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Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan 
sosial kemanusiaan Kristen, bekerja untuk 
membawa perubahan berkelanjutan pada 
kehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang 
hidup dalam keterbatasan tanpa membedakan 
latar belakang agama, ras, suku atau gender.

            Wahana Visi Indonesia           
           @wahanavisi_id
      www.wahanavisi.org

Manusia adalah makhluk sosial. 
Tuhan berfirman bahwa 
tidak baik kalau manusia itu 

seorang diri saja. Dia pun menghendaki 
kita untuk saling memperhatikan 
supaya kita saling mendorong dalam 
kasih dan dalam pekerjaan baik.  

PBB dalam menjalankan misinya melalui badan-badan 
PBB – khususnya UNDP (United Nations Development 
Programme) - menekankan aspek kemitraan global untuk 
pembangunan. Pendekatan ini efektif  melaksanakan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable 
Development Goals/SDGs), sebuah agenda berisi 17 tujuan 
agar warga dunia terbebas dari kemiskinan sehingga dapat 
hidup sejahtera sambil menjaga kelestarian lingkungan.       

Wahana Visi Indonesia (WVI) mendukung implementasi 
TPB. Sebagai organisasi fokus anak di tengah masyarakat 
Indonesia, WVI bekerja di wilayah Sumatera hingga Papua, 
membangun dan membina hubungan dengan para mitra. 
Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan anak yang utuh 
sepenuhnya, di mana semua hak mereka dapat dipeuhi.

Dalam edisi ini dipaparkan program-program WVI di 
berbagai sektor  agar anak-anak merasa aman dan sentosa. 
Hal ini tentu dilakukan WVI dengan menggandeng 
banyak pihak, mulai dari perorangan, korporasi, organisasi 
pemerintah/nonpemerintah, serta instansi lain. Upaya ini 
membuahkan hasil, salah satunya dengan keikutsertaan 
Merlin dan Kristian dalam forum internasional. Anak-anak 
dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua ini 
mewakili Indonesia dalam mengampanyekan Penghapusan 
Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). Kampanye yang digagas 
WVI ini pun merupakan keja sama antara pemerintah dan 
organisasi-organisasi nonpemerintah.   

Itulah peran WVI dalam SDGs dan pembangunan 
kesejahteraan anak Indonesia. Kerja sama yang kokoh 
dengan mitra dapat mempercepat tercapainya tujuan dari 
setiap program pembangunan. Bukan untuk kepentingan 
sebuah instansi namun untuk kepentingan terbaik anak 
sebagai generasi penerus bangsa.
   
Regina Veronica Edijono, Editor

Dari Redaksi

Membangun Hubungan 
untuk Mencapai Tujuan
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Global Partnership

Terlibat Langsung 
di Tengah Anak dan Masyarakat

WVI Wujudkan 
Kesejahteraan Anak Melalui 
Kemitraan Global

Wahana Visi Indonesia (WVI) sebagai 
organisasi kemanusiaan Kristen yang 
bekerja untuk membuat perubahan 

yang berkesinambungan pada kehidupan anak, 
keluarga dan masyarakat yang hidup dalam 
kemiskinan, turut mendukung tercapainya 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, 
khususnya yang terkait bidang ekonomi (TPB 1), 
Kesehatan (TPB 2,3,6), Pendidikan (TPB 4), dan 
Perlindungan Anak (16), ditambah dengan TPB 17 
“Revitalisasi Kemitraan Global Bagi Pembangunan 
Berkelanjutan” yang bersifat lintas TPB. 

WVI mengajak relawan, baik dari 
kalangan individu maupun 
korporasi untuk meluangkan 

waktu selama beberapa jam/hari untuk 
terlibat dalam upaya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-
anak, di suatu wilayah. 

Pada 29/7/2017, staf PT Bank Hongkong & 
Shanghai Banking Corporation (HSBC) Indonesia 
bertandang ke Posyandu Bunga di Pontianak, 
Kalimantan Barat. Tim HSBC yang terdiri dari 
14 orang membantu 5 kader Posyandu, serta 
tenaga kesehatan Puskesmas untuk menyiapkan 
makanan sehat bagi bayi dan anak usia 6-23 
bulan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja 

Pada 25 September 2015, negara-negara anggota PBB sepakat untuk menjalankan 
serangkaian tujuan bersama dalam upaya mengakhiri kemiskinan, serta memastikan 

terwujudnya kesejahteraan yang merata di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan 
perlindungan anak sebagai bagian dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda yang memuat 17 tujuan ini 
ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030.

Kemitraan merupakan komponen sangat penting 
dalam pewujudan hidup anak seutuhnya karena 
untuk mencapai itu diperlukan dukungan dari 
berbagai pihak, baik warga sipil, sektor swasta, 
pemerintah maupun instansi lain. Intervensi 
bersama yang dilakukan WVI bersama mitra 
dalam berbagai program seperti pendidikan, 
kesehatan, perekonomian dan perlindungan anak 
diharapkan dapat mendukung pewujudan hidup 
anak yang lebih utuh sekaligus memberikan 
kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia.

sama WVI dan HSBC melalui Pos Pintar Project. 
Bank ini mendonasikan dana untuk mendukung 
program kesehatan ibu dan anak. 

Beberapa relawan membantu kader memotong sayuran. 
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Global Partnership

Pada bulan yang sama, Klynveld 
Peat Marwick Goerdeler (KPMG), 
perusahaan jasa profesional dengan 

jalur layanan audit, pajak dan penasehat, 
turut membantu menciptakan lingkungan 
ramah anak di wilayah Penjaringan (15/7) 
dan Jatinegara (22/7), Jakarta.  Kegiatan ini 
didukung oleh lurah, RW, RT, Puskesmas, 
Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Kader Posyandu, dan masyarakat setempat.  
Relawan dari KPMG ikut mengecat dan 
menghias tong sampah, pot bunga, mengecat 
tembok, membeli sarana pendukung 
kegiatan PAUD juga bermain dengan anak.  
Adrianus, staf KPMG, berkomentar, “Kita 
semua enjoy, kompak juga bersama 
ibu-ibu dan masyarakat di sini. Semoga 
ke depannya WVI terus melaksanakan 
acara seperti ini, karena bermanfaat 
buat masyarakat sekitar.”

Beberapa relawan 
membantu kader 

memotong sayuran. 

Memasak makanan 
bergizi untuk bayi 

dan anak usia 6-23 
bulan

Salah seorang staf HSBC, Dedi, berkata, “Saya 
sangat senang mengikuti acara ini, sebab kita 
bisa lebih dekat dengan kader, bisa masak-
masak bersama, apalagi banyak anak-anak yang 
datang. Harapan saya,  semoga ke depannya 
ada lagi acara seperti ini.” Dalam kurun waktu 
setahun ini banyak staf HSBC terlibat langsung dalam 
program peningkatan kualitas kesehatan anak di 
Pontianak, 
Jakarta, dan 
Surabaya.

Semoga 
kemitraan antara KPMG dan 

WVI dapat dilakukan di wilayah 
lain, sehingga makin banyak anak 

merasakan lingkungan ramah anak.



Global Partnership

Donasi, Dana Hibah dan Dukungan Morel 
untuk Anak Indonesia
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Upaya lain yang dilakukan WVI adalah 
bekerja sama dengan korporasi 
melalui program Tanggung jawab Sosial 

Perusahaan atau Corporate Social Responsibility 
(CSR), menggalang dana hibah dari pemerintah 
dan juga lembaga nonpemerintah – dalam dan 
luar negeri, serta instansi lain.  

Procter & Gambler (P&G), perusahaan 
internasional yang memproduksi barang 
konsumen kebutuhan sehari-hari, berbagi air 
bersih dengan warga di Melawi, Kalimantan Barat. 
P&G tidak hanya melakukan edukasi air bersih.  
“Bantuan juga diberikan dalam bentuk air 
bersih yang diolah dengan P&G Purifier of 
Water. Sebuah inovasi produk yang dibuat 
oleh P&G. Bubuk Purifier of Water (POW) 
dalam kemasan sachet bekerja mengikat dan 
memisahkan kotoran yang terdapat di dalam 

Seorang mahasiswa dan empat karyawan 
bergabung dalam kegiatan sukarela di Kubu 
Raya, Kalimantan Barat pada 18-21 Oktober 

2017. Mereka menjadi fasilitator kegiatan 
bersama anak, yaitu membantu mereka menulis 
surat ke sponsornya masing-masing, sekaligus 
menerjemahkan surat tersebut ke bahasa Inggris. 
Selama di sana mereka tinggal di rumah penduduk.  

Salah satu relawan, Grace, wirausahawan asal 
Jakarta mengatakan, “Yang berkesan itu bagaimana 
WVI bisa bangun hubungan yang baik sama warga 
lokal, jadi mereka welcome banget (terhadap 
pendampingan yang dilakukan WVI).” Setelah 
mengikuti kegiatan ini, Grace pun semakin sadar 
bahwa Indonesia itu sangat beragam. 

(kiri ke kanan) Para 
relawan mengajak anak-
anak bernyanyi bersama. 
Grace sedang 
mengumpulkan surat 
untuk sponsor yang sudah 
ditulis oleh anak-anak.

air kotor dalam waktu 30 menit. Proses 
pemurnian dan penyaringan hasilnya air 
bersih,” Corporate Communication PT. Procter 
& Gamble Home Products Indonesia Stephan 
Sinisuka menjelaskan.

Proyek ini bertujuan membantu daerah yang kekurangan persedian air 
bersih dan juga daerah yang tertimpa bencana alam.
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Masih di wilayah Kalimantan Barat, Uni 
Eropa (European Union/EU) mendukung  
program pewujudkan Kabupaten Ramah 

Anak di Sintang, Sekadau, dan Melawi, Salah 
satu upaya yang dilakukan program ini adalah 
mendorong anak-anak untuk turut memberikan 
suara dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan desa/daerah. Menurut Ferry 
Markus Anggara (16 tahun), ketua Forum Anak 
di Sekadau, keterlibatan anak dalam proses 

Anak harus berpartisipasi dalam proses 
Perencanaan Pembangunan Daerah

tersebut dapat mendorong para orang dewasa 
untuk lebih memikirkan kepentingan anak. Anak-
anak seharusnya memberi masukan kepada orang 
dewasa tentang apa yang terbaik bagi mereka, 
Ferry melanjutkan.

Terima Kasih atas dukungan mitra korporasi dan media yang telah bekerja sama dengan 
Wahana Visi Indonesia dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Di bidang Perlindungan Anak, upaya Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Anak (PKTA) dilakukan WVI bersama dengan lebih 
dari 20 organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam 

wadah Aliansi PKTA. Kampanye PKTA ini dijalankan atas kolaborasi 
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (KPPPA). Menanggapi maraknya aksi kekerasan terhadap anak, 
Menteri PPPA Yohana Yembise mendukung setiap upaya yang dilakukan 
oleh Aliansi PKTA untuk menghapuskan kasus kekerasan terhadap 
anak di Indonesia. Menurutnya tugas dan tanggung jawab ini bukan 
hanya urusan pemerintah, namun juga masyarakat bahkan keluarga. 

“Tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap anak kita. Harus kita putuskan mata rantai ini,” ujarnya. 

Seperti dikutip dari situs web UNDP (United Nations Development Programme), ke-17 TPB dapat 
direalisasikan dengan adanya komitmen yang kuat terhadap kemitraan global melalui pelaksanaan 
program yang berkesinambungan. Maka WVI berpartisipasi dalam membangun dan membina hubungan 
yang saling mendukung dengan para mitra untuk menyejahterakan anak-anak Indonesia. (K&P)

* Regina Veronica Edijono, Editor, Wahana Visi Indonesia
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Belajar 
Menyenangkan 
Melalui TIK

Pada Juli 2017, sebanyak 30 orang guru di 
wilayah Jatinegara, Jakarta, telah mengikuti 
pelatihan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi 
(TIK) untuk pendidikan. Pelatihan difasilitasi oleh 
dua ahli TIK dari Pusat Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (Pustekkom), yang berada di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara 
Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pustekkom 
melalui proyek DIGITAL (Develop Generation 
with Information Technology Learning) 
yang didukung sepenuhnya oleh Samsung 
Life Insurance. Proyek ini bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan guru dan siswa dalam 
mengembangkan materi belajar berbasis TIK.
 
Pelatihan yang berlangsung di Gedung Pustekkom 
tersebut berlangsung selama dua hari. Berfokus 
pada pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan 
pemanfaatan TIK dan pengenalan portal Rumah 
Belajar (http://belajar.kemdikbud.go.id), yang 
berisi sumber belajar menarik.

Para guru diupayakan untuk menggunakan video dalam menjelaskan materi 

agar tercipta proses belajar dan mengajar yang menyenangkan di kelas. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan TIK 
untuk pembelajaran.

Pendidikan

“Materi yang diberikan selama pelatihan, 
bagus dan berguna untuk, menambah 
pengalaman para guru, juga untuk 
menciptakan suasana belajar yang tidak 
monoton,” ujar Hani, guru dari SMPN 
243, Jakarta. Hani menambahkan, pada saat 
pelatihan juga dijelaskan bagaimana menggunakan 
internet agar bermanfaat bagi murid, serta cara 
mengurangi dampak negatif dari internet.

Hal senada diungkapkan oleh Harlan, guru 
SDN Kampung Melayu 01, “Materi pelatihan 
bermanfaat untuk meningkatkan wawasan. Saya 
bahkan sudah menyampaikan informasi  tentang 
fiur-fitur dalam situs web Rumah Belajar kepada 
para murid.” Untuk mendukung proses belajar 
dan mengajar tersebut, Harlan memohon 
kepada para orang tua untuk mengizinkan anak-
anak mereka membawa telepon genggam ke 
sekolah. “Kendala yang saya hadapi saat ini dalam 
mengimplementasikan pembuatan RPP yang 
mengintegrasikan pemanfaatan TIK adalah terkait 
fasilitas, seperti ketersediaan LCD  dan listrik.” 

Di akhir sesi, peserta berkesempatan untuk 
mempresentasikan hasil RPP.  Rencananya, akan 
ada kegiatan lanjutan hingga peserta dapat 
membuat konten pembelajaran menggunakan 
multimedia. (K&P) 

* Hermawati & Ricka, DIGITAL Project, Wahana Visi 
Indonesia



Kemitraan antara Wahana Visi Indonesia 
(WVI) dan Prudential Life Assurance (PLA) 
terjalin melalui Proyek Sekolah Ramah 

Anak. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan telah diimplementasikan di 
Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, Papua.

Pada 28-29 Agustus 2017, WVI, PLA dan Pemerintah 
Daerah Sentani meresmikan proyek renovasi SD 
YPK Ifar Babrongko dan melakukan pembangunan 
awal perpustakaan di SD Inpres Komba. Kegiatan 
tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran semua pihak, terutama karyawan dan 
agen PLA, tentang kualitas pendidikan dasar. 

Peresmian ini dihadiri perwakilan dari WVI, PLA, 
Pemda Sentani. Pihak WVI diwakili oleh Doseba T. 
Sinay, CEO & National Director, Bapak Sumarsono 
dan Bp. Hadi, sebagai anggota Dewan Penasehat 
Yayasan WVI. Pihak PLA diwakili Bapak Rinaldi 
Mudahar, Country CEO & Chief Executive 
Agency, dan Ibu Nini Sumohandoyo, Corporate 
Marketing, Communications & Sharia Director, 
serta sedikitnya 60 agen PLA dari 
wilayah Papua dan luar Papua. 
(K&P) 

* Frinsen Saragih, National Resources  
Development Dept, Wahana Visi Indonesia 

Berita selengkapnya di:

Perahu Pustaka Anak 
dari PT SMI dan 
PT Tetrasa Geosinindo 

Peluncuran Perahu Pustaka Anak bantuan 
2 perusahaan besar yaitu PT. Sarana 
Multi Infrastruktur (Persero) dan PT. 

Tetrasa Geosinindo,  dilakukan pada 11 Agustus 
2017 di Kampung Hobong, Sentani, Papua. 
Perwakilan dari PT SMI yang hadir adalah 
Hendriko Leonard Wiremmer (Koordinator 
CSR) dan Muhammad Mulyadi (CSR Specialist). 
Sedangkan dari PT Geosinindo diwakilkan 
oleh David Saputra (Marketing Manager) dan 
Lusiyanti (Marketing Supervisor). 

Acara peluncuran Perahu Pustaka Anak ini 
dibarengi dengan puncak perayaan Hari Anak 

Nasional 2017. Kegiatan ini dihadiri juga oleh beberapa 
perwakilan Pemerintahan Daerah Sentani di antaranya 
Drs. Yerry Ferdinand Dien (Sekretaris Daerah Jayapura). 

“Salah satu isu terbesar di Kabupaten 
Jayapura adalah rendahnya kemampuan baca 
tulis. Kiranya dukungan ini boleh menjadi 
sebuah kontribusi yang tepat guna dan tepat 
sasaran yang dapat mencerdaskan anak-anak 
di Kabupaten Jayapura, khususnya wilayah 
Sentani,” ujar Hendriko Leonard Wiremmer, 
Koordinator CSR PT SMI. (K&P) 

* Frinsen Saragih, National Resource Development 
Dept, Wahana Visi Indonesia 

Berita selengkapnya di:

Pendidikan

Perahu Pustaka ini akan berkeliling terus untuk melayani 
semua desa dengan jadwal yang sama setiap minggunya. 

Prudential Dukung 
Pendidikan di Papua



Kesehatan

Di Desa Talinduka, Kecamatan Kolaka 
Timur, Sulawesi Tenggara, tidak semua 
rumah memiliki WC.  Sebagian warga 

menggunakan WC umum, namun masih ada juga 
yang buang air besar sembarangan (BABS). Hj. 
Hasriani, SKM, petugas kesehatan di Puskesmas 
Dangia, berkata bahwa setelah WVI mengadakan 
sosialisasi di kecamatan serta pemicuan kepada 
warga umum tentang arti penting perilaku 
hidup sehat dan bersih, warga Desa Talinduka 
sepakat untuk membangun WC dalam rumah. Hj, 
Misnawati, Bidan Desa Talinduka yang bersama 
Hasriani melakukan pemicuan, menambahkan, kini 
WC umum di sana sudah kotor dan mengeluarkan 
bau tidak sedap, oleh sebab itu beberapa keluarga 

Nurmi dan suaminya membangun WC tanpa melalui arisan jamban. 

Hj. Misnawati, Bahar & Hj. Hasriani, para penggerak 

program STOP BABS di Kolaka Timur. 

BABS!
Mondelez International, Swisscontact dan Wahana Visi Indonesia (WVI) menjalankan 
program pengembangan masyarakat, khususnya petani kakao, melalui proyek Cocoa 
Life. Salah satu sasaran program ini adalah meningkatkan perilaku hidup sehat dan 
bersih, yang dilakukan dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 

yang tidak mempunyai WC di rumah, memutuskan 
untuk membangunnnya. 

  “Sejak program membuat jamban dimulai pada 
Agustus 2017, dari 12 rumah yang belum punya 
jamban sendiri, di akhir Oktober ini tinggal 4 
rumah, “ ujar Bahar, Sekertaris Desa Talinduka. 
Menurutnya,  kendala utama kenapa tidak 
punya jamban sendiri, selain belum sadar akan 
kebersihan dan kesehatan adalah faktor ekonomi. 
“Mereka kira membangun WC itu harus mewah 
dan mahal,” Bahar melanjutkan.  

“Sekarang saya tidak perlu numpang ke 
WC di rumah mertua lagi,” kata Nurmi (23 
tahun). Ia merasa nyaman punya kloset sendiri. 
“Bangunannya belum jadi, baru ada kloset, tapi 
sudah saya dan suami gunakan kalau malam hari,” 
lanjut Nurmi sambil tersenyum malu.

Berbagai upaya dilakukan untuk membantu warga 
membangun WC, seperti pengadaan arisan jamban 
bagi keluarga yang membutuhkan serta pelatihan 
membuat kloset sederhana yang difasilitasi oleh 
WVI. “Setelah 4 rumah lagi selesai membangun 
WC, target kami, Desember nanti Desa Talinduka 
akan mendeklarasikan STOP BABS,” ujar Bahar 
dengan mantap. (K&P) 

* Regina Veronica Edijono, Editor, Wahana visi Indonesia

“Sekarang saya bisa dengan mudah mencari 
data nasabah lewat aplikasi SESAMA. Saya 
tidak perlu lagi membongkar tumpukan 
buku satu-satu untuk mencari data nasabah. 
Sekarang nasabah juga bisa melihat berapa 
saldo mereka langsung di aplikasi,” ujarnya.



Yuli hadir sebagai Fasdes yang memberikan 
perubahan bagi layanan kesehatan di Desa 
Nirangkliung, Sikka, NTT. Bersama warga 

desa, Yuli menyuarakan kebutuhan dalam layanan 
kesehatan dasar serta kesehatan ibu dan anak. 

Tidak hanya dirinya yang berubah, Yuli juga pantas 
berbangga hati dengan perubahan kualitas yang 
terjadi. Penambahan tenaga kesehatan desa 
dan peralatan timbang-ukur di Posyandu, serta 
tersedianya layanan baik di Puskesmas Pembantu 

Dibimbing oleh fasilitator dari Panafoto 
dan Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui 
proyek HAZE, keenam remaja Kalimantan 

Barat menuangkan keprihatinannya terhadap 

Kesehatan 
Masyarakat Jadi 

Prioritas Utama

Pelihara dan Cintai 
Alam Sekitar! 

Berpengaruh bagi banyak orang bukanlah 
keahlian Yuliana de Oce. Namun, Yuli, 
memberanikan diri menjadi Fasilitator Desa 
(Fasdes) Suara dan Aksi Warga Negara pada 
2015. Awalnya, ia enggan menyampaikan isi 
hatinya, kini Yuli berani tampil di depan orang 
banyak dan lebih kreatif. 

Rinarti (14) & Murnia (15) resah ketika 
desanya di Melawi terkena banjir. Begitu 
juga Hilaria (13) & Pelegia (14). Bencana 
kabut asap menimpa wilayah mereka di 
Kuburaya. Penebangan pohon secara liar pun 
mencemaskan Asrani (16) & Anjelina (17). 
Kegiatan ini berdampak pada lingkungan dan 
aliran sungai di desa mereka di Bengkayang. 

(Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) jadi 
bukti perjuangan Yuli dan warga desa.

Yuli bergabung dalam Suara dan Aksi Warga 
Negara, suatu pendekatan akuntabilitas sosial 
untuk meningkatkan dialog dan hubungan antara 
masyarakat dengan pemerintah. Aksi ini bentuk 
penerapan proyek GPSA (Global Partnership for 
Social  Accountability) dari Bank Dunia bersama 
Wahana Visi Indonesia (WVI). (K&P)

* Putri Ianne Barus, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia 
– Dikutip dari Buletin Suara Aksi & Warga Negara Edisi II 

Kesehatan

lingkungan hidup melalui video slide show.  Tiga 
video dari Melawi, Kuburaya dan Bengkayang 
dipertunjukkan di “Community Digital Storytelling 
for Social Change”. Workshop pada 15 Agustus 
2017 ini  kerja sama antara WVI dan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPPPA).  Tujuannya, meningkatkan partisipasi 
dan kapasitas anak dalam menyuarakan isu-isu di 
sekitar sekaligus memberi mereka kesempatan 
sebagai agen perubahan di era digital. (K&P)

* Regina Veronica Edijono, Editor, Wahana Visi Indonesia

Baca selengkapnya di: 



Ekonomi

Berangkat 
Umroh Berkat 
Pempek

Siang itu Karsini (61) tampak bahagia 
menunjukkan tumpukan kotak berisi pempek 
yang siap digoreng. Dengan pempek-pempek 

jualannya ini, wanita dengan lima orang anak ini 
mendapat banyak manfaat. 

“Alhamdulillah, saya baru pulang dari ibadah 
umroh. Saya dan suami berangkat umroh dari 
hasil penjualan pempek,” ceritanya dengan bahagia 
membuka percakapan siang itu.

Karsini tinggal di Cilincing, Jakarta Utara dekat 
tempat pelelangan ikan. Sebagai ibu rumah tangga, 
tak terpikir olehnya untuk membuka usaha. Pada 
2014, Karsini mendapat pendampingan dari 
proyek Sobipoor (Social Business Incubator for 
the Poor) dari Wahana Visi Indonesia (WVI). 
Berkat pertemuan ini,  Karsini memulai usaha 
pempek ikan, yang bahan bakunya mudah didapat 

di  sekitarnya.

Ibu dari lima orang 
anak ini bercerita, 
awalnya ia 
memulai usaha 

pempek sebagai sambilan saja. Seiring berjalannya 
waktu, usaha ini terus berkembang dan menjadi 
salah satu mata pencaharian keluarga. 

Selama mengikuti proyek Sobipoor, Karsini belajar 
banyak hal untuk mengembangkan usahanya. 
Selain ilmunya bertambah, Karsini juga mendapat 
pendampingan untuk mengemas produknya 
supaya lebih menarik. Jika dulu pempek hanya 
dijejer di etalase kaca, sekarang pempek telah 
dikemas dalam kotak besar dengan label menarik 
dan sertifikasi halal. Pempek produksinya pun 
sudah terdaftar dengan merek ‘Diamond Fish’ 
yang juga sudah mendapat sertifikasi halal dari 
Majelis Ulama Indonesia.

“Alhamdulillah, usaha pempek ini menjadi 
berkah buat saya dan keluarga. Tanpa usaha ini, 
saya mungkin hanya mengurus rumah. Terima 
kasih WVI dan proyek Sobipoor karena telah 
membimbing dan memfasilitasi produksi pempek 
dan tekwan hingga saya belajar banyak hal,” 
ungkap Karsini yang pernah mengikuti pelatihan 
di Dinas Perindsutrian dan Perdagangan Provinsi 
DKI Jakarta ini dengan bahagia. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia

Karsini menunjukkan pempek hasil produksinya yang siap dipasarkan



Ekonomi

Anggota Kelompok Usaha Muda di kota Surabaya 
yang didampingi oleh YEAH Project.

Bagi para petani cokelat di wilayah Kolaka, 
Sulawesi Tenggara, bagus atau tidaknya 
harga cokelat tergantung  kualitas cokelat 

yang dipanen. Hal ini menjadi masalah bagi 
sebagian besar keluarga petani yang memiliki 
anak, karena memerlukan biaya pendidikan.

Masalah serupa sempat dialami oleh Siti Rosma 
(50) di Desa Langgomali. Siti adalah petani 
cokelat dan juga ibu rumah tangga. Ia kemudian 
bergabung dengan Asosiasi Simpan Pinjam 
untuk Kesejahteraan Anak (ASKA) yang diiniasi 
oleh Proyek Cocoa Life yang merupakan 
kerja sama antara Mondelez International, 
Swisscontact, dan Wahana Visi Indonesia. 

Meski baru berjalan selama tujuh bulan namun 
anggota ASKA sudah mencapai 16 orang dengan 
dana terkumpul Rp. 3.200.000. Sama seperti anggota 
ASKA lainnya, Siti perlahan menyadari manfaat dari 
ASKA terutama untuk anak-anaknya.

“Sekarang kami bisa meminjam tabungan dari ASKA 
untuk biaya sekolah anak. Awalnya memang susah 
mengumpulkan ibu-ibu untuk ikut ASKA. Awalnya 
mereka sering datang terlambat tapi lama-lama 
tepat waktu karena kami mendapat banyak manfaat,” 
ceritanya. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia

 

Lulusan SD 
Tak Menghambatku 

untuk Maju

Rangga (22) lulus SD pada 2007. Sayangnya 
ia tidak bisa melanjutkan sekolah karena 
masalah finansial keluarga. Ayahnya, buruh 

bangunan dan ibunya, penjual makanan. Untuk 
membantu orangtua, Rangga menjadi pengamen 
jalanan dan juga buruh bangunan.

Masa depan yang lebih baik datang saat Rangga 
bergabung dengan proyek YEAH yang didampingi 
Wahana Visi Indonesia (WVI). Proyek YEAH 
adalah Youth Entrepreneur Academy by Hanwa 
Life, wadah bagi anak muda untuk berwirausaha 
yang didukung Hanwa Life. Rangga mendapat ilmu 
tentang Public Relation. Dari kegiatan ini ia belajar 
banyak hal, termasuk cara membuat proposal. 

“Saya mendapat ilmu bisnis. Semula saya hanya 
berjualan tapi sekarang mengerti arti entrepreneur 
yang sebenarnya. Kita harus memiliki sifat kreatif 
dan inovatif dalam berbisnis,” katanya. 

Rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang besar 
muncul dalam diri Rangga setelah pelatihan 
tersebut. Sekarang ia sudah mulai percaya diri 
dan menjadi pantang menyerah meskipun hanya 
lulusan SD.

“Terima kasih banyak untuk Wahana Visi Indonesia 
dan YEAH Project yang sangat bermanfaat buat 
saya,” kata Rangga ketika ditanya mengenai 
tanggapan tentang YEAH Project.  (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia
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ASKA, Solusi 
Petani Cokelat 
di Kolaka
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Perlindungan Anak

Saatnya Kekerasan Terhadap Anak

Kampanye Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Anak (PKTA) secara resmi 
diluncurkan pada tanggal 26 Juli 2017 

di Ruang Auditorium Radio Republik Indonesia 
(RRI) Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan 
oleh Aliansi PKTA yang terdiri dari 21 organisasi 
untuk anak dan masyarakat sipil yang berjuang 
untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak 
di Indonesia yakni Aliansi Remaja Indonesia, 
ChildFund Indonesia, Ecpat Indonesia, Handicap 
International Indonesia, Institute for 
Criminal Justice Reform, ICT Watch, 
MPS PP Muhammadiyah, PKBI, Plan 
International Indonesia, Puskapa UI, 
Rifka Annisa, Rutgers WPF Indonesia, 
SAMIN, Sejiwa, Setara, Smeru, SOS, 
Yayasan Sayangi Tunas Cilik, TDH, Youth 
Network on Violence Against Children, 
dan Wahana Visi Indonesia.

Acara peluncuruan kampanye PKTA 
dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Yohana Yembise, dan Dien Emawati, Kepala 
Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan 
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. 
Tak hanya meresmikan, Ibu Yohana dan Ibu Dien 
menerima 10 rekomendasi suara anak dari para 
wakil anak.

Menanggapi maraknya aksi kekerasan terhadap 
anak yang terjadi, Menteri Yohana mendukung 
setiap upaya yang dilakukan oleh Aliansi PKTA 
untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan 
terhadap anak di Indonesia. Menurutnya tugas 
dan tanggung jawab ini bukan hanya urusan 
pemerintah saja namun juga masyarakat bahkan 
keluarga. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia

DIHAPUSKAN

Menteri Yohana memberi tanda tangan dukungan terhadap kampanye PKTA .

Menteri Yohana (keempat dari kiri) berfoto bersama perwakilan organisasi 
kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi PKTA.

Seorang pengunjung 
peluncuran eksternal 
kampanye PKTA 
sedang berinteraksi 
dengan media 
Augmented Realty.



Vol. 37/2017 Kasih Peduli | 15

Peresmian RPTRA 
Jaka Teratai oleh 

Pemprov DKI Jakarta

Giatkan 
Partisipasi Anak 
dalam Musrenbang 

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot 
Syaiful Hidayat meresmikan Ruang 
Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jaka 

Teratai di wilayah Jatinegara pada 3 Oktober 2017. 
RPTRA ini dibangun atas kerja sama Wahana Visi 
Indonesia dengan Hanwa Life Insurance melalui 
program Corporate Social Responsibility (CSR).

RPTRA Jaka Teratai seluas 2.291 meter persegi 
ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 
perpustakaan, arena bermain, sarana olahraga, 
ruang terbuka hijau dan lain-lain. 

“Kami berterima kasih kepada pihak swasta yang 
telah membangun RPTRA ini. Saya berharap 

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat menandatangani 
prasasti peresmian RPTRA Jatinegara Kaum dan disaksikan oleh 

National Director Wahana Visi Indonesia, Doseba Tua Sinay (ketiga dari 
kiri), CEO Hanwa Life  Indonesia, Cho Kook Wan (kedua dari kiri) dan 

Ketua Yayasan Wahana Visi Indonesia, Rudy Koesnadi (paling kiri).

keberadaannya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 
oleh warga setempat,” kata Djarot di RPTRA Jaka 
Teratai, Jakarta Timur pada saat pidato peresmian 
seperti dikutip dari Antaranews.com.

Sementara itu CEO Hanwa Life, Cho Kook 
Wan mengaku bangga bisa mendukung program 
pemerintah melalui pembangunan RPTRA ini. 

“Pembangunan RPTRA ini juga merupakan 
komitmen kami untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia

Pada 24 Agustus 2017, anggota Forum Anak 
dari Kabupaten Sikka, Kabupaten Kubu 
Raya, dan Kecamatan Jatinegara, Jakarta 

Timur berkumpul untuk mengikuti workshop 
Partisipasi Anak dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) di Gedung 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA) yang diselenggarakan 
oleh Wahana Visi Indonesia (WVI).

Tujuan workshop ini adalah mendokumentasikan 
praktik baik dari lapangan tentang upaya pelibatan 
anak dalam Musrenbang dari tingkat lokal hingga 
ke nasional. Selain itu juga untuk mendorong 
komitmen dari pemerintah pusat secara khusus 
dari empat kementerian yaitu Bappenas, KPPPA, 
Kemendagri dan Kemendes. 

Kementerian Dalam Negeri merespons baik 
pelibatan anak dalam Musrenbang. Mereka 
akan mendukung kegiatan tersebut terutama 
keikutsertaan Forum Anak dalam Musrenbang. 

Salah satu peserta kegiatan ini adalah Fajar (16) 
dari Forum Anak Jatinegara. Menurut Fajar, 
didengar adalah salah satu hak anak. “Sebagai 
anak, kami ingin dilibatkan dalam Musrenbang 
sehingga suara kami bisa didengar,” ujarnya. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia

Para peserta Workshop Partisipasi Anak dalam Musyawarah 
Perencanana Pembangunan (Musrenbang) berfoto bersama.

Perlindungan Anak



Perlindungan Anak

Anak-anak Asia Suarakan 

Anti Kekerasan 

Terhadap Anak

Pada 16 Oktober 2017 lalu, 
World Vision South Asia Pacific 
mengadakan peluncuran kampanye 

It Takes A World to End Violence Against Children di Colombo, Sri Lanka. Kegiatan ini menghadirkan 
perwakilan anak dari Indonesia, Filipina, Myanmar, Banglades dan Sri Lanka. 

Merlin (15) anak sponsor Wahana Visi Indonesia (WVI) yang berasal dari Sikka, NTT terpilih untuk 
mewaikili Indonesia dalam acara peluncuran kampanye tersebut. Sebelumnya, ia  melewati proses 
seleksi yang diadakan oleh WVI. Selama 6 hari di Colombo, Merlin menjalani beberapa kegiatan menarik 
bersama dengan perwakilan anak dari negara yang lainnya, berikut foto-fotonya. (K&P) 

* Gracia Untari Dewi Thomas, Social Media Officer, Wahana Visi Indonesia

1.) Merlin berkesempatan maju ke  panggung sebagai Youth 
Representative bersama dengan Secretary Ministry of Women and Child 
Affairs Sri Lanka, National Director World Vision Sri Lanka, Director 
of South Asia Initiative to End Violence Against Children, dan Senior 
Director of World Vision East Asia. 

2.) Merlin bersama perwakilan dari Sri Lanka, Myanmar, Banglades dan 
Filipina sebelum acara peluncuran kampanye It Takes A World.

3.) Merlin menyampaikan presentasi tentang  situasi kekerasan terhadap 
anak yang terjadi di daerahnya, bentuk kekerasan yang sering ia lihat 
dan juga apa yang telah ia lakukan bersama Forum Anak Desa untuk 
mengakhiri kekerasan terhadap anak. 

4.) Pengalaman ke Colombo tidak akan saya lupakan karena di sana saya 
pertama kali melihat gajah dan kereta api, makan anggur, burger dan ayam 
goring fast food. Saya senang sekali dapat banyak pengalaman dan teman-
teman baru,” ungkap Merlin dengan riang. 

5.) Sebelum kembali ke Indonesia,  Merlin mengunjungi salah satu 
desa dampingan World Vision Sri Lanka untuk bermain dan bertukar 
pengalaman dengan Forum Anak Desa di sana. “Saya senang bisa belajar 
dari Forum Anak di sini untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap 
anak dan juga mengajak orangtua untuk membangun perpustakaan desa. 
Saya akan coba mempraktikkan ide ini di desa saya nanti,” ungkap Merlin.

1

2

4

5



Tiga Anak Indonesia Hadiri 
“The WHO 8th Milestones of Global 

Campaign for Violence Prevention Meeting” 
di Kanada

Kristianus Tigor (16) asal Papua, Luisa 
Futboe (16) asal Kupang, NTT dan 
Monica (15) asal Yogyakarta adalah 3 

anak yang beruntung tersebut. Mereka berhasil 
lolos dalam seleksi yang dilakukan sejak 2016 oleh 
tiga yayasan pendampingan anak, yakni Wahana 
Visi Indonesia (WVI), ChildFund Indonesia dan 
Yayasan Sayangi Tunas Cilik. 

Acara yang berlangsung pada 19-20 Oktober 
2019 lalu ini turut mengundang beberapa delegasi 
anak asal Filipina, Uganda, Meksiko, Afrika Selatan, 
Nigeria, Paraguay, El Salvador, dan Sri Lanka. 

Pada kesempatan ini, setiap anak diberikan waktu 
untuk mengutarakan kegelisahan mereka atas 
aktivitas pelecehan yang kerap mereka temukan. 
Kristian yang merupakan anak pendampingan 
WVI juga dengan jelas menyampaikan pengalaman 
pribadinya saat melihat kekerasan yang 
terjadi pada anak jalanan di daerahnya. 

“Dalam pertemuan ini saya akan 
menyampaikan kondisi kekerasan 
yang dialami anak jalanan serta 
pengalaman saya dalam proses 

Tiga anak menjadi perwakilan Aliansi 
Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 
(PKTA) untuk menghadiri “The WHO 
8th Milestones of Global Campaign 
for Violence Prevention Meeting” di 
Ottawa, Kanada. Putra-putri yang 
berasal dari beberapa wilayah di 
Indonesia ini mendapatkan kesempatan 
menyuarakan pandangan mereka 
terkait kekerasan anak kepada dunia.

pembuatan film advokasi mengenai hal itu,” ujar 
Kristian membuka pidatonya. 

Serupa Kristian, anak asal Meksiko turut 
menyampaikan kegelisahan atas perilaku orang 
dewasa yang berdampak kepada dirinya. Bahkan, 
seorang anak perempuan asal Filipina turut 
menyampaikan kegelisahannya akan pelecehan 
seksual yang kerap terjadi di negaranya. 

Seluruh anak yang mengikuti pertemuan ini 
membuat grup bernama CYPAC (Children and 
Young People Advisory Council) dan berjanji 
untuk saling berhubungan untuk bisa menekan 
angka kekerasan anak di lingkungan mereka. (K&P) 

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

Perlindungan Anak

Pertemuan Dubes RI untuk Kanada, Dr. Teuku Faizasyah, dengan anak-anak partisipan 
“The WHO 8th Milestones of Global Campaign for Violence Prevention Meeting”.

Perwakilan dari Indonesia bersama dengan 
Susan Bissell, Global Partnership fo End Violence 

Against Children.



Tanggap Bencana

Dalam merespons kenaikan status 
Gunung Agung, Wahana Visi Indonesia 
(WVI) berfokus pada sektor 

perlindungan anak, pengembangan ekonomi, 
dan pengembangan kapasitas mitra. Dukungan 
psiko-sosial untuk anak lewat Mobil Sahabat 
Anak (MSA) di 37 titik evakuasi di 2 kabupaten, 
Karangasem dan Klungkung sejak 3 Oktober 
2017. MSA melayani 609 anak laki-laki, 581 anak 
perempuan serta 422 Kepala Keluarga di GOR 
Swecapura. Selain MSA, WVI juga menginisiasi 
Ruang Ramah Anak yang terintegrasi dengan 
MSA. WVI juga melakukan pelatihan bagi para 
mitra kader untuk memberikan 
dukungan psiko-sosial kepada 
anak-anak. 

Pada tanggal 29 Oktober 
2017, pemerintah 
menurunkan status 

Status Gunung Agung dinyatakan oleh pemerintah berada di tingkat ‘Awas’ pada tanggal 29 
September 2017. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyarankan agar masyarakat 

tidak berada dalam radius 12 kilometer di sekitar gunung. Akibatnya pada saat itu sekitar 
134.299 warga dievakuasi dari Karangasem, Bali, wilayah yang terdekat dengan Gunung Agung. 

Gunung Agung turun menjadi level III (Siaga). WVI 
tetap melakukan pendampingan kepada warga di 
sekitar Gunung Agung terkait dengan pencegahan 
bencana dan perlindungan diri saat terjadi erupsi. 

Letusan Gunung Agung sebelumnya ini pernah 
terjadi pada tahun 1963. Akibat bencana tersebut, 
1.148 orang meninggal dan 296 orang terluka. 
Letusan ini membuka pelayanan perdana World 
Vision di Indonesia, yang merupakan mitra utama 
WVI. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia

Kenaikan Status 
Gunung Agung, 
Kilas Balik Pelayanan Perdana 

WVI di Indonesia

(atas) Nelly (kiri) salah satu fasilitator dari Wahana 
Visi Indonesia mengajak anak-anak melakukan aktivitas 
menyenangkan di Ruang Ramah Anak. 
(kiri) Anak-anak yang terdampak kenaikan status Gunung 
Agung meminjam dan membaca buku dari Mobil Sahabat Anak.

(bawah) Mobil Sahabat Anak hadir di salah satu titik evakuasi 
kenaikan status Gunung Agung di Karangasem, Bali.
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Tanggap Bencana

Sejak tahun 2009, badan PBB UNISDR 
(United Nations International Strategy 
for Disaster Reduction) menetapkan 

tanggal 13 Oktober sebagai hari Pengurangan 
Risiko Bencana Internasional (International Day 
for Disaster Risk Reduction). Hari Pengurangan 
Risiko Bencana (PRB) ini menjadi pengingat 
bersama atas kemajuan, keberhasilan, capaian 
dalam mempertahankan ketangguhan dari 
dampak bencana. Di Indonesia, peringatan PRB 
telah menjadi agenda nasional yang dilaksanakan 
setiap tahun sejak 2013. 

Penyelenggaraan peringatan bulan PRB Nasional 
telah berlangsung sebelumnya secara berturut 
di kota Mataram, NTB (2013), Bengkulu, 
Bengkulu (2014), Surakarta, Jawa Tengah (2015), 
dan Manado, Sulawesi Utara (2016). Tahun ini 
peringatan tersebut berlangsung di Sorong, Papua. 
Kegiatan pada 23-25 Oktober 2017 lalu ini, dibagi 
menjadi 2 agenda besar yaitu diskusi seputar PRB 
dan pameran sebagai upaya pengurangan risiko 
bencana, baik yang dilakukan oleh pemerintah 
maupun masyarakat.

Sorong, Tuan Rumah 
Peringatan 

Pengurangan Risiko 
Bencana Nasional

WVI bersama anggota Humanitarian Forum Indonesia 
dan BNPB dalam kegiatan peringatan PRB

Permainan ludo, sebagai penyadaran bencana adalah Salah satu hal yang 
menarik dari booth WVI di kegiatan pameran peringatan PRB.

Pada tahun ini Wahana Visi Indonesia (WVI), 
tidak hanya berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 
dengan menjadi penanggap dalam diskusi Inklusif 
Disabilitas dan Pengarusutamaan Gender dalam 
PRB.  Tetapi juga menjadi salah satu peserta 
pameran. Dalam pameran ini WVI menampilkan 
program dan inisiatif terkait pengurangan 
risiko bencana, terutama melalui proyek SiGAP 
(Strengthening Government’s Ability towards 
Disaster Preparedness). Proyek ini merupakan 
kerja sama antara WVI dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, 
yang didukung USAID (United States Agency for 
International Development) dan OFDA (Office 
of U.S. Foreign Disaster Assistance). (K&P) 

* Yacobus Runtuwene, Public Communications Manager, Wahana Visi 
Indonesia
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Liputan Khusus

Serunya Voluntourism 
Trip Pemenang 

ke Papua!
“Peletakan batu pertama ini adalah tanda bahwa 
pekerjaan Honai Belajar Anak kita akan dimulai di 
tanah ini,” kata Zakaria Yelipele, Kepala Desa Sapalek, 
Distrik Napua, Wamena. 

Suasana haru meliputi semua pemenang 
#BeraniMimpi, anak-anak Desa Sapalek, 
dan seluruh masyarakat yang menyaksikan 

seremonial peletakan batu pertama pembangunan 
Honai Belajar Anak di Desa Sapalek. Honai Belajar 
anak merupakan misi dari Berani Mimpi 2017 

yang telah berhasil dikumpulkan oleh lebih dari 
100 campaigners, donor baik individual maupun 
korporasi yang akan menjadi tempat belajar bagi 
lebih dari 180 anak di Desa Sapalek. 

Kampanye Berani Mimpi yang dimulai pada 7 Juli 
2017 telah berakhir pada 7 Agustus 2017 lalu. 
#BeraniMimpi merupakan sebuah kampanye 
sosial yang menggabungkan konsep urun dana 
(crowdfunding) dengan konsep voluntourism 
(kombinasi antara Volunteering dan Tourism). 
Kampanye #BeraniMimpi didukung oleh lima 
campaign ambassador dari berbagai profesi, yaitu 
penyanyi Eva Celia, aktris Chelsea Islan, model 
Firrina Sinatrya, penyanyi Monita Tahalea, dan 
travel blogger Febrian.

Firrina Sinatrya, model sekaligus Ambassador Berani 
Mimpi 2017, mengecat toilet di SD Ketimavit, Wamena, 
Papua, yang merupakan misi program Berani Mimpi 2017



Liputan Khusus

“Mengikuti kampanye seperti 
#BeraniMimpi ini, merupakan hal 

terkecil yang mungkin kita lakukan 
sebagai wujud sumbangsih kita untuk 

peningkatan hidup anak-anak Indonesia 
di wilayah sulit,” ujar Firrina yang 

bermimpi mengunjungi Papua dari awal 
kampanye #BeraniMimpi.

Setelah 30 hari kampanye, 3 orang pemenang 
terpilih untuk menjadi pemenang berdasarkan 
donasi terbanyak yang dikumpulkan yakni Nina 
Hadi, Gracia Thomas, dan Asih Silawati. Mereka 
berhasil mengikuti kegiatan voluntourism di 

Gracia Thomas, pemenang ke-2 Berani Mimpi 2017 menyerahkan hadiah ke salah satu 
pemenang Lomba 17 Agustus sebagai bagian dari program voluntourism trip ke Papua

Firrina dan pemenang voluntourism trip Berani Mimpi 2017 belajar 
memanah dari anak-anak di Napua, Wamena, Papua

Papua yang berlangsung 14-18 Agustus 2017 di 
Wamena, Papua.

Selama berada di sana, para pemenang bersama 
model Firrina Sinatrya melakukan berbagai 
aktivitas sosial seperti mengecat toilet PAUD 
Ketimavit, menonton film pendek yang dibuat oleh 
anak-anak dari Forum Anak, bermain bersama 
murid SD Napua dalam rangka menyambut Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, berwisata 
ke air terjun di Naupa, mengikuti proses peletakan 
batu bertama Honai Belajar Anak di Desa Sapalek, 
mengikuti upacara 17 Agustus di Distrik Napua, 
menginap di honai warga dan melihat keindahan 
Danau Habema. (K&P) 

* Yuventa, Marketing Communications, Wahana Visi Indonesia
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Peristiwa

Perwakilan Anak-anak Indonesia 
Bertemu Presiden Jokowi

Hari Anak Nasional (HAN) 2017 
diperingati di Kota Pekanbaru, Riau 
pada 23 Juli lalu dengan tema ‘Saya 

Anak Indonesia, Saya Gembira’. Ada yang 
istimewa dengan perayaan HAN kali ini. Selain 
diikuti oleh ribuan anak anggota Forum Anak dari 
berbagai daerah, Presiden Republik Indonesia, 
Joko Widodo juga ikut menghadiri acara ini. 
Dalam kesempatan ini, Jokowi menunjukkan 
keterampilannya bermain sulap dan memainkan 
beberapa permainan tradisional.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja ikut mendampingi 
Jokowi, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan 
& Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise, 
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri 
Sekretariat Kabinet Pratikno. 

Sebelum tanggal 23 Juli 2017, anak-anak 
tersebut juga mengikuti berbagai kegiatan untuk 

mengembangkan diri mereka. Salah satu anak 
yang turut serta dalam kegiatan tersebut adalah 
Fajar (16) dari Forum Anak Jatinegara. Murid kelas 
1 SMA ini mengaku mendapat banyak pengalaman 
dan manfaat dari rangkaian kegiatan forum anak 
sepanjang 19-23 Juli 2017 itu.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, saya 
mengenal teman-teman dari berbagai forum 
di Indonesia dan juga keragaman sukunya. 
Saya juga bisa bertukar pikiran dengan 
mereka,” cerita Fajar.

Tahun ini Forum Anak Nasional 2017 terdiri 
dari 748 orang peserta, 525 orang yang terpilih 
dari kabupaten/kota seluruh Indonesia, 68 orang 
pendamping atau mentor yang mewakili 34 
provinsi, dan 66 anak perwira penghubung yang 
merupakan alumni Forum Anak. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak pada acara  Hari Anak Nasional 2017 di Pekanbaru.



Peristiwa

Merayakan Hari Anak 
Nasional dengan Cara 
yang Tak Biasa 

Hari Anak Nasional (HAN) yang 
jatuh setiap 23 Juli, sudah selayaknya 
dirayakan oleh seluruh anak di 

negeri ini. Dengan tujuan untuk memberikan 
kebahagiaan pada anak di HAN tersebut, Wahana 
Visi Indonesia (WVI) turut menyelenggarakan 
peringatan HAN di beberapa wilayah dampingan.

Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur 
(NTT) menjadi salah satu area yang merayakan 
HAN bersama WVI. Tak hanya anak-anak 
dampingan dari beberapa wilayah Flores yang 
hadir, artis ibu kota seperti Monita Tahalea 
serta Gaby ‘Idol’ juga turut memeriahkan acara 
peringatan HAN tersebut. Mereka membawakan 
lagu-lagu pembangkit semangat yang ramah 
didengar oleh anak. 

Tak hanya anak dari Kabupaten Ngada, anak-anak 
dari enam kabupaten lainnya seperti Kabupaten 
Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, 
Sikka, Ende dan Nagekeo turut berkumpul di 

Peserta mengikuti kegiatan outbond untuk melatih 
kekompakan, konsentrasi, percaya diri.

Menuangkan aspirasi mereka ke dalam poster yang dibuat 
bersama kelompok dengan pendampingan WVI.

HAN Flores dimeriahkan oleh 
kegiatan parade seni dan budaya.

Perwakilan Pemda Ngada meresmikan pembukaan acara Hari Anak Nasional.  

Biara Kemah Tabor Mataloko, Kabupaten Ngada. 
Sekitar 200 anak hadir dalam peringatan HAN 
2017 kala itu. 

Lain halnya dengan peringatan di Flores, anak-
anak dampingan WVI di Kabupaten Nias juga 
berkesempatan merasakan meriahnya peringatan 
HAN 2017. Kali ini, anak-anak turut ambil bagian 
menampilkan beberapa tarian dan permainan 
tradisional khas daerah setempat. 

Sementara itu meski diselenggarakan di bulan 
berbeda, tepat pada 14 Agustus 2017 WVI juga 
melakukan perayaan HAN 2017 di Wamena, 
Papua. Perayaan ini diselenggarakan bersamaan 
dengan penandatanganan komitmen Kabupaten 
Jayawijaya sebagai Kabupaten Layak Anak. Pada 
peringatan ini acara dikemas dengan panggung 
boneka berkisah tentang kekerasan anak di 
Papua. (K&P) 

* Putri Ianne Barus, Field Communications Officer, Wahana Visi 
Indonesia
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Melalui program Jalin Peduli, WVI ingin merajut kembali relasi yang dulu pernah 
terjalin dengan anak-anak sponsor. WVI kini membuka kesempatan bermitra 
dengan mereka. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data 

diri para mantan anak sponsor atau anak santun periode 1980-2000-an. Dengan kekuatan 
digitalisasi, penyebarkan formulir dilakukan secara online untuk kemudian  diisi oleh para 
mantan anak sponsor.

Dalam kurun waktu satu bulan, sekitar 130 data anak berhasil terkumpul. Berdasarkan 
informasi itu, anak-anak yang tinggal di beberapa daerah pelayanan WVI sekarang, seperti 
Jakarta, Papua, dan Pontianak diundang datang ke Hari Doa WVI. Meskipun hanya beberapa 
orang, kehadiran mereka membangkitkan semangat staf untuk terus giat mewujudkan hidup 
anak Indonesia utuh sepenuhnya. 

Salah satu yang hadir adalah Muhamad Sarifin (Ipin), mantan anak sponsor dari Cilincing, 
Jakarta. Mahasiswa yang sedang kuliah di jurusan Politik ini menyempatkan datang pada Hari 
Doa WVI di Kantor Nasional Bintaro. Ia berharap Jalin Peduli mampu mengumpulkan banyak 
mantan anak sponsor sehingga mampu mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi anak-
anak lain. Seperti impian Ipin, WVI juga berharap kelak akan terbentuk sebuah komunitas 
mantan anak sponsor yang peduli dan berkeinginan melayani anak-anak di Indonesia. (K&P) 

* Wilis Putri Andreasti, Communication Assistant, Wahana Visi Indonesia

Simon Julianus dan Jessica

Lebih dari 50 tahun Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan pelayanan bagi anak-
anak di berbagai daerah di Indonesia. WVI, yang pada awalnya dirintis oleh 
World Vision dan Lepki, memulai pelayanan dengan membantu panti-panti asuhan di 
wilayah Jawa. Perjalanan panjang yang telah dilewati bersama oleh ribuan anak sponsor, 
meninggalkan jejak istimewa baik bagi para staf  WVI maupun masyarakat. 

Bagi mantan anak sponsor 
WVI, silakan pindai QR 
Code ini untuk mengisi 
formulir Jalin Peduli.

Jalin Peduli, 
Jumpa dengan 
Mantan Anak 
Sponsor

Jalin Peduli



SSI adalah program pengajar sebaya (peer educator) untuk memberi sosialisasi tentang 
HIV/ AIDS kepada lingkungan mereka. Di sinilah putra terakhir dari tiga bersaudara 
ini terlibat aktif dalam upaya sosialisasi pencegahan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten 

Lanny Jaya, Papua. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah siaran di Radio Voice 
of Baliem Children di Wamena. Ternyata, keaktifan Korinius ini membawa banyak manfaat 
bagi dirinya. Pada tahun 2015, ia mendapat beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua untuk 
melanjutkan kuliah jurusan Bisnis Perhotelan di Oregon State University, Amerika Serikat 
(A.S).  Korinius sempat tidak percaya dengan apa yang diterimanya.

Korinius (kiri) bersama dua orang 
temannya di Hollywood. 

“Saya ingin membangun Papua supaya 
anak-anak Papua memiliki masa depan 
yang baik juga,” pungkasnya.

Korinius (21), adalah mantan anak sponsor Wahana 
Visi Indonesia (WVI). Ia tinggal di wilayah yang rentan 

terdampak virus HIV yang menyebabkan penyakit 
AIDS.  Bisa saja ia terancam oleh hal serupa yang 
merenggut masa depan dan cita-citanya. Hingga 

akhirnya Korinius bergabung dengan Forum Anak 
dan komunitas Sahabat Sumber Informasi (SSI) yang 

didampingi oleh WVI.  

Pada 2014, tingkat penderita HIV dan AIDS mencapai lebih dari 17 ribu orang. Seperti 
yang dilansir dari Kompas.com, dari 100.000 penduduk Papua, 359 orang di antaranya 
terkena AIDS. Artinya, prevalensi AIDS di Papua 15 kali lebih besar dibandingkan dengan 
prevalensi nasional yang hanya 23 orang per 100.000 penduduk.

“Saya merasa ini semua seperti mimpi saja. Sejak duduk di bangku SMP saya sudah bercita-cita 
untuk bersekolah di Amerika. Saya selalu berdoa untuk cita-cita saya ini. Saat itu saya belum 
bisa bahasa Inggris, namun saya tetap bermimpi pergi ke sana dan belajar,” ceritanya. 

Korinius melanjutkan studinya di jenjang sarjana hingga 
2020. Semangatnya untuk belajar tidak berhenti karena 
setelah lulus sarjana, pemuda ini berniat melanjutkan 
kuliah ke jenjang pascasarjana dan doktoral.  Meski A.S 
adalah negara impiannya untuk belajar, ia tetap bertekad 
untuk kembali usai melanjutkan studi. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia
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Meraih Mimpi 
Sampai Oregon

Jalin Peduli



Profil Anak

Dari kelemahannya inilah akhirnya Merlin bertemu dengan 
Wahana Visi Indonesia (WVI) yang mendampinginya lewat 
Forum Anak Desa. Di forum ini, Merlin ternyata bisa belajar 

banyak hal.

“Saya bisa belajar tentang hak-hak anak. Saya dan teman-teman juga ikut dalam Musrembang 
(Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) di desa saya dan menyuarakan suara saya sebagai 
anak,” lanjutnya.

Bersama dengan lima orang perwakilan anak lainnya di negara kawasan Asia Pasifik, Merlin mewakili 
suara anak dari negara mereka. Pengalaman ini menjadi pengalaman berkesan baginya karena ia tak 
hanya mendapat kesempatan menyampaikan pendapatnya namun juga bertukar pikiran dengan anak-
anak dari negara lain.

Selain itu, Merlin juga berkesempatan mewakili  anak-anak di kawasan Asia Pasifik  untuk duduk 
bersama National Director World Vision Sri Lanka dan beberapa petinggi lain dalam peluncuran 
kampanye PKTA. 

“Terima kasih WVI karena telah mendampingi 
saya. Setelah dari Colombo, saya berniat untuk 
meneruskan pengalaman saya ini kepada 
teman-teman saya di desa,” tutupnya. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Comms Officer, Wahana Visi Indonesia

Merlin (15) mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Colombo 
untuk acara peluncuran kampanye PKTA di kawasan Asia Pasifik.

Merlin (kedua dari kanan) bersama delegasi anak 
lainnya dari kawasan Asia Pasifik. 

Merlin, 
Dari Sikka 
ke Colombo

Sekilas tak ada yang berbeda dari gadis remaja berperawakan mungil berambut ikal 
tersebut. Setiap kali ia bertemu orang baru, semangatnya selalu terpancar dari caranya 
berkomunikasi. Namanya Merlin, usianya baru 15 tahun dan baru saja menginjak 
bangku SMA. Gadis remaja yang berasal dari Sikka, Nusa Tenggara Timur ini 
tidak pernah menyangka jika ia bisa masuk dalam jajaran anak yang terpilih untuk 
menghadiri peluncuran Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) di 
Colombo, Sri Lanka pada tanggal 16 Oktober 2017 lalu.
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“Saya dulu pemalu, tidak berani 
bicara di depan orang,” kata 
Merlin membuka ceritanya.



Profil Anak

Kristian, begitu ia biasa disapa, membawa nama harum Indonesia bersama belasan anak 
dari negara lainnya untuk bisa menyuarakan fenomena kekerasan anak yang terjadi 
di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Papua, tempat ia melihat sendiri bentuk 

kekerasan itu terjadi. 

Melalui Kantor Operasional WVI La’uk Nayak, Kristian ikut terlibat dalam pembahasan 
terkait isu penelantaran anak yang ternyata memberikan dampak positif bagi dirinya. Kristian 
bersama teman-temannya yang tergabung di Komunitas Sahabat Nusantara tergerak untuk 
menciptakan sebuah film dokumenter yang membahas tentang kondisi anak-anak jalanan di 
Wamena. 

Film berjudul “Sa Butuh Ko Pu Cinta” tersebut menjadi salah satu senjata jitu Kristian 
untuk mengajak banyak pihak memperhatikan nasib anak jalanan di Wamena. Film ini telah 
diunggah ke saluran Youtube dan mendapatkan lebih dari 1.000 penonton. 

Melalui karyanya, Kristian berhasil melangkah ke Kanada dan bertemu dengan pemangku 
kepentingan hak anak dunia. Ia merasakan pendapatnya dapat tersalurkan melalui acara 
tersebut. 

“Suara anak bisa didengarkan, kekerasan terhadap anak juga bisa disuarakan. 
Saya makin tahu hak-hak anak dan kewajiban kami,” ujarnya. 

Tak hanya bangga bisa menyuarakan kasus-kasus hak 
anak di negaranya, Kristian juga mengaku mendapatkan 
kepercayaan diri yang lebih lagi pasca mengikuti 
pertemuan di Kanada. (K&P) 

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

Berdiskusi dengan perwakilan dari Kanada untuk mempersiapkan 
pidato singkat yang disampaikan pada kegiatan WHO 8th Mile.

Kristian menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia untuk 
menyuarakan peran anak dalam penghapusan kekerasan.

Kristian G. Tigor, 
Calon Filmmaker yang 
Peduli Hak Anak

Berusia muda bukan berarti tak bisa menghasilkan 
karya. Kristian Genaro Tigor berhasil 

membuktikannya. Melalui film dokumenter yang 
diciptakannya, dirinya berhasil terpilih menjadi 

perwakilan anak Indonesia melalui Wahana Visi 
Indonesia (WVI) dalam ajang The WHO 8th 
Milestones of  Global Campaign for Violence 

Prevention Meeting di Ottawa, Kanada.
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Profil

Linda melihat, Wahana Visi Indonesia (WVI) memiliki misi yang jelas dalam pelayanannya 
dan membuat Linda mau bergabung dan berkomitmen dalam pelayanan WVI. “Wahana Visi 
berkelanjutan membantu masyarakat dampingannya, tidak hanya sekedar dibantu dan dilepaskan. 

tetapi masayarat benar-benar didampingi selama 15 tahun sampai anak, keluarga dan masyarakat 
dampingan dapat hidup mandiri,” kata Linda.

Selama melayani bersama WVI selama 12 tahun, Linda berkomitmen memberikan donasi selalu tepat 
waktu, sebelum tanggal 10 setiap bulan. Wanita kelahiran 14 Agustus 1968 ini selalu merasakan sukacita 
ketika dapat memberikan kontribusi untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. 

“Saya merasa senang selama bergabung menjadi sponsor dalam Program Sponsor Anak. Kalau 
mendapatkan Laporan Tahunan dari anak sponsor perasaannya gak bisa dijelaskan,” tuturnya.

Bagi wanita yang bekerja di salah satu perusahaan komputer ini, memberi bukan masalah mampu atau 
tidak mampu tetapi lebih dari itu yaitu niat atau tidak dalam memberi. Ia merasa sudah diberkati Tuhan 
dengan kecukupannya dan merasakan perlu untuk menyalurkan berkat yang telah diterima dari Tuhan. 

“Saya bukan dari keluarga yang berkecukupan bukan juga dari keluarga yang berkekurangan, tapi 
saya senang saja kalau membantu orang termasuk kalau berdonasi di WVI. Mungkin bagi sebagian 
orang 150.000 gak seberapa ya, tetapi ketika saya memberikan donasi 150.000 melalui WVI menjadi 
sangat berguna untuk membantu anak-anak. Saya juga merasa sudah diberkati Tuhan kenapa tidak saya 
membagikan berkat itu.”

Memiliki anak sponsor di wilayah Kantor Operasional WVI di Maro (Merauke) menimbulkan kerinduan 
Linda untuk dapat mengunjungi anak sponsornya suatu saat dan melihat perkembangan pelayanan yang 
telah dilakukan WVI di sana. Harapan dan doa pun untuk WVI mengalir dari Linda. 

“Saya berharap WVI tetap melakukan pelayanannya di wilayah yang membutuhkan bantuan. Semoga 
pelayanannya lebih meluas ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau untuk dibantu di Indonesia.” (K&P) 

* Paskah Lestari Simanungkalit, National Resources Development Department, Wahana Visi Indonesia

Linda Kristian bergabung menjadi sponsor anak sejak 
2005. Ia tergerak menjadi sponsor saat menonton konser 
The Choir Company (TCC) di Gereja Kristen Indonesia 
Bekasi Timur. “Saya salut dengan TCC yang melakukan 
fundraising untuk membantu anak-anak Indonesia.” 

MEMBANTU ITU BUKAN 
MASALAH MAMPU ATAU 
TIDAK MAMPU TETAPI 
NIAT ATAU TIDAK NIAT

Linda mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan materi yang tidak 
bisa ia ungkapkan ketika melihat perkembangan anak sponsornya setiap tahun.
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Sejak usia sekolah, Silvi Suwito (32 tahun) tertarik berkegiatan 
sosial dan berjanji, “Kalau sudah bekerja dan punya uang sendiri, 
saya akan membantu anak-anak.” Ketika menonton acara di 

Metro TV pada Juni 2010 tentang kegiatan Wahana Visi Indonesia 
(WVI), ia langsung bergumam, “Wah, saya suka pelayanan ini.” 
Sebulan kemudian, Juli 2010, pengusaha dan ibu dua anak ini, menjadi 
sponsor anak di WVI.    

Silvi pun merasakan hal positifnya sehingga kini ia sudah mempunyai 
4 anak sponsor. Berbagai informasi tentang pelayanan WVI 
diterimanya, baik secara online maupun offline. Menurut Silvi, hal 
ini  memudahkannya untuk menceritakan ke orang lain tentang 

WVI, bahkan mengajak keluarga dan teman-temannya untuk menjadi sponsor anak. Profil, foto, surat 
dari anak-anak sponsornya dipajang di lemari kaca ruang tamu agar setiap kali bisa melihatnya.  Anak 
sulungnya pernah  bertanya, “Mami, ini siapa? Saya dengan senang hati menceritakannya.”  

Sukacita Silvi rasakan ketika mendengar informasi tentang kunjungan ke anak sponsor. Ia berharap 
dapat menemuinya. “Siapa lagi yang menolong mereka bila bukan kita? Sungguh menyenangkan melihat 
perkembangan anak-anak sponsor saya setiap tahun,” katanya sambil tersenyum.  (K&P) 

* Inneke Sumilat, National Resources Development Department, Wahana Visi Indonesia

SUKACITA SAMBUT 
PERTEMUAN

Profil

Nataliana (32 tahun), sponsor anak yang 
telah mendukung pelayanan Wahana Visi 
Indonesia (WVI) selama 14 tahun.  Awal 

komitmennya adalah saat melihat kalender WVI di 
sekolahnya dulu di SMU Ketapang, Jakarta. Saat itu 
Lia, panggilan akrabnya, bertanya apakah ia dapat 
berkomitmen meskipun belum berpenghasilan 
tetap. Karena tekadnya untuk dapat berguna bagi 
orang lain, ia dapat bertahan hingga sekarang dan 
telah mengajak 2 saudari perempuannya untuk 
aktif mendukung WVI.

Pelayanannya sebagai guru sekolah minggu 
di Gereja Kristus Ketapang membuktikan 
kecintaannya pada dunia anak. Rutin membaca 
Laporan Perkembangan Tahunan anak sponsor 
membuatnya bersukacita. “Mungkin uang itu 

DARI YANG KECIL 
AKAN MENJADI 

DAMPAK YANG BESAR
Saat pertama membaca profil anak sponsor yang hobinya “menimba air”, hatinya sedih. Ia  
yakin bahwa sebenarnya itu bukan hobi, namun rutinitas yang harus ia lakukan setiap hari. 

hanya sedikit untuk 
sebagian orang, tetapi 
percaya bahwa dari 
(perbuatan) kecil akan 
menjadi (memberi) dampak yang besar, ” tutur Lia. 

Lia, yang seorang akuntan di perusahaan plastik, 
sangat ingin bertemu langsung dengan anak 
sponsornya, sekaligus melihat pelayanan WVI 
karena selama ini hanya diketahuinya melalui 
laporan perkembangan tahunan yang WVI 
kirimkan. Lia berharap kepada para sponsor aktif 
untuk terus mendukung WVI. Dirinya yakin, ada 
perubahan besar terjadi lewat hal kecil yang kita 
lakukan.  (K&P) 

* Dina Kristiana Butarbutar, National Resources Development 
Department, Wahana Visi Indonesia



Marketing Activities

#BERANISEKOLAH 
Untuk Anak PAUD di 

Kalbar & Papua

Central Park dan Neo Soho bersama Inbek 
Events dan Wahana Visi Indonesia (WVI), 
menggelar kampanye sosial bertajuk ‘Share 

Our Hearts for Neo Generations’ dengan hashtag 
#BERANISEKOLAH yang dimulai sejak Juni - 
Desember 2017. Kampanye sosial ini memiliki 
tujuan penggalangan dana untuk pembangunan 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di dua  daerah 
dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI), yaitu 
Desa Waupmor, Kecamatan Biak Kota, Biak 
Numfor, Papua dan Dusun Tanjung Gunung Dalam, 
Desa Trimandayan, Kec. Teluk Keramat, Sambas, 
Kalimantan Barat.
 
Kampanye ini menargetkan perolehan donasi 
sebesar Rp500.000.000. Berbagai macam kegiatan 
dilakukan untuk menggalang dana. Salah satunya 
adalah melalui crowdfunding (urun dana) di 
Kitabisa.com yang dilakukan oleh sejumlah 
selebritis, seperti Indra Bekti, Astry Welas, Dewi 
Gita, Arman Maulana, Maudy Koesnady, Indy 
Barends, Cak Lontong, Bedu, Deswita Maharani, 
Sinyorita, Yemima Hutapea dan lainnya. 

Para selebritis tersebut juga berbagi inspirasi dan 
keahlian dengan anak-anak dampingan WVI di 
kawasan Mall Central Park dan Neo Soho. Kegiatan 
ini berlangsung pada Kamis, 09 November 2017. 
Selebritis yang berhasil menggalang dana terbesar 
akan berangkat ke salah satu daerah tersebut untuk 
menyaksikan penyaluran donasi.

Selain urun dana, kegiatan lain dilakukan melalui 
kotak donasi yang diletakkan di toko-toko kedua 
pusat perbelanjaan tersebut, yaitu Magician Show, 
Trick Day School Holiday, Independent Day Games, 
Love For Indonesia (penjualan mainan berbentuk 
hati untuk digantung di sepanjang jembatan @
Eco Skywalk) serta Charity Pop Up Brunch yang 
melibatkan Chef William Gozali, pemenang Master 
Chef Indonesia 3 dan Chef Billy Tan dari Podomoro 
University dan akan ditutup dengan Charity Bazaar 
dan pertujukan musik pada 8 – 10 Desember 2017. 
(K&P) 

* Citrania Yuliana, National Resources Development Department, 
Wahana Visi Indonesia 

Indra Bekti dan Yemima 
Hutapea dalam kelas mengajar. 

Konferensi pers setelah sesi  kelas mengajar.

Maudy Koesnadi dan Sinyorita bernyanyi bersama anak.
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Malam Pujian TCC 
Jawaban Bagi Anak Manggarai Timur

The Choir Company (TCC), salah satu grup 
musik asal Belanda yang dipimpin Maarten 
Wassink, kembali hadir di Indonesia untuk 

melakukan Malam Pujian di beberapa kota. Acara 
ini dilakukan TCC bersama Wahana Visi Indonesia 
(WVI) guna menyuarakan kepedulian bagi anak-
anak di pedalaman Indonesia. 

Malam Pujian bertajuk “We Are Changing The 
World” ini berlangsung selama dua belas hari di 
tujuh kota besar. Beberapa gereja 
seperti GKT Hosana Bumi Permai 
Surabaya, GKT 3 Pahlawan Trip 
Malang, GKI Manyar Surabaya, GKI 
Sulung Surabaya, GKI Ngupasan 
Yogyakarta, GKI Pajajaran 
Magelang, GKI Sangkrah Solo, 
GBI Kamboja Depok, dan GKI 
Pengadilan Bogor menjadi mitra 
untuk kunjungan TCC kali ini.

Malam Pujian TCC kerap dilakukan sejak 2001. 
Bersama para jemaat yang hadir, TCC dan WVI 
berhasil menerima dukungan sponsor bagi 600 
anak di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.  

Sampai bertemu lagi, The Choir Company! Terima 
kasih telah menjadi inspirasi yang hidup bagi kami 
di Indonesia!  (K&P) 

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

Untuk kesembilan kalinya, konser bertajuk 
“Gratitude” bersama Sidney Mohede dan 
JPCC Worship kembali digelar di 4 kota. 

Setelah sebelumya berlangsung di Mojokerto, 
Manado, Salatiga dan Pangkal Pinang pada bulan 
Maret 2017, kali ini konser berlangsung di Madiun, 
Magelang, Surabaya dan Medan pada 23-26 
Oktober 2017.

Rangkaian konser kali ini juga difokuskan untuk 
mensponsori anak-anak Papua. Berawal dari 
kunjungan Sidney Mohede ke Papua pada tahun 
2016. 

Saat ia berkunjung ke salah satu wilayah layanan 
Wahana Visi Indonesia (WVI) di daerah Wamena 
dan melakukan refleksi, ia merasa terberkati 
melalui perjalanan tersebut. Hal inilah yang 
memicu semangat Sidney Mohede untuk terus 
melayani dan menggelar konser kemanusiaan bagi 
anak-anak sponsor WVI. “We are blessed to be a 
blessing” menjadi moto hidup Sidney Mohede.

Melalui rangkaian konser selama 4 hari ini sebanyak 
944 anak Papua mendapat pendampingan melalui 
Program Sponsor Anak. Selama 2017, total lebih 
dari 1.500 anak Indonesia di wilayah pedalaman 
telah mendapat sponsor melalui konser  
“Gratitude” Sidney Mohede.  (K&P) 

* Olivia Fransisca, National Resources Development Department, 
Wahana Visi Indonesia

Konser 
“GRATITUDE” 
Bersama Sidney Mohede

Marketing Activities



Menikmati festival 
Cap Go Meh di 

Singkawang

Aktivitas volunteer 
bersama anak2 dan 

masyarakat

Yuk, temui anak sponsor Anda di Bengkayang!

27 Februari - 3 Maret 2018

Informasi: Rini Widjaja I rini_widjaja@wvi.or.id, Mobile: 0812 908 9058  (WA Only)
Shinta Maharani I shinta_maharani@wvi.or.id  Mobile: 0811 15 6041 (SMS Only)
Telp : 021 - 390 78 18

Kegiatan:

Wahana Visi Indonesia @wahanavisi_ID www.wahanavisi.org

Memahami kehidupan 
anak-anak dan 

masyarakat Bengkayang

Bertemu anak 
sponsor

Biaya investasi sebesar 
Rp. 7,250,000 per orang

Tempat
Terbatas!

Marketing Activities

SMA IPEKA-BSD 
Ajarkan Cuci Tangan 

Pakai Sabun ke 
Anak Penjaringan

Ilmu tidak akan pernah habis untuk dibagikan. 
Hal inilah yang dipelajari oleh siswa-sisiwi 
SMA IPEKA - Bumi Serpong Damai (BSD)

saat melakukan kegiatan Community Service ke 
Penjaringan, Jakarta Utara pada 13 November 
2017. Kegiatan kali ini dilakukan di Ruang Publik 
Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Penjaringan Indah 
dan diikuti oleh 60 anak Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) dan sembilan orang guru.

Kali ini, siswa siswi SMA IPEKA BSD mengajari 
adik-adik PAUD untuk belajar cuci tangan memakai 
sabun dengan  benar.  Acara pun dibawakan dengan 

santai dan menyenangkan sehingga adik-adik PAUD 
dapat menangkap seluruh langkah dengan benar. 

Tak hanya belajar mencuci tangan, adik-adik PAUD 
juga bisa mengikuti berbagai permainan menarik 
dan menyaksikan drama edukatif berjudul “Kancil 
dan Kura-kura” yang dijuga diperankan oleh siswa 
siswi SMA IPEKA-BSD. Pada akhir acara, SMA 
IPEKA BSD juga menyerahkan tanda kasih kepada 
perwakilan guru PAUD di wilayah Kecamatan 
Penjaringan. (K&P) 

* Grace Sheila Anastasia, National Resources Development Department, 
Wahana Visi Indonesia

Salah satu kegiatan saat memperagakan cara mencuci tangan 
yang baik sebagai salah satu bentuk dalam menjaga kebersihan.
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INDONESIA

 
 

 

Langkah Bijak Orangtua/ Pengasuh 
untuk mengantisipasi Konten Pornografi 
pada Anak di Internet

Bangun komunikasi yang 
terbuka dan menyenangkan 
dengan anak

Diskusikan cara yang aman 
saat berseluncur di internet

Gunakan ruang bersama 
untuk berseluncur di 
internet

Pasang aplikasi anti porno 
pada Gadget/ Komputer

Sepakati dengan anak pada 
usia berapa boleh memiliki 
Gadget Pribadi

Jadilah teladan yang baik

Sepakati waktu dan lama 
berseluncur di internet 
bersama anak

Identifikasi bersama 
tanda-tanda konten 
pornografi

Luangkan lebih banyak waktu 
untuk sosialisasi secara tatap 
muka dan aktivitas fisik

Terapkan disiplin positif
pada anak

Pantau lalu lintas akses 
internet anak secara 
terbuka dan sukarela

Laporkan konten pornografi

Wahana Visi Indonesia @wahanavisi_ID www.wahanavisi.org


