
Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah 
yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang 
bekerja untuk membuat perubahan yang 
berkesinambungan pada kehidupan anak, 
keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam 
kemiskinan. WVI mendedikasikan diri 
untuk bekerjasama dengan masyarakat yang 
paling rentan tanpa membedakan agama, 
ras, etnis, dan jenis kelamin.

Sejak tahun 1998, yayasan Wahana Visi 
Indonesia telah menjalankan program 

pengembangan masyarakat yang berfokus 
pada anak. Jutaan anak di Indonesia telah 
merasakan manfaat program 
pendampingan WVI.

WVI mengedepankan program 
pengembangan yang bersifat jangka 
panjang dengan menggunakan 
pendekatan pengembangan wilayah 
berkelanjutan atau Area Development 
Program/ADP melalui kantor 
operasional yang berada di wilayah 

dampingan WVI. Di tahun 2016, WVI 
berkomitmen melanjutkan 
pendampingan ke lebih dari 80.000 
anak yang tersebar di 61 titik pelayanan 
di 13 provinsi di Indonesia.

Cakupan program WVI bagi anak fokus 
di 4 bidang yakni, bidang kesehatan, 
pendidikan, ekonomi, dan perlindungan 
anak.
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Peningkatan kualitas hidup manusia menjadi salah satu sasaran program Nawa Cita
pemerintah Indonesia saat ini. Wahana Visi Indonesia (WVI) meyakini anak menjadi bagian dari 
manusia yang perlu untuk terus ditingkatkan kualitas hidupnya. Namun seringkali justru anak 
menjadi pihak yang paling rentan dan terabaikan sehingga mereka tidak mendapat perhatian dalam 
proses pembangunan kualitas hidup itu sendiri.

Menempatkan anak sebagai prioritas penerima manfaat menjadi pedoman dasar dalam setiap
program pengembangan berkelanjutan yang dilakukan oleh WVI. Kehidupan anak yang sejahtera
menjadi sasaran setiap program di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan anak yang
dijalankan di 13 provinsi di Indonesia.

Mengupayakan agar anak terhindar dari penyakit mematikan dan
menular, meningkatkan kemampuan baca tulis anak, pengembangan
manajemen keuangan keluarga, serta penguatan fungsi orang tua
dalam mendidik dan melindungi anak menjadi program besaran kami
selama tahun 2016.

Kami bersyukur jika hingga kini kami dapat terus menjalankan 
keyakinan untuk meletakkan anak menjadi fokus dari setiap program 
pengembangan lintas sektor. Kami bersyukur untuk dukungan dari 
berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, daerah, lembaga, pihak 
swasta, serta individu dari dalam dan luar negeri dalam implementasi 
program sepanjang tahun ini. 

Harapan yang sama untuk mewujudkan kehidupan anak yang lebih
berkualitas menjadi dorongan untuk terus maju di tahun mendatang.
Mari kita teruskan perjuangan bersama ini, memajukan kehidupan
anak Indonesia yang kita kasihi menjadi hidup yang utuh sepenuhnya.

Ruddy Koesnadi
Ketua Pembina Wahana Visi Indonesia
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Potensi untuk berkembang tersimpan dalam diri setiap masyarakat,  termasuk anak-anak. 
Melihat setiap anak mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya hingga mencapai hidup 
utuh sepenuhnya, merupakan cita-cita yang layak diperjuangkan. 

Semangat untuk menggapai cita-cita itulah yang selalu menjadi bara dalam pelayanan Wahana Visi 
Indonesia (WVI) kepada anak, keluarga, dan masyarakat. Hingga kini sudah hampir 20 tahun, WVI 
dipercaya menjadi mitra masyarakat dalam menghidupi terus semangat untuk maju dan 
berkembang bersama guna kepentingan terbaik anak. 

Peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan 
anak dalam membaca dan menulis, pembangunan sistem berbasis desa 
untuk kemajuan kualitas kesehatan dan perlindungan anak adalah 
sebagian dari banyaknya kemajuan yang diraih masyarakat dampingan 
WVI. Bertambahnya wawasan dan pengalaman anak lewat keikutsertaan 
mereka dalam Forum Anak menjadi sebuah wadah efektif bagi 
peningkatan ketrampilan bekal meraih masa depan.

Kami mengucap syukur jika hingga kini WVI dapat terus 
dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi mitra kerja dalam 
mewujudkan visi bersama bagi kesejahteraan anak, keluarga, dan 
masyarakat. Apresiasi juga kami sampaikan kepada setiap mitra 
pendukung termasuk pemerintah pusat dan daerah serta pada 
donatur baik dari dalam dan luar negeri akan setiap 
kontribusinya bagi kemajuan anak Indonesia.

Komitmen kami untuk mendampingi dan memajukan 
kesejahteraan masyarakat khususnya anak-anak di tahun 
mendatang akan terus kami tegakkan. Kami percaya semua 
upaya bersama ini kelak akan membawa kemajuan bagi masa 
depan anak Indonesia yang kita kasihi.

 
Doseba Tua Sinay

CEO & Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia

KATA SAMBUTAN
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SEKTOR KESEHATAN
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SDG 02 
Mengakhiri 
kelaparan

SDG 03
Mewujudkan 

kehidupan sehat dan 
sejahtera.

SDG 06
Menjamin 

ketersediaan dan 
pengelolaan air bersih 

dan sanitasi.
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AIR BERSIH DAN SANITASI 
Anak adalah generasi penerus yang membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan 
kesehatan yang baik. Selain mengupayakan agar mereka tidak mengalami malnutrisi dan 
terhindar dari penyakit, WVI juga berfokus dalam upaya penyediaan akses air bersih 
dan sanitasi agar tercipta pola hidup sehat.



PENERIMA MANFAAT

51.660 Balita

1.067 Ibu 

86 Ibu hamil

62.206 Rumah Tangga – untuk program WASH*
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UPAYA YANG DILAKUKAN WVI

69.206
anak menerima 

manfaat dari 
Program WASH*

* Program Air, Sanitasi dan Higienitas 
(Water, Sanitation and Hygiene/WASH)

** Buang Air Besar Sembarangan

WVI untuk  kesehatan di 2016
2.354
rumah tangga 

mendeklarasikan 
STOP BABS**

888
rumah tangga 
membangun 
WC umum

1.257
rumah tangga 
memiliki akses 

air bersih

Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan berbagai program kesehatan untuk mengatasi 
berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hasil laporan gizi global tahun 2015, 
Indonesia masih menghadapi dampak besar akibat malnutrisi. Berbagai program kesehatan 
dilakukan oleh WVI sepanjang tahun 2016 untuk meningkatkan kesehatan anak dan keluarga. 

Pelatihan Pemberian Makanan 
Bayi dan Anak (PMBA)

444 kader kesehatan

Pelatihan tentang kesehatan ibu dan anak

 terkait HIV AIDS kepada          127 kader kesehatan

Rehabilitasi 
malnutrisi

Pemantauan tumbuh 
kembang anak

Pencegahan malaria 
berbasis masyarakat

Manajemen Terpadu 
Balita Sakit (MTBS)

Mendampingi masyarakat 
dalam memperoleh akses air bersih
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“Mengisi kartu penilaian yang dilakukan dalam program Suara dan 
Aksi Warga Negara membantu masyarakat untuk berterus terang 
mengenai apa yang mereka rasakan dan alami di fasilitas layanan.”

Antonius Luju, Kepala Desa Nita 

WVI menerapkan pendekatan 
Suara dan Aksi Warga Negara / 
Citizen Voice and Action (CVA) 
melalui program Global 
Partnership for Social Accountability 
(GPSA), yang didukung oleh Bank 
Dunia. Suara dan Aksi Warga 
Negara merupakan pendekatan 
akuntabilitas sosial yang 
mempromosikan keterlibatan 
antara masyarakat dan 
pemerintah untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan, pendidikan 
dan pelayanan di sektor lainnya. 
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dan pelayanan di sektor lainnya. 

Berkat semangatnya membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa serta 
meningkatkan partisipasi warga desa, Desa Nita terpilih menjadi DESA TERBAIK 

se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga DESA UNGGULAN 
Majalah Tempo  untuk Kategori Desa Keterbukaan Anggaran pada 2016. 

“Berkat dilakukannya program Suara dan Aksi Warga, sekarang Pustu* 
dan Posyandu berjalan lebih baik. Kader kesehatan rajin mengajak ibu-ibu 
hamil dan menyusui untuk memeriksakan kandungannya ke Posyandu,” 

Mardis Nope, warga Desa Hueknutu, Kabupaten Kupang 

GPSA PROJECT
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* Puskesmas Pembantu

Hasilnya:
 Meningkatkan pemahaman penduduk akan pelayanan kesehatan 
  minimum. 
 Meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan antara penduduk 
  dalam memberikan saran pada penyedia layanan dan pemerintah.
 Keterbukaan pada penyedia jasa layanan kesehatan dalam 

menerima input dari masyarakat yang bertujuan untuk 
peningkatan kualitas layanan kesehatan. 

Desa Nita di Sikka menjadi salah satu desa yang menerapkan sistem 
Suara  dan Aksi Warga.

60 Desa 
di 3 kabupaten: Kupang, 
TTU, dan Sikka menjadi 

daerah percontohan 
proyek GPSA



“Saya bangga dan senang 
karena masyarakat sudah 

mengerti pentingnya 
kesehatan bagi anak. 
Harapan saya, semua 
anak di kampung ini 
mendapatkan ASI 

ekslusif, biar nanti bukan 
lagi kurang gizi yang kita 
dapat, tapi sudah bagus 
untuk kesehatannya!” 

Nordhita (31), kader 
proyek MNCHN* 

(Maternal Newborn Child 
Health and Nutrition), 

Jayawijaya
* Proyek yang berfokus 

pada kesehatan dan nutrisi 
ibu, bayi dan balita.

“Dulu sumber air jauh dan sulit dijangkau, 
saya sering mengenakan seragam yang 
kurang bersih dan kadang-kadang 
berangkat ke sekolah tanpa mandi. 
Sekarang air bersih sudah bisa diakses 
dengan baik. Seragam sekolahku dicuci 
dengan bersih, mandi pun teratur.” 

Eltrisman (10), warga Desa Lologolu, Nias.
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SEKTOR PENDIDIKAN

SDG 04
Pendidikan yang 

berkualitas
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KARAKTER KONTEKSTUAL 
YANG MEMBANGUN BANGSA
WVI mendampingi guru untuk mengaitkan antara materi yang 
diajarkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki daerah 
sehingga murid-murid mampu menerapkan pengetahuan yang 
diperoleh dalam  mengembangkan karakter mereka.



Persentase jumlah anak di kota Wamena, Papua yang dapat memahami materi bacaan 

dengan baik lewat program QUEST*, naik dari 38% pada 2015 ke 45% pada 2016

274
PAUD

213
Sekolah

263
Kelompok anak

56.892 
Anak

“Ini akan menjadi catatan bagi kami dalam diskusi dengan orangtua. 
Anak-anak yang belum bisa baca baik, kitong harus kasi tau orangtua 

pelan-pelan supaya mereka bisa dampingi anak belajar lebih sering lagi,”

Mama Yosina Deda, kader pendamping anak di Kampung Ayapo, Papua

PRIORITAS UTAMA WVI 
DALAM SEKTOR PENDIDIKAN:

Meningkatkan jumlah anak yang dapat 
membaca sampai dengan usia 11 tahun

WVI melakukan pendampingan bagi: 

Literasi dan pemahaman membaca1
Intervensi WVI

* Qualified Elementary School Project (proyek yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dasar).  



“Untuk mewujudkan Sekolah Hijau seharusnya tidak membutuhkan 
biaya yang banyak. Kami membuat proposal yang ditujukan kepada 

Dinas Pertanian untuk pengadaan bibit tanaman di sekolah dan 
proposal itu telah disetujui. Kami juga aktif mencari sumber dana 

dari pemerintah maupun pihak swasta bila memungkinkan, 
bukannya hanya pasif menunggu bantuan dari luar.” 

Bapak Manalu, Kepala Sekolah, SDN 42 Petai Bejambu. 

Perubahan karakter anak ditandai dengan perubahan pada:

3.000 anak 100 guru30 sekolah

Pendidikan non formal2

Pendidikan karakter3
Pendidikan karakter diimplementasikan secara kontekstual di berbagai sekolah yang 
didampingi oleh Wahana Visi Indonesia. Pendidikan karakter kontekstual mendorong 
guru untuk lebih berpartisipasi dan interaktif dalam mengajar supaya nilai-nilai kearifan 
lokal bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa dan mengubah karakter mereka.

Harmoni Diri Harmoni AlamHarmoni Sesama

• Sokola 
Nononiha 
di Nias

Sekolah Hijau 
di Sambas

Pendidikan Khatulistiwa 
Bersinar Di Pontianak

Pendidikan 
Harmoni di Poso

Pendidikan 
Kulababong di Sikka Pendidikan 

Matop Mafit 
di TTU

Sekolah Harmoni Hijau
Di Singkawang

Pendidikan 
Hubualamo 
di Halut

Pendidikan 
Wamen Yup 
di KeromPendidikan 

Pakima
Hani Hano 
di Pegunungan 
Tengah

Pendidikan Khas 
Mindiptana
Boven Digul

Pendidikan 
Katane 
A Atin di 
Maro

Pendidikan 
Dodara 
Ngofa 
Di Ternate

Pendidikan non formal adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan 
keterampilan hidup anak melalui kegiatan minat dan bakat. Kegiatan ini dilakukan di luar 
waktu sekolah dan diakomodir oleh masyarakat.
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“Dulu sebelum mendapat pendampingan, sekolah kami 
kumuh dan tidak menarik minat anak untuk pergi ke 
sekolah. Setelah mendapat pendampingan dan pelatihan, 
kami guru-guru mulai mengubah cara mengajar kami 
sehingga anak-anak senang belajar di sekolah kami,” 

Iyus, Kepala Sekolah SD Negeri Sasak 07
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SEKTOR EKONOMI

SDG 03
Mewujudkan 

kehidupan sehat 
dan sejahtera.

SDG 08
Membuka kesempatan 
kerja dan menaikkan 

pertumbuhan 
ekonomi

SDG 10
Mengurangi kesenjangan 

sosial & ekonomi di 
dalam suatu negara dan 

antar negara

3
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MENGAKSES PELUANG EKONOMI
Pengembangan pertanian dan peternakan, manajemen keuangan rumah 
tangga serta membekali remaja dalam menghadapi peluang ekonomi 
merupakan fokus utama WVI dalam menjalankan program-program 
ekonomi untuk menyejahterakan kehidupan anak. 

SDG 02 
Mengakhiri 
kelaparan

SDG 01 
Memberantas
kemiskinan



1

1

Detil Program Pengembangan Ekonomi

WVI BERJUANG UNTUK SEKTOR EKONOMI

Pembangunan ekonomi dan pertanian untuk menambah 
pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan anak.

2 Membuka akses peluang ekonomi bagi remaja.

28
Wilayah

18.498 
Rumah Tangga 

213
Remaja

Diimplementasikan di:

Pengembangan Rantai 
Nilai Lokal (Local Value Chain 
Development/LVCD) dalam bentuk 
pengembangan pertanian di pedesaan

28 
Wilayah proyek

7.604
 Rumah tangga

• Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, serta harga jual agar menghasilkan 
  pendapatan petani yang meningkat pula.
• Komoditi utama: karet, buah cokelat, kacang, asam jawa, sayur-mayur dan ternak.
• Produk dijual dengan sistem pemasaran bersama (collective marketing). 

“Saya percaya bahwa pemasaran bersama komoditi memang 
menguntungkan bagi para petani dan peternak. Kini kami para 
pemilik sapi tidak harus merugi karena kami bisa menjual sapi 

sendiri tanpa harus melewati para tengkulak.”  

Antonius Ato (50), peternak sapi dari Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi 
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
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2015   2016
60

94

Grup ASKA

2015   2016

77.935 USD
  

(  Rp. 1.041.055.73)

111.729 USD 
 

Rp. 1.492.475.98

Aset Grup ASKA

2015   2016
1.214 

2.179 

Anggota ASKA dan 
tabungan anak

2 Manajemen rumah tangga 
(dalam bentuk tabungan) di daerah urban 
dan pedesaan 

12 
Wilayah proyek

10.894 
 Rumah tangga

Dilakukan melalui kegiatan menabung yang disebut ASKA (Asosiasi Simpan Pinjam untuk 
Kesejahteraan Anak), Bentuk simpan pinjam yang terbuka untuk semua orang ini mudah 
diakses dan terorganisir. Hasil kerja sama WVI dengan bank dan Lembaga Keuangan Mikro.

Kegiatan tabungan anak dan ASKA pada 2016 dilakukan di wilayah Jakarta, Simokerto 
dan Surabaya, Susukan, Nias,  Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, 
Halmahera Utara, Touna (Tojo Una-una),  Sigi dan Palu.

"Saya baru 10 bulan ikut ASKA, tapi sudah merasakan 
manfaatnya. Saya sekarang terbiasa menabung, dan 

akhirnya uang modal usaha bisa terkumpul."  

Minarsih (38), penghuni Rusun Cilincing, Jakarta
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“Selama pelatihan di Kelas Juragan, kami digembleng untuk menjadi 
wirausahawan; bagaimana cara berjualan; mencari produk, memasarkan 
produknya, menghitung margin¸keuntungan dan membuat laporan 
bulanan. Kami juga diperkenalkan dengan marketplace agar bisa 
memperluas pasar. Sekarang orderan ada minimal lima tiap minggu,” 

Rizal Gibran (19 tahun), pemenang Kelas Juragan dari Young Project, 
Jakarta, yang fokus berjualan aksesoris telepon genggam

3 Program Remaja (Youth Program)

Pelatihan 
kejuruan

4 proyek

87 remaja

Pengusaha 
muda 

6 proyek

126 
remaja

2015   2016
33

69

Program Wirausaha melalui 
YOUNG Project* di Jakarta

2015   2016
21

57

Program Wirausaha melalui 
YEAH** Project di Surabaya

Mitra: 
• 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jurus Langit Academy, Yuyun Culinary and 
Prestasi Junior dalam melatih kewirausahaan kepada 173 orang remaja.
• Pemerintah Kota Surabaya melalui BAPEMAS (Community Empowerment Board and 
Family Planning) untuk memperoleh izin usaha dan standar produk, serta menyediakan 
stan penjualan produk di Balai Kota. 

* Proyek pengembangan keahlian bagi remaja Jakarta melalui program Kelas 
Wirausaha, Kelas Kursus dan Kelas Diploma.
** Youth Entrepreneur Academy by Hanwha
Proyek pengembangan ekonomi bagi pengusaha muda di Surabaya.
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PERLINDUNGAN ANAK

SDG 16
Meningkatkan 

perlindungan anak

4
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PENUH KASIH DAN AMAN
Keluarga dan masyarakat yang penuh kasih serta lingkungan yang 
aman memengaruhi perkembangan karakter dan kemampuan 
anak. WVI membuka Forum Anak, memberdayakan Komite 
Perlindungan Anak, serta mengupayakan kebijakan pro anak 
untuk meningkatkan sistem perlindungan anak.



46.622
anak menerima 

pendampingan program 
perlindungan anak

43.399 
anak

Life Skill,  
Karakter dan 

Pengembangan Nilai
Pendidikan 

Kewarganegaraan 
Kepemimpinan 

dan Keahlian 
berorganisasi

1.656
anak merasakan dampak 
revitalisasi budaya yang 

mengedepankan hak anak terlibat dalam Perlindungan 
Anak Berbasis Masyarakat 

1.567
anak

4.960
dewasa

&

Forum Anak merupakan sebuah wadah untuk partisipasi anak di bawah 18 tahun 
dalam mereka memberikan aspirasi, pendapat dan menyuarakan pendapat mereka. 

Forum anak bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anak dalam 3 aspek:

Forum Anak1
INTERVENSI WVI

“Sekarang saya jadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan 
banyak orang. Dulu jangankan di depan banyak orang, di depan 
orang yang saya kenal saja, saya malu.”  

Ritlam (16), anggota  Forum Anak di  Sumba Timur.

25 forum anak didampingi oleh WVI
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Membentuk dan memberdayagunakan Komite Perlindungan Anak Desa ( KPAD) 
untuk melakukan pelayanan sosial perlindungan anak. Melalui KPAD orangtua dan 
pengasuh dapat melaporkan segala kecurigaan akan adanya tindak kekerasan 
terhadap anak dan desa memiliki mekanisme lokal untuk perlindungan anak. 

Sistem Perlindungan Anak2

“Sebelum saya mengikuti sosialisasi, saya menerapkan pola asuh 
otoriter, anak sering dipukul jika salah karena itu adalah tradisi kami. 
Setelah saya belajar tentang pola asuh anak, saya mengubah cara 
mendidik anak, saya mulai mulai mengerti bahwa dalam keluarga itu 
harus ada kompromi, dan musyawarah sepakat, serta berbagi peran.”

Aleksander Toan, dari Desa Haulasi, Kabupaten Timor Tengah Utara.

8
Wilayah

4.960
Dewasa

1.567 
Anak

Sejak tahun 2012 Desa Kelle dampingan 
WVI di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 
Provinsi NTT, mengeluarkan peraturan 
desa dalam hal penanganan kekerasan 
anak dan perempuan. Selain itu di desa ini 
juga dibentuk Komite Perlindungan Anak. 
Berkat adanya peraturan ini, jumlah kasus 
kekerasan anak dan perempuan dapat 
diturunkan. Dan, Desa Kelle menjadi  
nominator Desa Unggulan versi pilihan 
Tempo tahun 2016.

Peraturan Desa tentang 
Penanganan Kekerasan 
Anak dan Perempuan 
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Mengupayakan Kebijakan Pro Anak3

132
Peraturan desa

Jumlah anak yang menerima manfaat:

Kesehatan

Pendidikan

Perlindungan Anak 

Ekonomi 

22.678.702 anak

39
Peraturan daerah 

(Kabupaten)

11
Peraturan 
kecamatan 

1
Peraturan 
Nasional

Total:      183 Kebijakan di         43 wilayah dampingan WVI

1.304.769 
anak (usia 0-18 bulan) 
mendapatkan manfaat 

dari kebijakan yang 
dikeluarkan

22.678.702  
anak balita mendapatkan 
manfaat dari kebijakan 

pemerintah di level 
nasional dalam bidang 

kesehatan

4.591 anak

1.119.650 anak

851 anak
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TANGGAP BENCANA 5
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MEMPERKUAT KETAHANAN 
MASYARAKAT 
Sebagai organisasi tanggap bencana, WVI ikut ambil 
bagian dalam upaya terkait kebencanaan. Empat jenis 
tindakan yang dilakukan adalah tanggap bencana, 
pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, 
serta pemulihan mata pencaharian masyarakat.

SDG 01 
Memberantas
kemiskinan

SDG 11 
Menjadikan kota dan 
pemukiman manusia 

yang aman dan 
berkelanjutan

SDG 02 
Mengakhiri 
kelaparan

SDG 13 
Mengurangi dampak 

perubahan iklim



Perlindungan Anak dan Pendidikan dalam Situasi Kebencanaan, Ruang 
Sahabat  Anak (RSA), Kerangka Program Akuntabilitas serta Program 
Berbasis Uang Tunai.

Indonesia Respons 
Darurat Kabut Asap 

Tanggap bencana1
Intervensi WVI

Krisis imigran di 
Teluk Benggala

Gempa Bumi Alor

Kekeringan di 
Sumba Timur

Respons banjir di Desa 
Tawui , NTT

"Kekeringan membuat padi saya yang sudah keluar mayang, 
menjadi mati. Tahun sebelumnya, hasil panen bisa mencapai 400 
hingga 500 kilo. Tahun ini hanya berkisar 100 hingga 150 kilo saja. 
Bantuan (distribusi uang tunai) ini saya gunakan untuk persiapan 
bibit dalam persiapan musim tanam mendatang.”  

Jon Meha, warga Desa Billa, Kabupaten Sumba Timur

1.855 Rumah Tangga

9.968 Orang

10.395 Anak

Proyek Respons 
Kekeringan di Indonesia 
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Banjir dan 
Tanah Longsor 

di Garut

Letusan Gunung 
Egon di Sikka, 

NTT

615 anak menikmati Mobil Sahabat Anak

500 paket untuk anak 

491 paket perlengkapan sekolah 

700 paket untuk keluarga 

Pelatihan untuk           35 kader 
Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
Promosi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di 

    13 sekolah, menjangkau        4.007 anak

WVI turut aktif dalam 
pemulihan pascabencana 
letusan Gunung Egon. 
Beberapa kegiatan anak yang 
dilakukan adalah seperti sikat 
gigi bersama dan membaca.
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Melalui pendekatan Inisiatif Sekolah Aman dan juga Manajemen Resiko 
Bencana Berbasis Masyarakat.

Pengurangan risiko bencana 2

Melalui pendekatan Regenerasi Alam yang Dikelola Petani.
Adaptasi perubahan iklim 3

Melalui pendekatan pelatihan keterampilan dan pemberian dana insentif.

 Jumlah anak  yang didampingi WVI 
selama respons bencana berlangsung

Kegiatan livelihood (pemulihan mata pencaharian masyarakat)3

“Kegiatan kami, yang bekerja sama dengan WVI dan Lutheran World 
Relief (LWR),  di Sumba Timur adalah dalam rangka memperbaiki 
penghidupan (livelihood) masyarakat akibat kelaparan dan kekeringan 
yang sangat luar biasa beberapa dekade terakhir ini. Tujuannya 
meningkatkan penghasilan masyarakat melalui kegiatan usaha tani.” 

Gerhard Eli Sebastian, ilmuwan di World Agroforestry Centre (ICRAFT)

“Sebelumnya bingung juga apa hubungannya perubahan iklim, fenomena 
La Nina dengan penyakit DBD. Tapi, setelah mengikuti sosialisasi 

kesiapsiagaan DBD dalam Seminar Fenomena La Nina dan DBD, saya 
jadi paham. Kita harus siaga terhadap banjir dan menjangkitnya DBD 

selama musim hujan, terutama pada Januari-Maret 2017 .”

Rizki Febri Rahmasari, staf Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan 

Kampung Melayu, Jakarta

590
komunitas

Menerima manfaat Inisiatif 
Sekolah Aman

Menerima manfaat Manajemen Risiko 
Bencana Berbasis Masyarakat

Proyek di Sumba Timur ini memberi manfaat bagi                    1.575 rumah tangga

75
dewasa

119
anak

&

2015   2016

3.246 
orang 

19.479
orang 
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Let’s Support Breastfeeding!

“Ibu menyusui sampai dua tahun 
lebih hemat, anak sehat dan cerdas; 
dalam rangka mewujudkan keluarga 
sejahtera.” Itulah tema nasional yang 
diusung Kemeterian Kesehatan untuk 
peringatan Pekan ASI Sedunia 2016 
pada bulan Agustus. Wahana Visi 
Indonesia (WVI) bermitra dengan 
Bank HSBC, turut mendukung 
kampanyenya ini melalui serangkaian 

kegiatan. Kegiatan pertama merupakan sosialisasi pemberian ASI hingga usia 2 tahun di 
ajang Car Free Day, Surabaya, tepatnya di Taman Bungkul. Kegiatan berikutnya 
berlangsung di ajang yang sama, namun bergeser ke kota Pontianak. Selanjutnya adalah 
talkshow di kantor pusat Bank HSBC, Jakarta, yang membahas tentang  pentingnya 
pemberian ASI bagi anak oleh dua narasumber, yakni Lia Atma, seorang public figure, 
dan dr. Dewi Sukowati, Health Specialist dari WVI.

DUKUNGAN
UNTUK WVI

#BeraniMimpi 
Bantu Sumba Barat 

Daya Wujudkan 
Akses Air Bersih

Pada 24 Maret - 12 Mei 2016, WVI bekerja sama dengan KitaBisa.com mengadakan 
online fundraising competition, #BeraniMimpi untuk menggalang dana bagi pembangunan 
sumur bor dan penguatan Posyandu di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten 
Sumba Barat Daya. Tiga orang yang berhasil mengumpulkan dana terbanyak diundang ke 
Sumba Barat Daya untuk berbagi inspirasi di Desa Ate Dalo dan sekaligus menikmati 
keindahan alamnya. Selain itu, WVI juga memamerkan 10 foto karya fotografer ternama 
Jerry Aurum di pusat perbelanjaan Gandaria City, Jakarta Selatan pada 15-19 Juni 2016 
untuk membantu masyarakat Desa Ate Dalo. Foto ini diambil oleh Jerry saat ia 
berkunjung Sumba Barat Daya. 



Dalam mewujudkan Kampung Ramah Anak (KRA) di Papua, WVI menggandeng 
komunitas CrossFit for Cause dalam kegiatan “Operation Broken Wing”. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menggalang donasi bagi pembangunan Perahu Pustaka sebagai salah satu 
sarana untuk mewujudkan KRA di sekitar Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Selama 
17 menit, para peserta melakukan workout untuk mengumpulkan dana sebanyak 
mungkin bagi orang-orang yang memerlukan. Upaya ini telah menghimpun dana 
Rp. 45.251.980 bagi pembangunan Perahu Pustaka, yang akan bermanfaat bagi anak-anak 
Papua sebagai sarana tranportasi mereka ke sekolah.

Dukungan 
CrossFit untuk 
KRA di Papua 

Sarana Posyandu di Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT), kini lebih baik. Hal ini berkat donasi PT. Anugrah Pharmindo Lestari (APL) 
sebesar Rp 16.800.000. Donasi diserahkan oleh Lanny Anggraeni dan Anantaningtyas 
Wikandani perwakilan dari APL (tengah dan kanan) dan diterima oleh Hendri 
Arkhyanta, perwakilan dari Wahana Visi Indonesia, WVI (kiri). Kini peralatan Posyandu 
di TTS semakin lengkap dan memadai.

APL Bantu 
Peralatan 

Posyandu di 
TTS 
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Terima kasih teman-teman volunteer 
dari HSBC dan Bank Ekonomi

Hari Anak Nasional 2016, Car Free Day Jakarta

"No one can do everything 
but everyone can do something"
Relawan yang terdiri dari karyawan HSBC 
melakukan kegiatan mendukung program Posyandu 
Pintar di Surabaya. Relawan mengecat balai RW 01 
Simolawang, Surabaya yang biasa digunakan sebagai 
tempat pelayanan posyandu, taman baca, PAUD dan 
Posyandu lansia.

Kegiatan mereka saat ini, mengecat dinding bangunan 
Posyandu Mawar, 1 RW 04, Cilincing, Jakarta Utara. 
Agar lebih banyak anak dan ibu yang sadar pentingnya 
pemantauan pertumbuhan anak melalui Posyandu.

HSBC dan Bank Ekonomi mendukung program 
kesehatan melalui mPosyandu, sebuah aplikasi digital 
pertama pengganti pencatatan pertumbuhan anak yang 
biasa dilakukan secara manual.



Konser 
Mimpiku untuk Papua

Wahana Visi Indonesia (WVI) mempersembahkan konser kepedulian yang berjudul 
“Mimpiku untuk Papua”. Konser yang merupakan kerja sama antara WVI dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Acara ini juga 
dimeriahkan oleh penyanyi Edo Kondologit, Nowella, Vidi Aldiano, Funky Papua dan grup 
vokal Anak Papua. Tujuan dari pengadaan konser ini adalah meningkatkan kepedulian 
masyarakat terhadap implementasi Kampung Ramah Anak (KRA) di Papua. WVI akan 
mengimplementasikan program KRA di empat kabupaten di Provinsi Papua yakni 
Kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya, dan Merauke.

Dalam konser ini, KPPA berkesempatan menganugerahi penghargaan kepada para inisiator 
KRA di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, Merauke, Tolikara dan Lanny Jaya. 
Penghargaan juga diberikan kepada mitra pemerintah seperti Wahana Visi Indonesia, PT. 
Body Shop Indonesia, PT. Trisula, PT. Sarana Multi Infrastruktur, Lembaga Penjamin 
Simpanan, Wana Artha Foundation, PT. Arya Noble dan PT. Allianz Indonesia.
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Konser 

‘GRATITUDE’ 
Sidney Mohede untuk Anak Indonesia

Sidney Mohede kembali menggelar konser kemanusiaan berjudul “Gratitude”. Konser 
ini merupakan lanjutan konser Sidney yang telah digelar pada awal tahun ini. Kali ini, 
Sidney bersama rekan-rekan pemain musik dari JPCC (Jakarta Praise Community Church) 
Worship menggelar konser di empat kota besar yakni Solo, Balikpapan, Jambi, dan 
Palembang.

Melalui konser di empat kota besar ini, sebanyak 1.329 anak Papua dan Nusa Tenggara 
Timur  mendapat pendampingan dari program sponsor anak. Selama tahun 2016, 2.260 
anak Indonesia di wilayah pedalaman telah mendapat pendampingan dari program sponsor 
anak lewat Konser “Gratitude” bersama Sidney Mohede.
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Indah Hartati

Itulah perasaan Indah Hartati (33) ketika bertemu langsung dengan anak sponsornya, 
Rosalia (10), dalam kegiatan “Sponsor Visit Singkawang” yang berlangsung pada 
September 2015. Wanita yang berdomisili di Bandung ini memiliki tiga anak sponsor, 
selain dari Singkawang juga dari Jayawijaya dan Sekadau.    

Bagi Indah, program Sponsor Anak WVI ini seperti jembatan penghubung kasih. Kasih 
yang mampu menjalin ikatan hubungan positif antar sesama tanpa pandang bulu. “Harapan 
saya untuk anak-anak (Indonesia), mereka menjadi semakin baik dan be a valuable persons 
in this world. Semoga WVI selalu setia dan tidak lelah menjalin hubungan kasih.”

“Amazing moment! I'm very grateful that I could 
meet her in Singkawang. Only for 1 hour, but we 

could share and build some connections. That 
connection encouraged me to live better and more 

grateful for God's blessing.”

Margareth Damanik

Sebagai sponsor dari empat orang anak yang tinggal di 
Merauke, Landak, Sikka dan Halmahera Utara, Margareth 
Damanik (49) berharap WVI tetap berbuat dan tidak boleh 
berhenti dalam membangun anak bangsa. “Buatlah anak-anak 
agar selalu bersemangat dan bergembira dalam belajar dan 
berkarya bersama-sama dengan keluarga, sekolah, dan 
gereja. Tetap berdoa dan bekerja keras ya,” ujarnya.

“Sangat senang sekali bisa bertemu langsung dengan Jakaria yang selama ini 
hanya saya kenal lewat surat yang difasilitasi oleh WVI. Bertemu, bercerita 
dan melihat langsung kondisi anak yang sehat, ceria dan berprestasi di 
sekolahnya. Jakaria sering juara kelas dan aktif dalam kegiatan Forum Anak 
di desanya. Puji Tuhan, tidak terasa sedikit pun beban, yang ada hanya 
bahagia sudah dapat melihat anak sponsor saya dan anak-anak lainnya dalam 
kondisi yang baik,” jelas wanita yang tinggal di Medan ini.

Margareth juga mengikuti “Sponsor Visit Singkawang” di bulan September 2015. Saat itu 
Ia bertemu dengan Jakaria (15), yang kini tidak bisa lagi disponsori karena masa 
pelayanan kantor operasional WVI di Singkawang sudah berakhir.

TESTIMONI
SPONSOR ANAK
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"Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia" merupakan salah 
satu dari 9 agenda prioritas (Nawa Cita), dimana Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak turut mendukung dan mengambil peran di dalamnya, 
dan dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Khusus 
untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan melalui 
pengembangan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui Kabupaten/Kota Layak 
Anak (KLA), dalam pelaksanaannya perlu dukungan berbagai pihak termasuk di 
antaranya LSM seperti Wahana Visi Indonesia (WVI).

Upaya yang dilakukan WVI untuk mengutamakan pemenuhan hak anak di berbagai 
bidang pelayanannya merupakan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas 
hidup anak di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui inisiatif WVI dalam mendukung KLA 
di Papua, melalui program Kampung Ramah Anak. 

Mari kita terus secara maksimal mengupayakan pemenuhan hak 
anak-anak Indonesia, guna menciptakan kehidupan mereka yang 
berkualitas, sehingga mereka siap menyongsong tantangan di masa 
depan, menjadi pemimpin di Negara Indonesia yang kita banggakan." 

Lenny Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh 
Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Di HSBC, kami senantiasa membangun keberlanjutan dalam upaya membangun bisnis 
jangka panjang salah satunya dengan berkontribusi terhadap pengembangan lingkungan 
dan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kemitraan HSBC dan Wahana Visi 

Indonesia dilakukan atas persamaan visi dan komitmen untuk mendukung 
masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus agar memiliki 
akses untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera. HSBC berharap melalui 
kemitraan ini, bisa terus memberikan dampak yang signifikan dan 
dirasakan oleh masyarakat”.

Nuni Sutyoko, Head of Corporate Sustainability HSBC Indonesia
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Bank Dunia menghargai kerja sama dengan WVI dalam program Suara dan Aksi 
Warga Negara melalui proyek hibah Global Partnership for Social Accountability (GPSA). 
Tim WVI menunjukkan komitmen yang luar biasa dan profesionalisme yang 
memungkinkan proyek untuk tetap di jalur untuk mencapai hasil yang diharapkan dan 
mempertahankan peringkat yang memuaskan. 

Proyek ini telah memberikan pembelajaran berharga bagi pemerintah dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam pengarusutamaan akuntabilitas sosial untuk meningkatkan 
hasil kesehatan ibu dan anak. Hal tersebut menghasilkan pengalaman positif dalam 
membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara pemerintah daerah, 
penyedia layanan dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan dan 
kualitas layanan. Proyek GPSA telah diperdengarkan di berbagai 
acara, baik di tingkat nasional maupun global. Kami berharap 
untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama  yang sangat baik 
di masa depan.

Ali Winoto Subandoro, Health Specialist, World Bank - Indonesia

TESTIMONI
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Pemprov DKI Jakarta Apreasi 
upaya Proyek CLEAN-J untuk 
STBM Jakarta Utara

Lingkungan yang bersih, sehat, dan aman adalah salah satu 
kunci untuk mewujudkan kehidupan anak yang layak. Salah satu 
upaya yang dilakukan WVI menggalakkan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah Jakarta.

Praktik STBM tersebut telah didokumentasikan dalam buku 
“Menerobos Keterbatasan, Berbagi Pengalaman Implementasi 
STBM di Jakarta Utara”. Buku ini menginformasikan 

Desa Nita, Desa Terbaik Nasional untuk 
Transparansi Anggaran versi Majalah Tempo

Desa Nita yang terletak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara 
Timur terpilih menjadi salah satu Desa Unggulan Pilihan Majalah 
Tempo 2016 untuk kategori Transparasi Anggaran. Di desa 
dampingan WVI ini,  informasi seputar Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa bisa diakses oleh siapapun lewat baliho dan situs 
internet. Keterbukaan informasi merupakan upaya pemerintah untuk 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol anggaran. 

“Masyarakat perlu dilibatkan sejak awal dalam pembangunan desa 
bukan hanya pelaksanaan saja,” kata Antonius H. Julu (45) Kepala 
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pelaksanaan proyek Community Led Total Sanitation for Child-Friendly City in North Jakarta 
(CLEAN-J) pada 2013 - 2015.

Dokumentasi yang diserahkan pada Juni 2016 tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur DKI 
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Bapak Basuki, dokumentasi ini tak hanya memberikan 
pembelajaran penting dalam implementasi sistem sanitasi perkotaan di empat Rukun Warga di 
Keluarahan Penjaringan dan Kelurahan Semper Barat, namun juga meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

Desa (Kades) Nita, menjelaskan pelaksanaan keterbukaan anggaran pada masa pemerintahannya.

Di tahun 2016 juga Desa Nita dipilih menjadi Desa Terbaik se-Indonesia oleh Kementerian Dalam 
Negeri. 



Yudi dan Alya, Anak Indonesia 
Berkontribusi untuk Dunia

Alya (16) adalah salah satu anak yang didampingi oleh 
WVI kantor operasional Jatinegara yang berpartisipasi dalam 
konferensi Habitat III di Quito, Ekuador sebagai salah satu 
pembicara anak. Habitat III merupakan konferensi 20 
tahunan UNHABITAT, badan PBB yang berfokus pada 
pembangunan perkotaan jangka panjang. Konferensi ini 
berlangsung dari tanggal 15-20 Oktober 2016.  

 “Saya menekankan pada pentingnya partisipasi 
anak dalam perencanaan pembangunan kota. 
Selama ini saya belum melihat bahwa anak 
dilibatkan dalam diskusi masyarakat, karena 
dianggap tidak mengerti dan pendapat kami dianggap terlalu singkat. 
Padahal anak adalah bagian dari masyarakat juga. Kami ingin diberi ruang 
untuk berpendapat dan berkreasi. Dengan begitu, kami akan disibukkan 
dengan berbagai kegiatan positif dan tidak menghabiskan waktu untuk 
kegiatan yang merugikan,” ujar Alya.

Yudi (17) adalah seorang remaja luar biasa dari Sumba Timur. Bocah laki-laki yang 
didampingi oleh WVI kantor operasional Sumba Timur ini aktif dalam Forum Anak 
Sumba Timur (FAST).

PRESTASI
ANAK

Pada tahun 2015, Yudi terpilih untuk menghadiri 
Forum Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang 
dari tanggal 10-18 Maret 2015. Ia juga terpilih untuk 
menghadiri Konferensi Iklim 2015 yang bertempat di 
Paris pada awal Desember 2015.

Dalam Konferensi Iklim 2015, Yudi menyuarakan 
pendapatnya tentang peran anak dalam mengatasi 
kekeringan di desanya.

“Kebiasaan positif anak didorong oleh 
orangtua, guru, dan juga pemerintah desa 
termasuk kebiasaan peduli pada 
lingkungannya,” kata Yudi.
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Yali Inggibal Tampil di Kick Andy Show

Yali Inggibal dari Desa Air Garam, Wamena, Papua, mendapatkan kesempatan untuk 
tampil dalam acara Kick Andy Show pada bulan April 2016.

Komitmen dan kerja keras Pak Yali berhasil membentuk perilaku hidup bersih di 
pegunungan tengah Jayawijaya sekaligus mendapat pengakuan Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia. Desa Air Garam juga sudah mendeklarasikan diri sebagai desa yang 
Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Untuk menggantikan semen yang seharga Rp. 800.000 per sak, Pak Yali menemukan 
bahan pengganti untuk membuat WC yakni sisa bakaran abu tungku yang akhirnya ia 
gunakan untuk membuat toilet di desanya.

"Jika Tuhan kasih ide tapi kita tidak 
pakai, itu berarti kita yang salah," jelas 
bapak yang sesekali merangkap sebagai guru 
SD ini saat pengajar di desanya tidak hadir. 

Yali Inggibal (depan, keempat dari kanan) bersama dengan teman-teman dan pendukung 
usai mengikuti talk show bersama Kick Andy di Studio Metro TV, Mei 2016
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Kesehatan

Pendidikan

Ekonomi  

Program yang Berfokus Pada Anak 

Tanggap Bencana 

Manajemen & Umum

Kajian dan Pengembangan

 Penggalangan Dana 

83%

17%
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Pendanaan dari Lokal

45%
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8%

3%
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10%
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VISI KAMI UNTUK SETIAP ANAK,
HIDUP UTUH SEPENUHNYA;

DOA KAMI UNTUK SETIAP HATI,

TEKAD UNTUK
MEWUJUDKANNYA.

www.wahanavisi.org
Wahana Visi Indonesia        @wahanavisi_ID

 Jl. Graha Bintaro Blok GB/GK 2 no. 09 
Pondok Aren, Tangerang Selatan

Telp. +62 21 2977 0123

 Margorejo Indah 3/ C 116 
Surabaya 60238

Telp: +62 31 847 1335
 Gedung 33 Jl. Wahid Hasyim 33 

Jakarta 10340
Telp. +62 21 390 7818


