tidak cukup diberikan bubur 
saja tanpa ditambah bahan lainnya.” Begitu kata 
Mama Yo yang akan terus memberikan ASI hingga 
anaknya berusia 2 tahun nanti. 

Pada pelatihan ini dilakukan uji coba menu untuk 
usia 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-24 bulan dan 24-
60 bulan yang melibatkan 15 bayi-balita. Menu-
menu yang dibuat dihabiskan oleh semua bayi-
balita sehingga dapat diterapkan nantinya di desa 
tersebut dengan lingkup posyandu. (K&P) 

* Gloriana Seran, Health Coordinator, WVI Area Program 
Manggarai Barat

TIDAK CUKUP 
dengan Bubur Saja



Akhirnya 
AIR MENGALIR Lagi

Tidak semua orang dapat mengakses 
air bersih dengan mudah dan lancar. 
Kesulitan seperti ini pernah dialami oleh 

warga Desa Autakma di Distrik Wamena, Kota 
Kabupaten Jayawijaya, Papua. Akses air bersih 
yang mereka miliki berasal berasal dari mata air 
yang kemudian dijadikan sumur sehingga air dapat 
ditampung. Setelah itu air dialirkan ke satu tempat 
yang dekat pemukiman sehingga masyarakat dapat 
mengambil ke sana. 

Air bersih di Desa Autakma ini sempat tidak 
mengalir selama tiga bulan karena terkendala 
pada penggunaan meteran listrik masyarakat 
yang bersifat peminjaman sementara. Meteran 
ini merupakan meteran subsidi dari pemerintah 
pusat. Pada awalnya masyarakat membayar iuran 

air secara rutin, lama-lama 
tidak lagi. Akibatnya air 

tidak mengalir. 

Wahana Visi Indonesia (WVI) mendorong 
Pemerintah Desa dan Komite Air Autakma untuk 
mengalokasikan dana desa yang dimanfaatkan 
bagi pengadaan meteran baru khusus untuk air 
(air ditarik dengan menggunakan listrik). Dengan 
demikian masyarakat secara kolektif membayar 
pulsa air sehingga air dapat mengalir.

Akhirnya air bersih dapat digunakan kembali. 
Silas Kiwo, tokoh masyarakat di Desa 
Autakma, menjelaskan, “Oleh karena itu kami 
mengalokasikan dana desa sebesar 2,5 juta rupiah 
untuk memasang meteran listrik sendiri (khusus 
buat air). Dana didapat dari iuran tiap bulan, per 
keluarga dipungut bayaran 10-20 ribu rupiah 
untuk perawatan dan pembelian pulsa.” (K&P) 

* Hotmianida Rosdelina Panjaitan, 
Area Program Manager, 
WVI Area Program 
Pegunungan Tengah 

Kesehatan



Pendidikan

Sejak 12 Februari 2018, anak-anak di sepuluh 
desa dampingan Wahana Visi Indonesia 
(WVI) di Kecamatan Pino Raya, Bengkulu 

Selatan, punya kegiatan baru. Setiap hari  mereka 
menunggu kedatangan Motor Pintar Sahabat 

Anak (MPSA) yang biasa diparkir di bawah 
pohon atau halaman gedung Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) sesuai lokasi 
yang ditunjuk oleh pihak pemerintah 
desa. 

MPSA merupakan bagian dari kegiatan WVI Area 
Program (AP) Bengkulu Selatan. Kelima motor 
yang beroperasi sejak awal tahun ini diresmikan 
kehadirannya oleh Bupati Bengkulu Selatan, H. 
Dirwan Mahmud, dan Camat Pino Raya, Efredy 
Gunawan pada 20 Agustus 2017. Kegiatan 
operasional MPSA diawali dengan pelatihan bagi 
para pengemudi dan pendamping anak.

Semangat melayani dari para petugas MPSA 
disambut dengan antusias oleh orang-orang yang 
mulai senang membaca. Mereka bukan hanya anak-
anak, yang umumnya berusia 5-12 tahun, tapi juga 
ibu-ibu. ‘’Kehadiran MPSA sangat disenangi. Para 
kepala desa pun mendukung kegiatan ini. Anak-
anak berkumpul untuk membaca, menambah ilmu 
setelah  pulang sekolah. Hal ini dapat menghindari 
mereka bermain di sungai,’’ ujar Sukno, salah satu 
pengemudi MPSA.

MPSA juga hadir untuk anak usia balita & PAUD. 
Oleh sebab itu setiap pengemudi  menyediakan 
kertas bergambar dan pensil warna. Mereka 
mengajari anak-anak yang belum bisa membaca 
untuk  mengenal warna dan mewarnai gambar. 
Harapannya, MPSA bukan hanya sebagai pustaka 
keliling tapi juga mampu menjadi ruang belajar 
yang hidup bagi anak dan masyarakat. (K&P) 

* Maya Sinlae, Area Program Manager,WVI  Area Program 
Bengkulu Selatan

Anak-anak SD biasanya membaca buku dongeng/
cerita rakyat selain buku pelajaran.

Pengemudi MPSA, Ongkey (22 tahun) bersama anak-anak 
Desa Bandung Ayu. “Walaupun awalnya saya sempat dikira 

penjual es, saya senang karena sekarang kehadiran saya 
semakin dinanti. Perubahan ini terjadi setelah ibu-ibu dan anak-

anak di desa paham tentang MPSA yang  membawa buku dan 
bukan menjual es,” kata Ongkey (berbaju kotak-kotak).

Motor Pintar 
Sahabat Anak 

Selalu Dinanti 



Pendidikan Karakter Kontekstual 
diimplementasikan di Halmahera Utara, 
Provinsi Maluku Utara, dengan nama 

Pendidikan Habualamo.  Dalam bahasa lokal 
Halmahera Utara, Hibualamo berarti rumah 
bersama. Nilai kearifan lokal ini mengutamakan 
musyawarah untuk menyelesaikan sebuah 
masalah.  WVI mengadaptasi nilai kearifan lokal ini 
untuk diterapkan di beberapa sekolah di wilayah 
dampingannya. 

E.J. Papilaya, Sekretaris Dewan DPRD Halmahera 
Utara mengapresiasi kinerja WVI tersebut. 
“Ide pendidikan kontekstual yang berdasarkan 
semangat Hibualamo ini sebenarnya sudah lama 
ingin diwujudkan. Awal kerja sama dilakukan 

Wahana Visi Indonesia (WVI) tertantang 
untuk menerjemahkan arahan Kurikulum 
Pendidikan 2013 terkait substansi muatan 
lokal. Dukungan WVI untuk pemerintah 
dalam memajukan pendidikan Sekolah 
Dasar (SD) ini adalah melalui Pendidikan 
Karakter Kontekstual. Model pembelajaran 
ini bertujuan untuk mempromosikan 
perkembangan karakter (sikap moral) dan 
keterampilan anak, sekaligus meningkatkan 
kompetensi guru melalui eksplorasi nilai lokal 
agar siswa mudah belajar dari lingkungannya.

bersama dengan Dinas Pariwisata. Pada tahun 
2012 kami baru intens memperhatikan Pendidikan 
Karakter Kontekstual. Sebagai pemerintah, kami 
sangat berterima kasih pada WVI karena telah 
membantu inisiasi pendidikan tersebut,” cerita 
Papilaya.

Pendidikan Karakter Kontekstual Hibualamo 
diterapkan di SDN 01 Seki sejak 2011 yang 
diawali dari pendidikan pelopor. Bapak Papilaya 
menambahkan, ia menyaksikan perubahan setelah 
pendidikan karakter Hibualamo diterapkan di 
berbagai sekolah. “Saya melihat anak-anak yang 
berada di sekolah model menjadi lebih aktif dan 
ceria. Mereka juga menjadi lebih cinta kepada 
Tuhan, sesama, dan lingkungan,” katanya. Ia 
berharap pendidikan Hibualamo dapat lebih 
berkembang dan anak-anak memiliki karakter 
yang peduli terhadap 
sesama, lingkungan, 
dan semakin 
mengenal budaya 
mereka. (K&P)

* Rena Tanjung, Field 
Communiications 
Officer, Wahana Visi 
Indonesia

Pendidikan

E.J. Papilaya, Sekretaris Dewan DPRD Halmahera Utara 
mengapresiasi kinerja WVI di bidang pendidikan.

Persatuan yang terdapat dalam keberagaman di 
sekolah menjadi salah satu tujuan dari Pendidikan 
Karakter Kontekstual di Halmahera Utara.

WARISAN ADAT 
untuk Pendidikan 
Karakter Bangsa

Saya melihat anak-anak yang berada di 
sekolah model menjadi lebih aktif dan ceria. 
Mereka juga menjadi lebih cinta kepada 
Tuhan, sesama, dan lingkungan

“ “
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Perlindungan Anak

Saatnya Kekerasan Terhadap AnakPartisipasi Anak Untuk
DKI Jakarta RAMAH ANAK

Setiap Januari dan Februari pemerintah dan 
masyarakat Jakarta mulai dari tingkat RT, 
RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten 

sampai provinsi mengadakan Musyawarah 
Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang). 
Rapat besar ini mengundang setiap perwakilan 
elemen masyarakat untuk turut serta memberikan 
ide terhadap perencanaan pembangunan setiap 
wilayah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh 
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan 
Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI 
Jakarta. Dengan berkoordinasi dan kolaborasi 
dengan Wahana Visi Indonesia (WVI), Dinas 
PPAPP mengadakan Musrenbang Anak. Tujuannya, 
mewujudkan DKI Jakarta menjadi Provinsi Layak 
Anak. Suatu pencapaian luar biasa ketika kegiatan 
ini dihadiri pula oleh perwakilan Forum Anak 
tingkat kotamadya, yaitu Jakarta Utara, Jakarta 
Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta 
Pusat, dan juga perwakilan Forum Anak dari 
Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Menurut Yais perwakilan anak dari Kepulauan 
Seribu, banyak hal yang dia dapat dalam kegiatan 
ini. ”Saya diajarkan cara berpartisipasi dalam 
Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat 
kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Di sini kami 
diajarkan cara menyampaikan aspirasi dan ide. 
Kami juga mendapatkan teman-teman baru”. 

Yais memiliki harapan bagi perkembangan anak-
anak di daerahnya, “Pesan saya, mohon untuk 
memperhatikan Forum Anak di Kepulauan 
Seribu.” 

Hernalom Gultom, Kasie. PPAPP Jakarta Utara, 
menyampaikan bahwa Musrenbang Anak 
merupakan wadah bagi anak untuk terlibat 
dalam pembangunan DKI Jakarta agar menjadi 
lebih baik lagi. “Kegiatan ini sangat positif karena 
anak-anak diajari menghadapi Musrenbang, 
berbicara di depan umum serta menyampaikan 
pendapat. Kunci Musrenbang adalah berbicara. 
Anak dilibatkan dalam partisipasinya, anak 
didengarkan aspirasinya, anak menyampaikan 
pendapatnya, sehingga arah pembangunan itu 
jelas, pembangunan yang ramah anak.” 

Dalam Musrenbang, setiap anak menyampaikan 
aspirasi yang berkontribusi terhadap kelima 
Klaster Konvensi Hak Anak. Pendapat mereka 
dirangkum dan nantinya akan dibawa oleh Dinas 
PPAPP ke Surat Keputusan Daerah (SKD) terkait. 
Harapannya, aspirasi anak ini dapat didengarkan 
dan dimplementasikan menuju Provinsi DKI 
Jakarta yang Ramah Anak. (K&P) 

* Hermawati Triwibowo, Monitoring Evaluation & Learning, WVI Area 
Program Jakarta

Perwakilan Forum Anak Jakarta Timur menyampaikan usulan kegiatan 
untuk Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta.

Pada Musrenbang ini anak 
diberikan kesempatan 
untuk menyampaikan 
pendapat atau ikut serta 
dalam kegiatan. Anak 
juga diajarkan menyusun 
program dan merancang 
anggaran yang cocok untuk 
setiap mata kegiatan.
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Perlindungan Anak

Rencana Kerja 
Pemda Sekadau 

Libatkan 
SUARA ANAK

Partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah 
(FAD) dalam pembangunan daerah di 
Kabupaten Sekadau mulai terlihat dan 

dirasakan sejak 2017. Tahun lalu FAD Sekadau 
diundang dalam Musrenbang, namun perwakilan 
anak tidak sampai menyampaikan suara. 

Keberanian anak-anak dalam menyampaikan 
pendapat dan sikap yang tepat dalam 
penyampaian pendapat terus menjadi 
penambahan kapasitas bagi FAD. Anak-anak pun 
dilibatkan oleh Pemerintah Daerah mulai dari 
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) tingkat kecamatan dan kabupaten, 
juga Konsultasi Publik untuk Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan 2019. 

Dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Awal 
RKPD 2019, Pemerintah Daerah Sekadau 
mengundang FAD  untuk turut mendengarkan 

Sebelum mengikuti kegiatan RKPD 2019, FAD 
mengadakan mini research survey di sekolah.

Kegiatan mini research survey juga termasuk permohonan izin untuk 
mengikuti kegiatan RKPD kepada Dinas Kesehatan. 

dan berpartisipasi. Hadir dalam kegiatan ini adalah 
perwakilan Forum Anak dampingan Wahana Visi 
Indonesia (WVI), Trendy (17) dan Michelin (16). 
Ini adalah kali pertama FAD diundang dalam 
Konsultasi Publik RKPD pemerintah daerah. 
Untuk mempersiapkan hal ini, sehari sebelumnya 
FAD mengadakan rapat untuk mendiskusikan apa 
yang akan mereka sampaikan dalam pertemuan. 

Pada Konsultasi Publik tersebut, FAD 
menyampaikan 3 pokok rekomendasi, yaitu 
permohonan dukungan pemerintah daerah untuk 
kegiatan FAD dan apresiasi terhadap kegiatan 
FAD, serta implementasi Kawasan Tanpa Rokok di 
lingkungan sekolah. Kabupaten Sekadau memang 
telah memiliki Peraturan Daerah tentang 
Kawasan Tanpa Rokok No. 1 tahun 2016. 

Penyampaian ketiga rekomendasi tersebut 
mendapat sambutan baik dari Kepala Bappeda 
Litbang Kabupaten Sekadau Ir. Mohammad Isa, 
M.Si yang memimpin acara. Ia juga menyampaikan 
bahwa FAD akan difasilitasi oleh Dinas Sosial 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak. Apresiasi pun disampaikannya atas 
kedatangan FAD dan juga keberanian anak-anak 
untuk mau berpartisipasi dan menyampaikan 
suara mereka. Dalam hal ini, rekomendasi yang 
diserahkan ke kantor Bupati telah didisposisikan 
kepada dinas terkait. (K&P) 

* Nurring Trisnowati, WVI Area Program Sekadau



Ekonomi

Banyak kegiatan dilakukan oleh pengurus 
dan anggota kelompok tani ini, di antaranya 
adalah pelatihan dan dukungan material guna 

meningkatkan produktivitas anggota kelompok. 
Minggus termasuk yang aktif mengikuti kegiatan. 
Baik kegiatan yang difasilitasi pengurus kelompok 
seperti musyawarah/rapat anggota dan pengolahan 
lahan di lokasi kelompok; maupun yang difasilitasi 
pihak luar, misalnya pelatihan. Kegiatan dari WVI-
AP Kupang yang diikuti Minggus adalah pelatihan 
pengelolaan ekonomi rumah tangga, pengolahan 
lahan dan pembuatan pestisida organik. 

“Selama ini saya, istri dan anak-anak 
mengolah lahan di lokasi Oe Ana hanya 
selama musim hujan. Kami menanam 
bawang merah, sayur manis, lombok, 
tomat, terong, dan kacang panjang. Dengan 
bantuan perpipaan dari WVI Kupang dan 
pelatihan pembuatan pestisida organik, 
sekarang kami sudah bisa menanam juga 
pada musim panas,” ungkap Minggus yang 

Aktif di 
Kelompok Tani, 
Perekonomian 
Keluarga TERJAMIN

Dominggus Nenobahan (54), akrab dipanggil 
Minggus, adalah petani lahan kering dan 
hortikultura. Ia bergabung dalam kelompok 
tani hortikultura organik Bakti Mulia di 
Desa Oebola, Kupang, NTT. Kelompok tani 
dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) ini 
dibentuk pada Februari 2016, dengan jumlah 
5 anggota. Kini kelompok tani tersebut sudah 
berjumlah 36 orang, yang terdiri dari pemuda 
dan orang tua. 

biasanya lebih sering menghabiskan waktu di 
lokasi pertanian, bahkan tidur malam pun di sana. 

Minggus juga mengungkapkan, hasil usaha 
holtikultura yang selama ini ia dapatkan sangat 
membantu keuangan rumah tangganya. Dari hasil 
panen, ia  mampu mencukupi kebutuhan pangan 
di rumah sekaligus membiayai 1 anak sudah tamat 
kuliah, 2 anak masih kuliah, 2 anak di bangku 
SMP, dan 1 anak masih di SD. Minggus bersyukur 
atas perubahan 
kehidupan ekonomi 
keluarganya yang 
menjadi lebih baik. 
(K&P) 

* Nahemia Ahalamani, 
Development Facilitator, 
WVI Area Program 
Kupang

Saat pelatihan pestisida organik, petani diajarkan untuk tidak 
menggunakan bahan kimia. Kata mereka, kegiatan tersebut 
menambah pengetahuan dan meningkatkan hasil panen.
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Meskipun lebih dari satu dekade 
pertumbuhan ekonomi makro berhasil 
menurunkan tingkat pengangguran di 

Indonesia, tingkat pengangguran kaum muda 
menurut survei Ketenagakerjaan Nasional 
Februari 2013-Februari 2015 sebesar 18,29% 
(2015).  Data terkini menunjukkan bahwa 
persentase pengangguran pemuda tersebut turun 
dari 22.20% (2014). Namun, persentase yang 
masih mendekati angka 20% ini masih cukup 
tinggi. 

Wahana Visi Indonesia (WVI) berkontribusi 
terhadap upaya menurunkan angka pengangguran 
pemuda melalui Program Pendampingan 
Pemuda usia 18-24 tahun di Jakarta. Kegiatan 
pendampingan ini diawali dengan Seminar 

Motivasi, yang bertujuan membuka pikiran dan 
meningkatkan motivasi untuk meraih tujuan 
hidup yang lebih baik.  Kegiatan dihadiri pemuda 
dari Kecamatan Jatinegara dan Penjaringan.

Beberapa materi yang disampaikan dalam seminar 
adalah mengajak pemuda untuk memahami dan 
mengenali diri (tipe kepribadian; gaya komunikasi 
dan kecerdasan emosional) serta mengupayakan 
mereka untuk merencanakan masa depan dan 
mampu memaknai sukses. Topik boleh serius, 
namun kegiatan dikemas secara menyenangkan 
agar peserta antusias mengikuti seminar.

Beberapa peserta mengaku bahwa tujuan 
mereka mengikuti seminar awalnya hanya untuk 
memperluas pergaulan. Ternyata, kegiatan ini 
sangat bermanfaat dalam mengarahkan dan 
menguatkan tujuan hidup mereka. Seperti 
yang diungkapkan Shelina dari Cipinang Muara, 
“Saat ini saya bekerja di restoran. Kegiatan ini 
membuka pikiran saya untuk  melanjutkan kuliah 
di jurusan Tata Boga agar mendapat pekerjaan 
yang lebih baik,” ujar Shelina yang semula datang 
ke seminar ini untuk mengantar teman.

Yanti, pendamping dari Kelurahan Penjaringan, 
mengatakan, kegiatan tersebut bisa membantu 
anak-anak untuk menentukan masa depannya. 
“Mereka bisa menentukan pilihannya, 
mau kuliah atau membuka usaha,” 
pungkasnya. (K&P) 

* Hermawati Triwibowo, Monitoring Evaluation & Learning, WVI 
Area Program Jakarta

Ekonomi
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Apa 
Rencanamu?

Seminar Motivasi 

Pemuda:

Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi 
para pemuda di wilayah Penjaringan dan Jatinegara 

untuk menjalani masa depannya. 

Sebagian peserta seminar adalah pemuda yang sudah bekerja. Setelah 
mengikuti kegiatan ini wawasan mereka bertambah dan berkeinginan 
untuk melanjutkan studi. Harapan mereka adalah memperoleh 
pekerjaan yang lebih baik. 
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Liputan Khusus

Wujudkan 
Honai Belajar Anak 
di Papua

Masih ingatkah Anda dengan kampanye #BeraniMimpi? Kampanye dari Wahana Visi Indonesia  
(WVI) yang berlangsung setiap tahun ini sudah melakukan dua kali aksi nyata, yakni membiayai 
pembangunan sumur bor air bersih di Sumba Barat Daya dan menyediakan perlengkapan 

posyandu pada 2016. Tak hanya itu, dana yang terkumpul selama 30 hari lewat #BeraniMimpi di tahun 
2017, bahkan telah berhasil digunakan untuk pembangunan fasilitas sanitasi serta Honai Belajar Anak 
(HBA) bagi anak-anak di Desa Sapalek, Papua. 

Brand Ambassador Berani Mimpi, Chelsea Islan, 
bersama anak-anak Desa Sapalek, Papua .

Fasilitas Sanitasi di 
2 Sekolah Dasar 

dan 1 PAUD

1 Honai Belajar Anak

Total Donasi Terkumpul 
#BeraniMimpi 2017:

Rp799.826.089

Total Pembangunan 
#BeraniMimpi 2017:

Proses pembangunan toilet dan HBA telah berjalan dengan sempurna. 
Peresmian keduanya bahkan telah dilakukan pada Februari 2018 
silam. Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh Ambasador 
#BeraniMimpi Chelsea Islan, serta perwakilan pemerintah, masyarakat 
dan anak-anak Desa Sapalek. 

“Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa menjadi 
Brand Ambassador Berani Mimpi dan berada di sini. Ini adalah kali 
pertama saya ke Papua, dan bisa bertemu langsung dengan anak-
anak Wamena.  Melihat anak-anak di sini, saya menyadari bahwa 
mereka sungguh butuh uluran tangan kita supaya mereka mengenyam 
pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka,” ujar Chelsea. (K&P) 

* Putri ianne Barus, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia 
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2.702 Jiwa di Sikka, NTT belum mendapatkan akses air bersih

Liputan Khusus

Kampanye Berani Mimpi akan kembali 
diselenggarakan pada Agustus 2018. Kali ini, 
kampanye bertajuk #BeraniMimpiXSikka 

akan hadir mengajak seluruh masyarakat Indonesia, 
untuk berperan serta dalam pembangunan akses 
air bersih di Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Desa Hepang dan Desa Wolomotong akan menjadi 
tujuan pembuatan sarana akses air bersih tersebut. 
Warga di kedua desa ini masih sulit mendapatkan 
akses air bersih secara maksimal. Bahkan, warga 
harus menempuh jarak sekitar 2-6 kilometer untuk 
bisa mendapatkan air bersih. 

Pengumpulan dana akan kembali dilakukan secara 
massal melalui situs web resmi Berani Mimpi. Tak 
hanya itu, Berani Mimpi 2018 juga mengajak para 
donatur untuk berpartisipasi pada acara offline 
seperti Water Squat Challenge dan Experimental 
Run for Water. Dengan mengikuti kedua acara 

tersebut, para donatur bisa merasakan sensasi 
perjalanan yang dilakukan masyarakat Sikka demi 
mendapatkan air bersih. 

Yuk, dukung masyarakat di Sikka mendapatkan 
yang terbaik lewat #BeraniMimpiXSikka! (K&P) 

* Putri ianne Barus, Field Communications Officer, Wahana Visi 
Indonesia

#BERANI MIMPI Akan Dukung 
Penyediaan Air Bersih di Sikka

Anak-anak di Sikka saat mengambil air bersih di salah satu 
sumur untuk kebutuhan harian mereka dan keluarga
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Pada #SponsorVisit, para sponsor anak 
mendapat kesempatan bertemu dengan 
anak-anak sponsor mereka secara langsung. 

Anak-anak bisa melakukan komunikasi tatap muka 
dan berbagi cerita kepada para sponsor. Lewat 
para Sponsor, anak-anak juga mendapatkan sedikit 

Bertemu Anak Sponsor 
dan Merasakan Jadi Pengajar 
di Bengkayang
#SponsorVisit kembali dilakukan pada Februari 2018. Ini 
merupakan kunjungan pertama para sponsor anak Wahana 
Visi Indonesia (WVI) di tahun 2018. Bengkayang, Kalimantan 
Barat menjadi tujuan #SponsorVisit kali ini.

berkat dalam bentuk barang berupa alat tulis, 
seragam, buku dan sebagainya.  

Setidaknya 10 orang sponsor anak turut serta 
dalam acara yang berlangsung pada Senin-Jumat, 
26 Februari – 2 Maret 2018 ini. Acara kunjungan 

#SponsorAGirl berlangsung selama bulan 
April dan Mei 2018 di seluruh kanal 
media sosial media WVI, yaitu : Instagram, 

Facebook, Twitter & Youtube. Melalui kampanye 

Liputan Khusus

#SponsorAGirl: 
Secercah Harapan 
untuk Anak-anak 
Bengkayang
Momen Kartini 2018 diisi Wahana Visi 
Indonesia (WVI) dengan kampanye digital 
#SponsorAGirl. Kampanye ini mengajak 
warganet bergabung menjadi Sponsor Anak 
terutama bagi anak perempuan di wilayah 
dampingan WVI yang masih banyak mengalami 
kasus putus sekolah dan kekerasan.

digital ini, 108 anak perempuan telah mendapatkan 
sponsor dari 87 sponsor baru yang mendaftar.

Monita Tahalea, penyanyi yang juga Sponsor 
Anak WVI, berkesempatan mengunjungi wilayah 
dampingan WVI di Bengkayang, Kalimantan 
Barat. Ia bahkan menginap rumah Seli dan Sela, 
anak sponsor WVI. Selama dua  hari satu malam 
Monita merasakan bagaimana kehidupan di desa 
tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, tanpa kamar 
mandi dan toilet dalam rumah; serta tidur 
beralaskan tikar. 

Para Sponsor Anak ketika mengunjungi  SDN 16 Pakeng.
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Perjalanan Monita Tahalea ke Bengkayang 
ternyata menginspirasi. Kisah anak berjalan 
kaki ke sekolah dengan sepatu bolong 
menggerakkan hati Bayu Risa (penyanyi) 
untuk melakukan aksi #ShoesForHope untuk 
anak-anak di Bengkayang. Bayu menantang  
dirinya  sendiri untuk berjalan kaki sejauh 
17KM dari Bandara Halim Perdana Kusuma 
sampai Mal Taman Anggrek, Jakarta.

Tidak disangka, banyak relawan dan aktivis 
yang tertarik. Mereka mengirimkan sepatu 
dan ikut berjalan kaki bersama Bayu dan 
Monita. Lebih dari 300 pasang sepatu 
terkumpul dan telah disalurkan ke kantor 
WVI di Bengkayang untuk dibagikan kepada 
anak-anak yang membutuhkan.

 “Pengalaman yang seru banget. Aku jalan kaki ke 
sekolah bersama Seli, Sela dan teman-teman yang 
lain. Hal yang berkesan pada saat aku melihat 
sepatu anak yang bolong pada saat jalan ke 
sekolah, padahal jalan cukup jauh, licin dan banyak 
genangan air karena habis hujan,” cerita Monita.  

Ada hal lain yang membuat Monita terharu, yaitu 
ketika mendengar cerita dari anggota Forum 
Anak yang mengatakan bahwa masih banyak anak 

yang putus sekolah dan dipekerjakan secara ilegal, 
bahkan ada yang bekerja di ‘tempat hiburan’. 
Monita pun menyadari, “Masih banyak yang harus 
kita lakukan bersama untuk melindungi dan 
menyejahterakan anak-anak Indonesia.” Oleh 
sebab itu, katanya ia merasa beruntung dapat 
berpartisipasi dalam kampanye #SponsorAGirl 
ini. (K&P) 

* Gracia Thomas, Social Media Officer, Wahana Visi Indonesia

dimulai dari DKI Jakarta menuju Kabupaten 
Bengkayang, Kalimantan Barat. Selain bertemu 
dengan masing-masing anak sponsor, para sponsor 
juga diajak untuk merasakan menjadi pengajar di 
SDN 16 Pakeng. 

Pada acara ini, para sponsor juga berkesempatan 
untuk mengunjungi beberapa wilayah layanan WVI 
Area Program Bengkayang dan bertemu dengan 
masyarakat di wilayah pelayanan. Pertemuan 
dengan anak-anak dari Forum Anak Desa Suka 
Maju juga menjadi agenda #SponsorVisit. Seusainya 
beraktivitas di Bengkayang, para sponsor anak 
berkesempatan menghadiri perayaan Cap Go Meh 
di Singkawang. (K&P) 

* Putri Ianne Barus, Field Communications Officer, Wahana Visi 
Indonesia

Kunjungan ke Rumah Marga Thjia Singkawang dalam suasana Cap Go 
Meh menjadi penutup rangkaian kegiatan #SponsorVisit.

Liputan Khusus



Peristiwa

Kiprah Anak Indonesia di 
“End Violence Solutions Summit”
“End Violence Solutions Summit” 
merupakan pertemuan tingkat internasional 
yang berfokus memerangi kekerasan terhadap 
anak. Pertemuan setiap dua tahun sekali ini 
melibatkan PBB, pemerintahan dari berbagai 
negara, masyarakat sipil, sektor swasta, 
akademisi dan anak-anak sendiri untuk 
merancang  berbagai solusi untuk mencegah 
dan menanggapi kekerasan terhadap anak. 
Kegiatan yang diadakan di Stockholm,  
Swedia pada tahun 2018 ini adalah untuk yang 
pertama kalinya, dan dihadiri oleh 386 partisipan 
dari 67 negara. 

Salah satu dari tiga wakil anak Indonesia yang 
menghadiri “End Violence Solutions Summit” 
adalah Tigor (16) dari Wamena, Papua. Dalam 
pertemuan ini, Tigor dan Roberto (17) dari 
Meksiko, berpidato pada sesi pembukaan 
mewakili peserta anak lain untuk menyampaikan 

suara dan keprihatinannya terhadap isu-isu anak 
di dunia. Mereka berbicara di hadapan para 
peserta pertemuan, di antaranya adalah Ratu 
Swedia, Perdana Menteri Swedia, serta menteri 
dari berbagai negara yang ikut mendukung 
penghapusan kekerasan terhadap anak, termasuk 
Ibu Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tigor saat berpidato di podium 
utama. 

Perwakilan anak-anak lainnya 
berfoto bersama Ratu Silvia 
dari Swedia (blus dan rok biru)

Tigor adalah perwakilan Forum Anak 
Kabupaten Jayawijaya yang didampingi 
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
(DP3KB) Kabupaten Jayawijaya bersama 
Wahana Visi Indonesia (WVI). Kedua rekan 
Tigor yang mengikuti kegiatan di Stockholm 
yaitu Monica (15) dari Yogyakarta (anak 
dampingan Yayasan Sayangi Tunas Cilik) serta 
Luisa Futboe (16) dari Kupang, NTT (anak 
dampingan ChildFund Indonesia). Pada 19-20 
Oktober 2017, mereka bertiga juga hadir 
di  “The WHO 8th Milestones of Global 
Campaign for Violence Prevention Meeting” 
di Toronto, Kanada.
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Peristiwa

Bahagia itu 
Berkarya dan Berbagi 
             untuk Anak-anak

Sejak 2017, WVI mengajak relawan dari 
kalangan individu dan korporasi untuk 
meluangkan waktu dan terlibat dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
anak-anak, di salah satu wilayah dampingan WVI. 
Beberapa kegiatan sukarela (voluntary day) 
yang telah berlangsung antara lain melibatkan 
mahasiswa, sponsor anak, dan staf perusahaan. 

Khusus relawan dari kalangan individu, setelah 
tahun lalu diadakan di Kubu Raya, (Kalbar), Kupang 
(NTT) dan Jakarta pada 18-21 Oktober 2017, 
kegiatan sukarela sudah berlangsung sebanyak 
empat kali selama 2018. Pada 6-10 Februari 
2018, lima orang relawan mengikuti kegiatan 
di Biak, Papua, sementara tiga kegiatan lainnya 
dilangsungkan sepanjang Mei-Juni 2018. Tiga orang 
bergabung dalam kegiatan di Landak, Kalbar mulai 

20-26 Mei, dan enam orang berkunjung ke Timor 
Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) 
pada 28 Mei-2 Juni. Sementara delapan orang 
lainnya berkegiatan bersama WVI di Kupang, NTT, 
mulai 4-9 Juni. 

Selama mengikuti kegiatan sukarela di wilayah-
wilayah dampingan WVI, para relawan mengisi 
berbagai sesi, mulai dari mengajar menyanyi, 
menggambar, dan bahasa Inggris kepada anak-anak 
PAUD dan SD. Ada juga yang mendampingi anak-
anak untuk menulis surat kepada para sponsor 
mereka. Apapun kegiatannya, para relawan 
melakukannya dengan senang hati karena sudah 
turut berkarya bersama WVI, berbagi ilmu dengan 
anak-anak Indonesia yang membutuhkan. (K&P) 

* Regina Veronica Edijono, Editor, Wahana Visi Indonesia  

Disamping dukungan keuangan atau material, Wahana Visi 
Indonesia (WVI) membuka kesempatan menerima relawan yang 
ingin menyediakan waktu dan berbagi keahliannya yang relevan 
dengan kebutuhan program fokus anak di masyarakat.

Relawan di Biak menyampaikan materi tentang pentingnya cuci tanggan 
pakai sabun, sambil bermain bersama anak-anak dampingan WVI.

“Saya terharu melihat anak-anak yang tetap bersemangat dan 
bersukacita dengan kehidupan mereka,” kata Leonardo Alfonsius 
Paulus Lalenoh, peniliti yang berpartisipasi dalam kunjungan 
relawan ke Timor Tengah Selatan (TTS). “Jangan pernah berhenti 
untuk bermimpi,” pesannya kepada anak-anak TTS.  

Yunika Dewi Lestari, seorang auditor, mengaku ingin melakukan 
sesuatu yang berarti bagi anak-anak Indoensia. Jadilah ia mengikuti 

kegiatan sukarela di Kupang. “Super happy, fun and blessed,” ujarnya. 

Christiana Dwicaesaria, karyawan swata yang terlibat 
langsung dalam kegiatan anak-anak di Landak.  Katanya, “Saya 
berharap anak-anak Indonesia memperoleh hak-hak mereka 

dengan benar sehingga memiliki masa depan cerah dan 
menjadi generasi penerus yang bersinar bagi Indonesia.”



Profil Anak

Itulah keluarga Surya, anak dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) yang aktif mengikuti kegiatan 
kelompok Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Harapan Bunda di Simokerto, Surabaya. Kelompok 
ABK ini dibentuk sebagai dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat tumbuh dan 

mandiri seperti anak normal. 

Surya memiliki cacat fisik pada kaki dan gangguan motorik (cerebral palsy) yang memengaruhi 
pematangan fungsi otot mulut sehingga ia tidak leluasa berjalan dan sulit berbicara. Kondisi ini membuat 
Surya minder dan lebih suka bermain sendiri. Surya juga mengalami keterlambatan perkembangan 
mental dan pikir, sehingga di usia 7 tahun ia masih mengikuti pendidikan di PAUD (Pendidikan Anak Usia 
Dini). Seharusnya ia bersekolah di sekolah khusus SLB (Sekolah Luar Biasa) atau sekolah inklusi yang 
memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Namun, lokasi SLB jauh dari rumahnya dan membutuhkan 
biaya transportasi mahal. Sementara sekolah inklusi saat ini belum tersedia di dekat rumah Surya. 

Pada 2017 Surya bergabung dalam kelompok ABK Harapan Bunda. Kini, perubahan pada dirinya pun  
mulai tampak.  “Surya senang karena memiliki teman bermain,” kata ibunya. Setelah mengikuti kegiatan 
kelompok ini Surya bukanlah anak yang minder lagi. Sang ibu melanjutkan, “Sekarang Surya sudah 
menjadi anak yang ceria dan supel, mau menyapa tetangga dan bergaul dengan anak-anak lain.” (K&P) 

* Agustin Putri Kurniasari, Field Facilitator, WVI Area Program Simokerto - Surabaya 

Surya diajak berbelanja setelah menerima hadiah uang dari sponsornya. 

Surya diajak berbelanja setelah menerima hadiah uang dari sponsornya. 

Surya (kaos bergaris) berkegiatan di kelompok ABK Harapan Bunda dampingan WVI.

Surya Tidak 
Minder Lagi
Surya (7), anak bungsu dari lima bersaudara. 
Ia tinggal di rumah kontrakan seukuran 
kamar kos-kosan bersama ayah, ibu dan dua 
kakaknya. Ayahnya  pekerja tidak tetap di 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), 
dan lebih sering menganggur. Sehari-hari, 
ibunya merawat Surya.
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Di kelompok ABK Harapan Bunda, WVI 
menghadirkan psikolog dan puskesmas untuk 
mendeteksi perkembangan anak melalui permainan 
dan memberikan penjelasan kepada orang tua agar 
dapat  menerima dan melatih anak menjadi mandiri. 
WVI  juga bekerja sama dengan kelurahan dan 
sekolah inklusi di sekitar Simokerto untuk peduli 
terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. 
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Putri tinggal di dusun yang jauh dari keramaian kota; tidak ada 
penerangan dan sulit untuk berkomunikasi dengan pihak luar. 
Keterbatasan ini tidak menghalanginya, bahkan ia menjadi pengurus di 

Forum Anak Uncak Rentawan yang dibentuk pada November 2014. Waktu 
itu Putri masih kelas 5 SD. Sejak bergabung dengan Forum Anak, ia sudah 
beberapa kali mengikuti perlombaan dan selalu menang. Pada perayaan 
Hari Anak Nasional tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh WVI, 
Putri dan kelompoknya yang menampilkan musik perkusi, menjadi juara 
pertama lomba vocal group. 

Untuk mengikuti Forum Anak, Putri harus berjuang. Rumah yang jauh 
menyebabkan ia harus membawa bekal sebab kegiatan dilakukan seusai 
jam sekolah, ditambah harus berjalan kaki 3 km, dan sering kali hujan turun.  
Namun, Putri selalu senang dan bersemangat sebab ia menerima banyak 
pengalaman dan pengetahuan selama bergabung dengan Forum Anak. Putri 
pernah diutus sebagai perwakilan anak dalam Kampanye Penghapusan 
Kekerasan Terhadap Anak, temu Forum Anak Daerah di tingkat kabupaten 

dan kecamatan, Perayaan Hari Anak Nasional tingkat 
kabupaten, audiensi dengan Bupati, serta sosialisasi 
literasi di desanya. Putri juga aktif berdiskusi kelompok 
dan mengikuti workshop Forum Anak tingkat 
kabupaten. Semua itu pengalaman berarti baginya.

Putri berharap, anak-anak di desanya bisa maju dan 
kreatif, seperti visi Forum Anak Uncak Rentawan. 
Selama ada Forum Anak, ia dan teman-teman menjadi 
berani tampil, baik di forum desa maupun di tingkat 
kabupaten. (K&P) 

* Herman Maraga Bakung, Development Facilitator, WVI Area Program Landak

Kegiatan Forum Anak Uncak 
Rentawan tahun 2015, Putri 

kedua dari kiri. 

Putri (15), murid  kelas 
9 SMP.  Sehari-hari,  
selain membantu 
ibunya di rumah, 
ia aktif  di kegiatan 
Forum Anak 
dampingan Wahana 
Visi Indonesia (WVI). 
Salah satu kegiatan 
yang diikutinya adalah 
menjadi panitia 
pelaksanaan perayaan 
Hari Anak di desanya 
tahun 2017.
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Semangat Juang Putri 

Putri menjadi juru bicara perwakilan Forum Anak Desa saat 
audiensi dengan Bupati Landak.
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“Saya kenal Forum Anak dan WVI waktu 
saya kelas 3 SD, sekitar tahun 1998,” ujar 
Sastri membuka ceritanya.  “Lewat Forum 

Anak saya bisa bertemu teman-teman dari luar 
Kabupaten Merauke. Saya juga belajar untuk 
lebih berani menjadi seorang pemimpin dan juga 
mengembangkan bakat di forum.”

Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri 
Sastri setelah ia aktif berkegiatan di Forum Anak. 
Bahkan pada 2003, Sastri terpilih menjadi Duta 
Anak dari Merauke yang mengikuti kegiatan 
anak tahunan di Jakarta yang diadakan oleh WVI. 
Melalui kesempatan ini, Sastri bisa mengunjungi 
Ibu Kota Jakarta.

“Jika bukan karena kesempatan dari WVI, saya 
tidak pernah melihat Jakarta. Di sana saya bisa 
tampil dan belajar berorganisasi bersama teman-
teman lain. Saya bangga saya bisa mengenalkan 
budaya Papua waktu itu hingga ke Jakarta,” ujar 
Sastri yang kini menjadi staf humas di salah satu 
perusahaan di Papua.

Seluruh pengalaman yang membangun Sastri 
kecil ini terbentuk karena sponsor yang telah 
mendukungnya dari SD hingga ia menamatkan 
sekolahnya di bangku SMA. “Saya masih 
ingat nama sponsor saya, Ibu Neri Kalvari. 
Beliau baik dan membantu saya. Kami dulu 
berkomunikasi lewat surat. Saya selalu bercerita 
kepada Ibu Neri tentang kegiatan saya dengan 

Forum Anak 
Modal Awal Staf Humas

Jalin Peduli

Sastri (29) lahir dan tumbuh di 
pedalaman Merauke, Papua. Sejak kecil 
ia  rajin bergabung dalam berbagai 
kegiatan yang diadakan oleh Wahana Visi 
Indonesia (WVI) Area Program Merauke. 
Bersama WVI, Sastri mendapat banyak 
pengalaman.

WVI dan beliau sangat mendukung,” kata Sastri 
mengenang pengalamannya saat melakukan 
korespondensi dengan sponsornya.

Kini sebagai ibu rumah tangga, Sastri 
menerapkan semua ilmu yang ia dapat saat masih 
bergabung menjadi anggota Forum Anak dalam 
kehidupannya sehari-hari termasuk tentang hak-
hak anak. Meski telah menjadi orang tua, Sastri 
berharap bahwa anak-anak di Merauke tetap bisa 
meneruskan jejaknya.

“Terima kasih WVI dan sponsor yang 
baik karena sudah mendukung saya. Saya 
berharap semakin banyak anak di Merauke 
dan Papua mendapat kesempatan sama 
seperti saya, memiliki hak-hak anak yang 
sama juga, sehingga bisa memiliki masa 
depan yang lebih baik,” tutup Sastri. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia
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Sewaktu SMA, Inge dan temannya 
mengunjungi panti wreda di Kecamatan 
Laguboti, Kota Balige, Sumatera Utara. Di 

sana Inge melihat banyak orang tua sakit, baik 
fisik maupun mental. Setelah kunjungan itu hati 
kecilnya berkata, ”Mereka tidak bisa sendiri. 
saya sehat, saya harus membantu mereka.” Inge 
menyadari, Tuhan menaruh belas kasihan di dalam 
hatinya. Hatinya pun mulai tergerak menolong 
orang yang membutuhkan sekalipun uangnya saat 
itu pas-pasan.

Ketika pertama kali mendengar program Sponsor 
Anak dari Wahana Visi Indonesia (WVI) di gereja 
tempatnya beribadah dan melayani, GKI Depok, 
Inge langsung tertarik. WVI punya visi yang sama 
dengannya. Anak kedua dari tiga bersaudara ini 
prihatin terhadap perkembangan anak-anak di 
Indonesia sebagai  harapan dan penerus bangsa. 
Inge melihat WVI sebagai organisasi yang memiliki 
hati besar dalam menjangkau anak-anak yang 
selama ini terasa sangat jauh baginya. Sejak kecil 
Inge punya kerinduan untuk menjadi berkat, dan 
WVI merupakan jawaban dari kerinduannya itu. 

Wanita kelahiran Riau ini senantiasa mendoakan 
WVI agar semakin dikenal dan memiliki 

Ruth Inggrid Veronica Sitompul (21) – biasa 
dipanggil Inge, berkomitmen menjadi 

sponsor anak sejak Februari 2016. Ia juga aktif 
memperkenalkan WVI kepada teman-temannya. 
Awalnya 5 orang, kini sudah 11 teman Inge turut 

memberi donasi untuk Maria, anak sponsornya di 
NTT. Mereka menyiapkan hadiah tas sekolah dan 

surat untuk Maria. 

YUK, KITA MENJADI 
KEAJAIBAN 

BAGI SESAMA!

Inge kagum atas program WVI yang sangat konsisten dan juga Hope 
Ambassador WVI telah menjadi teladan dalam kehidupan rohaninya.

banyak sponsor sehingga pelayanannya dapat 
menjangkau lebih banyak anak dan masyarakat 
yang membutuhkan. Dengan begitu mereka 
berkesempatan untuk hidup lebih baik. “WVI 
merupakan organisasi yang total sekali 
mengerjakan program-program dan 
memiliki pelayanan yang sangat baik,” 
ujar Inge. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan 
skripsi ini pun percaya pada pengelolaan keuangan 
WVI yang transparan. 

Mengakhiri pembicaran, Inge yang bersama 
komunitas gereja sedang menyiapkan bakti sosial 
ke panti asuhan anak berkebutuhan khusus pada 
September 2018,  berharap dapat bertemu 
langsung dengan Maria melalui kegiatan Sponsor 
Visit. Inge pun berpesan, “Sebagai manusia 
dengan berbagai tantangan hidup, sering kali kita 
mengharap pertolongan/keajaiban dari orang lain. 
Tapi apakah kita bisa menjadi keajaiban bagi orang 
lain? Mulai dari hal kecil, yuk kita berusaha menjadi 
keajaiban bagi sesama.” (K&P) 

* Earlene, National Resources Development Depatment, Wahana Visi 
Indonesia
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Rudy yang saat ini berjemaat di GKI Kedoya, Jakarta, mengatakan, “Saya 
merasa punya hubungan emosional dengan WVI, ada hubungannya 
dengan Tuhan yang saya sembah. Saya merasa punya “utang” kepada 

Tuhan, saya sendiri bukan orang kaya, apa yang bisa saya lakukan untuk 
Tuhan ya memberikan apa yang saya bisa beri untuk membantu orang yang 
membutuhkan,” ujar pria berumur 70 tahun ini.

Walaupun sudah memasuki masa purna tugas dari salah satu perusahaan 
konsultan teknik di Jakarta sejak 2015, Rudy masih aktif dalam kegiatan 
pelayanan kemanusiaan.  Ayah dua anak ini mempunyai prinsip yaitu “Selama 
saya masih bisa, saya harus mandiri dan melayani Tuhan.” Pegangan 
hidup ini  membuatnya tetap punya semangat untuk berkarya. 

Di sela-sela kesibukannya menjadi freelancer di perusahaan konsultan lainnya, 
Rudy menyempatkan diri mengetahui perkembangan anak sponsornya. 
Laporan Tahunan dari anak sponsor memberikan sukacita bagi Rudy. “Saya 
senang, saya merasa ada orang yang menghargai apa yang saya berikan dengan 
memberikan laporan, walaupun saya tidak kenal anak sponsor dengan dekat, 
begitu pula sebaliknya.” 

Bergabung dalam pelayanan WVI, Rudy memiliki kesan tersendiri. “Saya selalu 
mengagumi WVI, melayani dengan tidak membedakan agama, ataupun suku 
anak. Saya pernah memberikan surat untuk anak asuh saya yang ditulisi ayat-
ayat dari Alkitab. Ternyata saya diinfokan bahwa surat tidak dapat dikirimkan 
karena anak bukan Kristen.”  

Menutup pembicaraan, Rudy berkata, “Saya berterima kasih kepada WVI 
untuk pelayanan yang selama ini telah dilakukan, Saya berharap di masa-
masa mendatang pelayanannya semakin berkembang dan dapat melayani 
lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Dukungan setiap sponsor 
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani anak-anak, keluarga dan 
masyarakat dampingan.” (K&P) 

* Paskah Lestari Simanungkalit, National Resources Depatment, Wahana Visi Indonesia

Usianya tidak 
muda lagi, namun 
masih punya 
semangat tinggi 
untuk melayani 
dan berkarya. 
Rudy Mathias, 
bergabung dengan 
Wahana Visi 
Indonesia (WVI) 
menjadi salah satu 
sponsor anak sejak 
2008. 

“SAYA MERASA PUNYA 
HUBUNGAN 
EMOSIONAL 
DENGAN WVI”
Rudy berpesan untuk anak sponsornya, “Belajarlah 
yang rajin, patuhi orang tua dan guru.”
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Betty menuturkan, awal ketertarikannya 
dimulai saat adiknya, yang biasa dipanggil 
Bunbun, memberikan selembar brosur 

Wahana Visi Indonesia (WVI) mengenai Program 
Sponsor Anak. Menurut Betty, program ini 
memberikan pendidikan bagi anak-anak yang 
menjadi dasar untuk mengubah dan memberbaiki 
kehidupan mereka. “Pendidikan itu berkelanjutan 
buat semua generasi. Jadi, kalau kita bisa bantu 
dengan program yang tepat, kenapa tidak?” ajak  
Betty. 

Menurut Betty, hal yang paling menyenangkan 
adalah saat menerima surat dari anak serta 
laporan tahunan anak sponsornya.  Banyak hal 
menarik lainnya selama ia menjadi sponsor, 
misalnya ketika ia menerima majalah Kasih Peduli. 

Betty Rosdiana Astono (50) memulai langkahnya 
menjadi seorang sponsor anak pada 2003. Hingga 

2018, ia telah mendukung 2 anak sponsor dari 
Area Program (AP) Sekadau, (Kalimantan Barat) 

dan Sentani (Papua).

JATUH HATI 
KARENA BROSUR
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Terima Kasih atas dukungan mitra korporasi, pemerintah dan media yang telah bekerja sama dengan 
Wahana Visi Indonesia dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Melalui majalah inilah ia dapat mengetahui berbagai 
macam kegiatan yang dilakukan WVI serta melihat 
sponsor-sponsor anak lainnya yang bergabung.

“Dengan adanya Wahana Visi Indonesia, maka saya 
bisa menyalurkan bantuan (kepada anak-anak yang 
membutuhkan, red) dan saya akan menceritakan 
mengenai program WVI tersebut kepada teman, 
saudara,” Betty mengutarakan.

Harapan Betty untuk program sponsor anak, 
semoga semakin banyak orang mau mendukung 
dan dapat melakukan perubahan bagi anak-anak. 
“Saya ingin anak-anak (Indonesia) itu bahagia,” 
ujarnya menutup pembicaraan. (K&P) 

* Inneke Sumilat, National Resources Development Department, 
Wahana Visi Indonesia 
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Major Sponsor 
dan Hope 
Ambassador 
Gathering

Pada 7 Februari 2018, Wahana Visi Indonesia 
(WVI) mengadakan gathering bersama 
sekitar 40 orang Major Sponsor dan Hope 

Ambassador. Acara dikemas dalam bentuk 
talkshow yang sangat menarik, dengan narasumber 
Becky Tumewu dan Erwin Parengkuan. 

Becky yang sudah 7 tahun menjadi sponsor anak 
berbagi cerita tentang keseruannya mengunjungi 
anak sponsornya di NTT dan beberapa area lain. 
Melalui kegiatan sponsor visit, ia melihat bagaimana 
donasi sponsor dikelola menjadi program 
pendampingan yang berdampak bagi anak-anak 
dan masyarakat. Kisah berbeda disampaikan Erwin 
yang pernah memfasilitasi pelatihan komunikasi 
untuk Forum Anak. Menurutnya, banyak potensi 
dalam diri anak-anak; namun kurangnya wawasan 
membuat mereka takut untuk bermimpi. Itu 

sebabnya, Erwin senang pergi ke daerah karena ia 
dapat mendorong anak-anak untuk mempunyai 
cita-cita yang tinggi. 

Dalam pertemuan ini, WVI juga meneguhkan 
kembali 11 Hope Ambassador yang menyatakan 
kesediaannya untuk menyuarakan hak-hak anak 
dan mengajak masyarakat untuk mengambil bagian 
dalam memberikan harapan akan masa depan 
yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Mereka 
adalah  Becky Tumewu, Erwin Parengkuan, Imelda 
Fransisca, Sidney Mohede, Hanna Carol, Dewi 
Makes, Riani Soerjodibroto, Fransisca Tjong, Ronny 
Julia Hutagalung serta pasangan Chandra & Susiani 
Tambayong. (K&P) 

* Shinta Maharani, National Resources & Development Department, 
Wahana Visi Indonesia

“Do It Yourself” Class 

Setelah sebelumnya diadakan di Jakarta dan 
Surabaya, tanggal 1 Februari 2018 “Do It 
Yourself” Class kembali hadir, kali ini di Solo, 

Jawa Tengah. Hari itu hujan turun sepanjang hari, 
namun tidak mengurangi semangat para sponsor 
yang berdomisili di Solo untuk hadir. Dalam kegiatan 
ini, tote bag dengan gambar-gambar lucu telah 
disediakan, lengkap dengan cat dan kuas. Sponsor 
diberi kebebasan berkreasi dengan warna. Sponsor 
juga menulis surat untuk anak sponsor mereka, 
menanyakan kabar dan berbagi cerita, sehingga 
hadiah tas yang dikirimkan semakin berkesan. 

Ada lebih dari 20 orang sponsor menikmati kegiatan 
“Do It Yourself” Class. Pertemuan ini juga menjadi 
kesempatan bagi WVI untuk berterima kasih pada 

sponsor dan berbagi informasi, sehingga baik sponsor 
maupun WVI dapat saling mengenal dengan lebih 
baik. It was a really fun and meaningful event!

Terima kasih kepada para sponsor yang telah 
berpartisipasi dan berkreasi. Terima kasih juga kami 
ucapkan kepada GKI Coyudan, mitra gereja, yang 
telah memfasilitasi pertemuan ini. Sampai jumpa di 
kota berikutnya! (K&P) 

* Shinta Maharani, National Resources & Development Department, 
Wahana Visi Indonesia
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PT Procter & Gamble Home Products 
Indonesia (P&G) turut meringankan beban 
para warga terdampak letusan Gunung 

Agung di Bali pada awal 2018. Perusahaan 
konsumen barang multinasional ini memberikan 
donasi berupa family kits yang terdiri dari 5.000 
buah sikat gigi, 10.000 saset sampo, dan 5.000 saset 
obat batuk sirup, Bantuan ini disalurkan kepada 
400 Kepala Keluarga (KK) di pos-pos penyintas di 
Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali. 

Selain itu, P&G juga membantu anak-anak  
Kabupaten Asmat, Papua  di mana terjadi Kejadian 
Luar Biasa (KLB) akibat gizi buruk. Salah satu 
faktor pemicu KLB ini adalah sanitasi buruk, warga 
sulit mengakses air bersih. P&G menyediakan 

#iSponsor ‘Sponsor Get Sponsor’ adalah 
kompetisi daring (online) yang rutin 
diadakan WVI setiap tahun. Selama 

kompetisi berlangsung, sponsor anak mengajak 
sebanyak mungkin keluarga/temannya untuk turut 
mensponsori anak. Di akhir kompetisi, sponsor 
anak yang paling banyak mengajak orang lain 
untuk menjadi Sponsor Anak, berhak mengikuti 
perjalanan ke wilayah dampingan WVI. 

Melalui #iSponsor 2018 ini, sebanyak 95 orang 
bergabung dalam program Sponsor Anak sehingga 
139 anak telah mendapatkan sponsor. Dari 
pencapaian tersebut, 39 anak tersponsori atas 
rekomendasi dari Larasita Putri Walian. Sebagai 

pemenang, Laras diajak melakukan Sponsor Visit ke 
Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Di kesempatan 
ini, Laras mengajak suaminya, Bagas Wira Paksi.

Sponsor visit berlangsung pada 28 April hingga 1 
Mei 2018. Pemenang kompetisi kali ini mengunjungi 
Desa Nekke dan Desa Kelle. Di sana Laras dan 
suaminya berbincang-bincang dengan masyarakat 
desa dan berinteraksi dengan anak-anak sekolah 
Minggu. Masyarakat dan anak-anak sangat ramah 
dan terbuka menyambut kunjugan mereka. Laras 
dan suaminya juga senang, sekaligus terharu dapat 
bertemu anak sponsornya. (K&P) 

* Yustine Hutabarat & Citrania Yuliana, National Resources & 
development Department, Wahana visi Indonesia

Promosikan Program 
Sponsor Anak Lewat 
#iSponsor

Bantuan P&G 
Indonesia  dalam 
Situasi Bencana  

Laras (rambut panjang) berkunjung ke Sanggar Tenun Anak dan 
kelompok pemasaran bersama. Di sana anak-anak diajarkan menenun 
kain menggunakan alat tenun tradisional serta membuat ‘Bose’, jagung 
kering tumbuk khas TTS.

25.680 saset bubuk PUR yang dapat menjernihkan 
air kotor menjadi air bersih layak minum. Sebanyak 
55 KK (240 jiwa) di Kecamatan Warse, Akamar, 
dan Jetsy merasakan manfaatnya. Jumlah penerima 
manfaat akan bertambah mengingat PUR masih 
terus didistribusikan.

Seremoni serah terima donasi dilakukan di Sentral 
Senayan III, Jakarta pada 7 Februari 2018 antara 
Presiden Direktur P&G Indonesia, Madhusudan 
Gopalan dan CEO & Direktur Nasional Wahana 
Visi Indonesia, Doseba Tua Sinay. (K&P) 

* Frinsen Saragih, National Resources and Development Department, 
Wahana Visi Indonesia
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Pada 28-31 Mei lalu, malam pujian dan 
penyembahan bertajuk “Gratitude” 
kembali diadakan. Kali ini Sidney Mohede, 

Hope Ambassador WVI dan tim JPCC Worship, 
mendatangi Malang, Ungaran, Pontianak dan 

“GRATITUDE 
2018”

Samarinda. Ini adalah tur yang ke-10 kalinya yang 
dilakukan sejak 2012. Ungaran dan Samarinda 
menambah jajaran kota–kota Indonesia yang 
menjadi tempat diadakannya “Gratitude”. 

Perjalanan empat kota yang ditempuh dalam 
empat hari tanpa jeda, bukanlah hal mudah. 
Meskipun melelahkan, semangat rombongan tidak 
pernah surut untuk tetap tampil prima setiap 
malam. Kerinduan mereka untuk memuji Tuhan 
dan menjadi berkat bagi anak-anak di pelosok 
Indonesia mampu mengatasi keletihan mereka. 
Semua ini dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan.

Melalui konser ini, 1.225 anak Papua mendapat 
sponsor, mereka bisa tersenyum dan memiliki 
harapan untuk meraih hidup yang lebih baik. Terima 
kasih kepada seluruh anak Tuhan yang hadir. (K&P) 

* Beatrice Mertadiwangsa, National Resources & Development 
Department, Wahana Visi Indonesia

Malinda Furniture Gallery 
Dukung Fasilitas 
Sanitasi 

Perayaan 20 tahun berdirinya Malinda 
Furniture Gallery dengan bintang tamu 
Cakra Khan dan Astrid, diwarnai aksi berbagi 

yang mendukung kegiatan kemanusiaan WVI. 
Dukungan ini bukan yang pertama kalinya, tahun 
2016 mereka memberi donasi untuk membantu 

peningkatan kapasitas kader dan pembelian 
peralatan posyandu di Timor Tengah Selatan (TTS), 
Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada acara bertajuk “20th Malinda Anniversary 
Celebrations” yang berlangsung pada 21 April 
2018 di Malinda Design Center, Kemang, Jakarta, 
dijual berbagai bingkisan (parcel) berisi produk 
Malinda Furniture Gallery. Dengan membeli 
bingkisan, pembeli telah ikut berdonasi untuk anak-
anak di Sambas, Kalimantan Barat. Total donasi 
sejumlah Rp105.947.000 tersebut digunakan 
untuk membantu pengadaan ruang kelas dan toilet 
sekolah di Sambas.

Andy Lim, Direktur Eksekutif sekaligus pemilik 
Malinda Furniture Gallery, mengaku sangat senang 
dapat membantu dan berbagi dengan anak-anak 
dan masyarakat yang membutuhkan. Ia bahkan 
tertarik untuk mengunjungi salah satu wilayah 
layanan WVI apabila ada kesempatan.  (K&P) 

* Citrania Yuliana, National Resources Development Department, 
Wahana Visi Indonesia
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Aksi Nyata 
“Puasamu, Karyamu”

dari GKI Pondok Indah

Itulah slogan yang diusung GKI Pondok Indah 
untuk Aksi Paska 2018 yang berlangsung dari 
pertengahan Februari sampai Mei lalu. Jemaat 

GKI Pondok Indah mewarnai aksi puasa dengan 
menyumbangkan sebagian dari berkat Tuhan yang 
mereka terima untuk membantu anak-anak di 
Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 

Uniknya, bukan hanya jemaat dewasa yang 
berdonasi. Anak-anak sekolah minggu juga turut 
menyisihkan uang jajan mereka lewat kotak-kotak 
donasi yang disediakan. Tujuannya agar anak-anak 
sejak dini bisa belajar peduli pada sesama.

Aksi Paska 2018 ini mendapat sambutan yang 
baik dari warga gereja. Terbukti pada saat 
penutupan, hasil donasi yang diperoleh mencapai 

angka Rp425.000.000 dan akan digunakan untuk 
membangun toilet di 12 sekolah dasar yang 
terletak di tiga desa dampingan WVI Area Program 
(AP) Bengkayang.

“Puji Tuhan, ini persembahan yang paling luar 
biasa,” ujar Bu Dani, salah satu panitia Aksi Paska 
2018 dengan penuh rasa syukur. 

Terima kasih GKI Pondok Indah. Berkat karyamu, 
kini anak-anak di Bengkayang bisa memiliki toilet 
dan hidup lebih sehat. (K&P) 

* Beatrice Mertadiwangsa, National Resources & Development 
Department, Wahana Visi Indonesia

Dalam rangka Natal 2018, Panitia Gereja 
Kristus Bogor menggalang dukungan dari 
jemaat untuk mendukung perlengkapan 

sekolah bagi anak-anak PAUD AP Pegunungan 
Tengah, Papua. Dukungan berupa 300 buku cerita, 
142 krayon, 80 boneka, 65 plastisin (mainan berupa 
adonan lunak berwarna-warni yang dapat dijadikan 

Gift In Kind Gereja 
Kristus Bogor untuk 
Honai Belajar Anak 

Penyerahan donasi dari GKI Pondok Indah, diwakili oleh 
Lala Tobing, Ketua Panitia Paska 2018, kepada Doseba T. 

Sinay, CEO dan Direktur Nasional WVI. 

berbagai bentuk), 79 puzzle, 36 balok, 40 LEGO, 
serta puluhan gunting, lem, penghapus, penggaris dan 
kertas origami diserahterimakan oleh ketua panitia, 
Ibu Lannywati kepada WVI pada 27 Maret 2018. 
Dukungan ini kemudian disatukan dengan berbagai 
dukungan yang telah diberikan oleh para individu 
dalam periode Januari-Maret 2018.

Perlengkapan belajar dan bermain ini tiba di 
Wamena pada pertengahan April 2018 dan telah 
digunakan dalam proses belajar oleh lebih dari 50 
anak PAUD di Honai Belajar Anak (HBA) serta 
puluhan anak PAUD lainnya di Kabupaten Jayawijaya, 
Papua. HBA ini adalah honai yang dibangun berkat 
para pendukung kampanye Berani Mimpi 2017. 

Anak-anak dan para Tutor PAUD di Pegunungan 
Tengah sangat berterima kasih atas bantuan dari 
Gereja Kristus Bogor serta para individu lain. (K&P) 

* Asteria Aritonang, National Resources & Development Department, 
Wahana Visi Indonesia 
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Belajar Bersama 
Samsung

WVI dipercaya PT Samsung Electronics 
Indonesia (SEI) untuk menjalankan 
program pendiddikan bertajuk 

“Samsung Smart Learning Class” (SSLC) di Biak, 
Papua. Program yang dimulai pada Juli 2018 ini 
bekerja sama juga dengan Pemerintah Daerah 
setempat: Suku Dinas Perpustakaan, Suku Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Suku 

Dinas Masyarakat  serta Sekolah Dasar (SD) YPK 
Waupnor, Biak.

SD tersebut menjadi percontohan untuk 
memanfaatkan teknologi dari PT SEI berupa 
“Smart TV”, Tablet Galaxy A dengan pen, serta 
Virtual Reality (VR). Teknologi ini  diharapkan dapat 
membantu proses belajar mengajar di Papua agar 
bisa menjadi setara dengan yang telah berlangsung 
di Ibukota Jakarta. 

Penerima manfaat langsung dari program ini adalah 
2.127 siswa, 35 guru kepala sekolah, serta masyarakat. 
Sebagai mitra SEI, WVI memfasilitasi proses renovasi 
SD YPK Waupnor agar nantinya siswa-siswa dari 
sekolah lain pun dapat memanfaatkan teknologi dan 
fasilitas baru dari PT SEI.   

Sekolah dan masyarakat Biak sangat antusias 
menyambut program yang didukung oleh PT SEI 
dengan pendampingan dari WVI ini. (K&P) 

* Rico Jodjana, National Resources & Development Department, Wahana 
Visi Indonesia 

Murid-murid SMA Pelita 
Harapan Berbagai 

Ilmu di Sikka

Untuk keempat kalinya Komunitas Sayap 
Ilmu, di bawah naungan SMA Pelita Harapan 
(SPH) Lippo Karawaci, berkegiatan sosial di 

wilayah dampingan WVI. Setelah 3 tahun berturut-
turut mereka mengunjungi Area Program (AP) 
Manggarai, pada 9-13 Juni 2018 ini giliran AP Sikka, 
NTT. Komunitas ini mengikutsertakan 13 orang 
anggota dan 4 orang guru pendamping. 

Pelaksanaan kegiatan dipusatkan pada 4 desa 
dampingan WVI di Kecamatan Doreng Kabupaten 
Sikka, yaitu Wolomotong, Kloangpopot, 
Wolonterang dan Waihawa. Tim Sayap Ilmu berbagi 
pengetahuan tentang jurnalisme, pengelolaan 
perpustakaan dan seni teater/drama kepada 30 
anak di setiap desa. Anak-anak dampingan tersebut 
antusias mengikuti pembelajaran ini. 

Tim Sayap Ilmu cepat menyesuaikan diri, mereka 
berbaur dengan anak-anak. Saat akhir kegiatan, Tim 
Sayap Ilmu menyampaikan kekaguman mereka pada 
anak-anak dampingan WVI yang punya kemauan 
belajar tinggi, sikap menghargai sesama, serta tetap 
bersemangat meski dalam keterbatasan. 

Terima kasih pada Komunitas Sayap Ilmu Sekolah 
Pelita Harapan yang sudah berbagi ilmu dan peduli 
pada anak-anak lain. Semoga semangat yang luhur ini 
terus berkobar di hati setiap anak Indonesia. (K&P) 

* Olivia Fransisca, National Resources and Development Department, 
Wahana Visi Indonesia
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Kelas percontohan yang didukung oleh teknologi dari Samsung. 



#BeraniSekolah: 
Kunjungan Sinyorita & 
Indra Bekti ke Sambas

Kampanye penggalangan dana 
#BeraniSekolah merupakan kampanye 
yang diinisiasi oleh Central Park & Neo 

Soho Mall bekerja sama dengan Inbek Events. 
Kampanye yang berlangsung mulai pertengahan 

Mahasiswa Jepang Mengajar 
Anak-anak PAUD

Bermain dan belajar bisa dilakukan secara 
bersama-sama dan dibuat menyenangkan. 
Anak-anak di wilayah dampingan Wahana 

Visi Indonesia (WVI) di Jakarta berkesempatan 
untuk melakukan hal tersebut bersama mahasiswa 
Ritsumeikan Asia Pacific University di RPTRA 
Rawa Bunga, Jatinegara pada 27 Maret 2018.

26 mahasiswa asal Jepang ini berkunjung untuk 
memberikan pembelajaran baru bagi anak-anak 
PAUD. Anak-anak PAUD diajak untuk bernyanyi 
dan bergembira bersama. Para mahasiswa 
juga mengajak mereka mempelajari kata- kata 
sederhana dan angka dalam bahasa Jepang, seperti  
‘ohayou gozaimasu’ (selamat pagi), ‘konnichiwa’ 
(selamat siang), ‘arigatou gozaimasu’ (terima 
kasih) dan sebagainya.

Tak hanya itu, anak-anak PAUD yang turut 
bergabung dalam acara ini juga berkesempatan 
untuk belajar menuliskan nama mereka dengan 
Hiragana atau aksara Jepang; dan membuat karya 
seni melipat kertas origami.

Melalui acara sosial ini, diharapkan anak-anak di 
wilayah dampingan WVI dapat memiliki semangat 
belajar dan keberanian yang lebih lagi. (K&P) 

* Grace Sheila Anastasia, National Resources and Development 
Department, Wahana Visi Indonesia
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Sinyorita dan Indra Bekti sebagai perwakilan dari Inbek Events 
meresmikan PAUD bersama Hairiah, Wakil Bupati Sambas.
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2017 hingga awal 2018 ini bertujuan untuk 
mendukung WVI dalam pembangunan PAUD di 
Biak, Papua dan Sambas, Kalimantan Barat.

Kampanye ini berhasil mengumpulkan dana 
sejumlah Rp187.609.128. Sinyorita (artis), 
yang turut berpartisipasi dalam kampanye ini, 
berhasil mengumpulkan dana Rp16.741.228. 
Sebagai pemenang dengan donasi tertinggi, ia 
berkesempatan mengunjungi PAUD Al-Hikmah di 
Sambas pada Mei 2018.

Pada saat mengunjungi PAUD, Sinyorita dan Indra 
Bekti melihat hasil karya dan berbincang dengan 
anak-anak serta memberikan motivasi kepada 
masyarakat dan anak-anak di desa untuk terus 
semangat sekolah. 

“Saya berharap agar pemerintah mau lebih peduli 
dengan kondisi fasilitas serta infrastruktur di 
pedalaman khususnya PAUD  yang merupakan 
dasar pendidikan bagi anak-anak. Agar anak 
Indonesia bisa makin cerdas untuk menjadi 
pemimpin bangsa,” ujar Indra Bekti. (K&P) 

* Gracia Thomas, Social Media Officer, Wahana Visi Indonesia



Global Partnership

Festival Pembelajaran 
Suara dan Aksi 
Warga Negara di NTT
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Pada Juni 2018, dalam rangka meningkatkan 
keterlibatan masyarakat dalam mendorong 
akuntabilitas pemerintah, WVI melalui 

program GPSA (Global Partnership for Social 
Accountability) melakukan Festival Pembelajaran 
Suara dan Aksi Warga Negara (SuARa) untuk 
Akuntabilitas Pemerintah dan Peningkatan Layanan 
Kesehatan Ibu dan Anak di tiga kabupaten (Kupang, 
Sikka dan Timor Tengah Utara) di NTT. Program 
yang berjalan sejak 2014 ini merupakan kerja 
sama WVI dengan pemerintah, masyarakat dan 
didukung oleh Bank Dunia.

Andreas Sihotang selaku Program Manager GPSA 
mengatakan,“Melalui program ini, masyarakat di 
enam puluh desa diajak untuk mengenal hak dan 
kewajiban sebagai warga negara serta mengenal 
peraturan dan kebijakan pemerintah terutama 
menyangkut standar pelayanan yang harus dipenuhi 
di fasilitas layanan kesehatan ibu dan anak.”

Tak hanya menghadirkan para fasilitator desa dan 
masyarakat, festival ini juga menjadi ajang pertemuan 
antara masyarakat dan para pemerintah kabupaten 
secara langsung. Masyarakat mengutarakan hasil-
hasil yang mereka peroleh pasca berjalannya 
program GPSA selama empat tahun.

Ali Subandoro selaku Task Team Leader GPSA 
Bank Dunia menjelaskan, pihaknya mendukung 
terjadinya akuntabilitas sosial sebagai landasan 
berjalannya pemerintahan yang baik. Dengan 
begitu kerja sama antara masyarakat, penyedia 
layanan dan pemerintah berdampak positif bagi 
peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak. 
“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya 
memperkenalkan keberhasilannya di tingkat lokal 
atau nasional, tapi global,” pungkasnya. (K&P) 

* Putri ianne Barus, Field Communications Officer Wahana Visi 
Indonesia

Kerja Sama Resmi 
WVI dan Kemenkes

WVI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
Republik Indonesia sepakat untuk meningkatkan 
mutu kesehatan masyarakat Indonesia. Komitmen 

bersama ini dinyatakan dalam penandatanganan Nota 
Kesepahaman tentang Implementasi Program Promotif 
Preventif dalam Mendukung Pencapaian Suistanable 
Development Goals (SDGs) bidang kesehatan yang diwakili 

oleh CEO & Direktur Nasional WVI, Doseba Tua Sinay, pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional 
(Rakerkesnas) 2018, 6 Maret 2018. 

Dengan adanya kebijakan Nota Kesepahaman tersebut, meskipun terdapat kebijakan baru di Kemenkes 
maka Nota Kesepahaman mengikat kerja sama antar kedua belah pihak serta akan memayungi seluruh 
direktorat dan bidang di bawah Kemenkes. Melalui kerja sama ini, lima fokus program kesehatan WVI 
yakni: gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, akses air bersih dan kesehatan lingkungan, pencegahan 
penyakit menular dan tanggap darurat bencana, bisa berjalan secara optimal di seluruh wilayah layanan 
Area Program WVI se-Indonesia. (K&P)   * Putri ianne Barus, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia



Hari Kebersihan 
Menstruasi 2018: 

Berdaya Tanpa Batas

Secara global, Hari Kebersihan Menstruasi 
diperingati mulai 2014 setiap 28 Mei. Indonesia 
turut memperingatinya juga sejak 2017.  

Pada peringatan Hari Kebersihan Menstruasi 
2018, Jejaring AMPL (Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan) yang merupakan kolaborasi dari 
beberapa lembaga, antara lain WVI, Plan Indonesia, 
Unicef, SNV, SIMAVI, SPEAK Indonesia, dan YPCII 
menyelenggarakan bincang sehat bertema “Peduli 
Menstruasi, Berdaya Tanpa Batas.” Acara ini 
berlangsung pada 24 Mei 2018 di Studio 4 CGV 
Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Para pembicara 
yang hadir adalah Drs. P.  Agung Tri Wahyunto, M.Ed 
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dr. Eni 
Gustina, MPH (Direktur Kesehatan Keluarga, Ditjen. 
Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan), 
Nadine Alexandra (Puteri Indonesia 2010), 

Shahnaz Haque beserta Gilang Ramadhan dan putri 
kedua mereka Charlotte, serta dr. Dyana Safitri 
Velies, SpOG(K), MKes (pengajar di FK Universitas 
Pelita Harapan). Kenia Gusnaeni bertindak sebagai 
moderator saat sesi bincang sehat, sedangkan Arie 
Kriting adalah host-nya.  

Promosi Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) 
perlu didukung oleh banyak pihak, termasuk kaum 
laki-laki. Upaya ini diharapkan mampu meluruskan 
mitos dan hal-hal tabu sehingga membuat kaum 
perempuan, termasuk anak perempuan, berdaya 
tanpa batas bahkan di saat menstruasi. (K&P) 

* C. Vita Aristyanita, Behaviour Change Communication (BCC) Specialist 
Wahana Visi Indonesia

Global Partnership

Relawan Korea 
Ramaikan 
Festival Budaya 
Indonesia-Korea

Pada 2017, atas dukungan dana dari Hanwa 
Life Insurance, WVI membangun Ruang 
Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) 

Jaka Teratai di Jatinegara, Jakarta Timur. Selain 
menyediakan fasilitasi bermain, beberapa 
kegiatan lain dilakukan di RPTRA ini membaca 
di perpustakaan, futsal, bulu tangkis, tenis meja, 
penyuluhan dan kegiatan seni budaya.

Terkait seni budaya, pada 24-25 Februari 2018 
diselenggarakan Festival Budaya Indonesia-Korea 
yang dihadiri oleh 10 relawan dari Korea yang 
tergabung dalam Happy Friends.  Mereka dan anak-

anak Kelurahan Jatinegara Kaum menampilkan 
budaya masing-masing.  Tim relawan Happy Friends 
mempertunjukkan 4 jenis tarian K-Pop (K-Pop 
Dance) dan juga drama tentang pengasuhan anak.  
Mereka juga terlibat dalam membuat mural di 
RPTRA Jaka Teratai sehingga nuansa RPTRA terasa 
lebih ramah anak.  Sementara itu anak-anak Forum 
Anak Jatinegara menampilkan tarian tradisional 
Indonesia dan sharing mengenai Forum Anak dan 
kegiatannya. (K&P) 

* Hermawati Triwibowo, Area Program Jakarta, Wahana Visi Indonesia
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Cheril & 2.111 Penduduk di Sikka, NTT

memimpikan akses air bersih yang dekat.

Ayo Wujudkan Mimpi Mereka!

W W W.  B E R A N I M I M P I . I D


