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Anak-anak di Timor 
Tengah Selatan (TTS), 
NTT prihatin akan kasus 

kekerasan seksual terhadap anak 
yang sering terjadi di sana. Hanny 
sedih melihat nasib sahabatnya, yang 
masa depannya direnggut akibat 
mengalami kasus ini. Ada pula Betry 

dan teman-temannya yang harus menanggung malu karena 
sekolah mereka sering diolok-olok. Kasus kekerasan seksual 
dan kehamilan diluar nikah beberapa kali menimpa siswa di 
sekolah tersebut. Lalu ada “R” (13 tahun) di Penjaringan, 
Jakarta. Saat ini ia dalam monitoring Pos Curhat Sambung 
Kasih (PCSK), untuk memastikan tidak menerima kekerasan 
fisik dan verbal lagi dari ayahnya. Itu baru sedikit contoh 
kekerasan yang menimpa anak. 

Menurut data UNICEF, setiap 5 menit 1 anak meninggal 
akibat kekerasan. Lebih dari jutaan anak hidup dalam 
ketakutan yang disebabkan kekerasan fisik, emosi dan seksual. 
Semua anak berhak memperoleh kebahagiaan, kesehatan dan 
kesuksesan. Mengalami kekerasan berdampak pada kesehatan, 
kesejahteraan dan masa depan anak. Dampak ini akan dirasakan 
anak sepanjang hidupnya.   Laman Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) melaporkan ada 1000 kasus kekerasan 
terhadap anak selama 2016. Disebutkan pula bahwa anak bisa 
menjadi korban maupun pelaku kekerasan, yang biasa terjadi 
di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Masih dari 
sumber yang sama, kekerasan pada anak selalu meningkat 
setiap tahun.

Wahana Visi Indonesia (WVI) mengupayakan agar setiap anak 
dapat tumbuh dengan bahagia, sehat, mendapat pendidikan, 
disayangi serta dilindungi. Sebagai mitra utama World Vision 
yang selama 5 tahun ke depan melakukan kampanye “It Takes 
a World to End Violence against Children”,  WVI turut 
mengkampanyekan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 
(PKTA) dengan slogan “Akhiri Kekerasan Terhadap Anak 
Dimulai dari Saya”.  Hal kecil jika dilakukan bersama-sama 
tentu dapat mengubah dunia. Oleh karena itu WVI mengajak 
Anda untuk mendukung kampanye PKTA dan melakukan aksi 
nyata. Diam bukanlah pilihan. Setiap orang melalui perannya 
masing-masing dapat menjamin lingkungan yang aman 
bagi anak-anak sehingga mereka terhindar dari kekerasan. 
Kekerasan terhadap anak memang terjadi di mana-mana, 
namun dapat dicegah, dimulai (tindakan) dari saya!   

Regina Veronica Edijono, Editor

Dari Redaksi

Diam Bukanlah Pilihan
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26
Ralat Artikel “Jelajah Sambas” Kasih Peduli #35 halaman 27, paragraf 
4: Perjalanan kami diakhiri dengan Pekan ASI Sedunia (PAS) di Desa 
Trimandayan. Acara berlangsung meriah, tampil beberapa narasumber yang 
memberikan informasi pentingnya PMBA, antara lain Nur Imansyah, si Bapak 
ASI, suami yang mendukung istri untuk memberikan ASI sekaligus petugas 
promosi kesehatan di Puskesmas Sekura. Yang menarik dalam PAS adalah 
lomba pembuatan Makanan Pendamping (MP) ASI berupa makanan selingan 
menggunakan bahan makanan lokal. Dari perayaan tersebut terlihat sekali 
dukungan pemerintah untuk isu kesehatan dan gizi anak, khususnya balita.
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P
KTA secara global merupakan sebuah 
komitmen dunia sebagai bagian dari 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
tahun 2030 yang berisi 169 target. Salah 
satu target dari SDGs adalah mengakhiri 

pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala 
macam bentuk kekerasan serta penyiksaan terhadap 
anak pada tahun 2030.

Seluruh wilayah layanan WVI dari Pulau Sumatera 
hingga Papua menetapkan slogan “Akhiri Kekerasan 
Terhadap Anak Dimulai dari Saya” sebagai moto 
pengingat tujuan dari kampanye ini. Setiap kantor 
operasional WVI di wilayah layanan juga bersama-
sama mendukung kampanye ini lewat peluncuran 
internal yang sudah dilakukan serentak pada tanggal 
19 Mei 2017 lalu. 

Pembukaan kampanye PKTA yang akan berlangsung 
selama lima tahun ini diawali dengan lomba slogan 
kampanye untuk internal (staf  WVI) dan lomba desain 

poster untuk siswa SMP & SMA, dan lomba menulis 
untuk anak serta remaja di wilayah dampingan WVI. 
Tiga anak ditetapkan menjadi pemenang juara lomba 
menulis untuk tingkat anak yakni: Anselma dari 
Papua, Maria dari Manggarai Timur, dan Joni dari 
Nias. Tulisan yang anak-anak tersebut kirimkan berisi 
pendapat mereka tentang bagaimana dunia sekitar 
mereka jika tidak ada kekerasan terhadap anak sama 
sekali.

Sebagai bagian dari warga dunia, kita semua 
diperlukan untuk mengakhiri bahkan menghapus 
kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, akhiri 
kekerasan terhadap anak dimulai dari saya, dari kita 
semua!

Wahana Visi Indonesia (WVI) sebagai 
organisasi yang berfokus kepada 
anak menyikapi tingginya tingkat 
kekerasan terhadap anak di Indonesia 
dengan bergabung kampanye nasional 
Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 
(PKTA) yang diluncurkan secara resmi 
pada tanggal 26 Juli 2017. Kampanye 
yang dilakukan oleh WVI ini memiliki 
tujuan utama yakni penghapusan 
kekerasan fisik dan seksual terhadap 
anak sesuai dengan fokus kampanye di 
tingkat nasional.



Perlindungan Anak

K
ampanye Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Anak (PKTA) merupakan sebuah 
tujuan global  yang menjadi bagian dari 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

tahun 2030. Karena menjadi tujuan bersama, Wahana 
Visi Indonesia (WVI) bergabung dengan Aliansi 
PKTA yang berkantor pusat di Gedung WVI, Bintaro, 
Tangerang Selatan. 

Alisan PKTA merupakan koalisi masyarakat 
sipil Indonesia yang anggotanya terdiri 
dari organisasi-organisasi yang 
memiliki kesamaan tujuan dalam 
memperjuangkan penghapusan 
kekerasan terhadap anak di 
Indonesia. Aliansi PKTA memiliki 
visi meningkatnya dampak dari 
peran organisasi maysarakat 
sipil dalam mendukung SDGs 
target 16.2 dan target 
terkait lainnya untuk 
m e n g h e n t i k a n 
perlakuan kejam, 
e k s p l o i t a s i , 
perdagangan, dan 
segala bentuk 
kekerasan dan 
penyiksaan terhadap 
anak, melalui kolaborasi 
dan aksi bersama dalam 
kerangka kemitraan 
global, regional, nasional, 
dan daerah.

Organisasi yang menjadi 
anggota dari Aliansi PKTA 

Komitmen Bersama untuk 
Mengakhiri Kekerasan 
Terhadap Anak

Komitmen Bersama untuk 
Mengakhiri Kekerasan 
Terhadap Anak

antara lain: Aliansi Remaja Independen, ChildFund 
Indonesia, Ecpat Indonesia, Handicap International 
Indonesia & Timor Leste Programme, 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, TDH, Wahana 
Visi Indonesia, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Youth 
on Violence Against Children.  (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia
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S
ebagai upaya untuk memerangi kekerasan 
terhadap anak, Wahana Visi Indoensia 
(WVI) Kantor Operasional Kubu Raya 
telah melakukan beberapa kegiatan 
peningkatan kapasitas Kader Peduli 

Kesejahteraan Anak (KPKA) dalam hal pencegahan 
kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak yang 
terbagi menjadi beberapa tahap.

Dimulai pada Juni 2016, KPKA mendapatkan 
pelatihan awal yang memberikan gambaran secara 
jelas tentang anak. September 2016, menjadi titik 
awal bagi KPKA untuk memulai langkah mereka 
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti 
penting anak dan juga untuk menghentikan kekerasan 
terhadap anak. Dari hasil pelatihan Perlindungan Anak 
tahap kedua, 15 orang kader dari 4 desa dampingan 
WVI Kantor Operasional Kubu Raya sudah 
menunjukkan kemampuan untuk bisa menjadi pelatih 
dan penyampai informasi tentang perlindungan anak 
kepada masyarakat lainnya. Dari 15 orang tersebut 
diharapkan bisa menyebarkan informasi kepada 
lingkungannya. 

Setelah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui 
Pelatihan Perlindungan Anak yang di fasilitasi oleh 
WVI, KPKA mendapat banyak pengetahuan tentang 
Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang 
Perlindungan Anak (UUPA), jenis-jenis kekerasan 
terhadap anak, mendidik anak dengan baik dan 
lain-lain. Selanjutnya mereka melakukan sosialisasi 
perlindungan anak untuk sesama KPKA, jemaat 
gereja ketika ada pertemuan, orang tua yang hadir 
di Posyandu bahkan ke Posyandu bagi kaum lansia di 
wilayah mereka. 

ADA POLISI ANAK!

“Kami selalu 
mengingatkan 
masyarakat untuk 
menghentian 
kekerasan terhadap 
anak dalam setiap 
kesempatan”

Lisa

“Dahulu kami belum 
tahu bagaimana 
mendidik anak 
dengan baik tanpa 
kekerasan.” 

Ribka Ahue

“Warga kami kini semakin 
sadar pentingnya 
perlindungan bagi anak” 

Sesilia  

“Tetangga saya dulu sering melakukan kekerasan 
terhadap anaknya, namun sekarang sudah mulai 
berkurang. Itu adalah hal paling nyata yang terjadi,” 
seloroh Sesilia menyampaikan cerita perubahan 
di lingkungannya. Sesilia adalah Kader Peduli 
Kesejahteraan Anak (KPKA) dampingan WVI.

Hal senada juga disampaikan oleh kader lainnya Lisa, 
“Awas, ada Polisi Anak, demikian julukan KPKA di 
wilayah kami. Bila masyarakat melakukan kekerasan 
terhadap anak dan kami kebetulan ada di sekitarnya, 
mereka ingat kami.” 

Perubahan perilaku sudah mulai diperlihatkan dari 
beberapa cerita KPKA, upaya maksimal yang telah 
mereka lakukan dengan perubahan yang sudah ada 
akan tetap mereka tingkatkan. Berbagai tantangan 
yang muncul tidak menyurutkan langkah mulia 
mereka, karena mereka merasa senang melakukan 
kegiatan anak-anak di lingkungan dan sangat 
menginginkan anak-anak bisa tumbuh dengan baik 
dan bisa berguna bagi masyarakat. 

Sebagai bagian masyarakat, KPKA tetap memegang 
komitmennya untuk terus berjuang mengusahakan 
kesejahteraan anak di wilayahnya. (K&P) 

* Eduardtin H. Togas  (Fasilitator Pengembangan)  &  Wahyu Try 
Sulistiyoko (Sponsorship Officer), Wahana Visi Indonesia Kantor 
Operasional Kubu Raya

AWAS,
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Bagaimana Jika Dunia 

Tanpa Kekerasan 
     Terhadap Anak?

T
iga cerita terbaik akan dimuat dalam buku 
kompilasi cerita anak yang memuat hasil 
karya terbaik dari anak-anak di negara 
lain dalam wilayah Asia Selatan dan Asia 
Pasifik. Buku ini memberi kesempatan 

bagi pembaca untuk dapat menikmati kisah yang 
diceritakan dari sudut pandang anak.  

Dalam rangka peluncuran kampanye 
global “It Takes a World” oleh World 
Vision dan “Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Anak” yang diusung Wahana 
Visi Indonesia (WVI), diadakanlah lomba 
menulis untuk anak-anak. Lomba ini 
ditujukan bagi anak-anak usia 8-15 tahun 
yang berada di daerah-daerah dampingan 
WVI. Temanya adalah “Bagaimana Jika 
Dunia Tanpa Kekerasan Terhadap Anak?”

Dari 15 kisah yang terkumpul selama satu bulan, Juni-
Juli 2017, periode lomba, didapatlah tiga pemenangnya, 
yaitu Sesilia (9 tahun) dari Wamena, Papua. 
Cerita  pemenang pertama ini berjudul, “Biarkan 
Kami Tumbuh dengan Hati Riang Gembira,” Lalu 
kisah “Jangan Pukul Aku Lagi!” memenangkan juara 
2, ditulis oleh Herlina (14 tahun) asal Manggarai 
TImur, NTT. Sedangkan juara 3 adalah Joni (14 
tahun) di  Nias, Sumatera Utara, yang menulis 
“Hidup Anak Terjamin, Asalkan Tanpa Kekerasan.”  
Masing-masing pemenang berturut-turut menerima 
hadiah iPad mini, smartphone dan tas sekolah. (K&P) 

* Regina Veronica, Editor, Wahana Visi Indonesia

Hidup Anak Terjamin, 
Asalkan Tanpa Kekerasan 

Joni Saputra Mendrofa

jangan pukul
aku lagi

Herlina

Biarkan Kami Tumbuh 

dengan Hati Riang 
Gembira 

ANSELMA SESILIA 

JHUAN    HILAPOK
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Kesehatan

Terpicu oleh kebutuhan ini Wahana Visi 
Indonesia (WVI) lewat proyek WASH 
(Water, Sanitation and Hygiene) menginisiasi 

aplikasi SESAMA yang merupakan kerja sama antara 
WVI dan INCODE, sebuah perusahan start-up yang 

didirikan oleh beberapa 
mahasiswa Universitas 

Atmajaya. 

Aplikasi SESAMA 
dinilai praktis bagi 
pengelola bank sampah 
karena aplikasi yang 
berbasis Android 
ini memudahkan 

mereka dalam 

Ibu Mila menunjukkan halaman depan aplikasi 
SESAMA yang sudah terpasang di ponsel pintarnya.

Mudahnya 
Mengolah Sampah 
Menjadi Uang 
dengan SESAMA

Sudah rahasia umum apabila sampah terutama sampah anorganik kini menjadi sumber 
uang bagi masyarakat. Di beberapa sudut kota Jakarta, bank-bank sampah berdiri dan 
dikelola mandiri oleh masyarakat. Sebagai sebuah bentuk usaha kecil, bank sampah tentu 
harus mengikuti perkembangan teknologi agar semakin dikenal serta memiliki cara kerja 
yang efisien dan efektif.

menyimpan data nasabah dengan akurat. Salah satu 
yang mengakui keunggulan penggunaan aplikasi 
SESAMA ini adalah Mila (36), ketua komite bank 
sampah Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. 

Aplikasi SESAMA juga pernah dipresentasikan oleh 
Mita Sirait, WASH Specialist WVI dalam acara global 
(Information and Communications Technologies for 
Development Conference/ ICT4D) yang berlangsung 
di Hyderabad, India tanggal 15 hingga 18 Mei 2017. 
Dalam acara ini, Mita memaparkan pentingnya 
penggunaan teknologi bisa mempercepat Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan 
Global yang diinisiasi PBB, 
terutama tujuan keenam 
yakni ‘Air Bersih dan 
Kesehatan’.  (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications 
Officer, 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.



Keadaan seperti ini menjadi isu terkait 
kesehatan anak. Wahana Visi Indonesia (WVI) 
sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang 

mendampingi Dusun Sule Bagas mengambil peran 
dalam menanggulangi masalah tersebut. Langkah 
awal adalah melakukan diskusi bersama masyarakat. 
Setelah dua kali diskusi, muncul kesepakatan membuat 
penampungan air hujan. Langkah berikutnya, WVI 
menyiapkan segala material. Masyarakat 
dengan semangat gotong-royong, 
bahu membahu membuat bak 
yang mampu menampung 
lebih kurang 10.000 
liter air hujan 

“Dulu  saya membeli air untuk keperluan sehari-hari seharga Rp 3.000 per 

botol, sekarang tidak perlu membeli air lagi Karena sudah ada penampungan 

air hujan,” tutur Bu Yulia, salah satu ibu rumah tangga di Dusun Sule Bagas.

Air dalam bak penampungan air hujan yang berada di 
pekarangan rumah keluarga Bu Yulia ini dimanfaatkan 
pula oleh tetangga-tetangga sekitarnya. Bagaimana Jika 

Hujan Enggan Turun ke Bumi?
Kesulitan akses air bersih ternyata masih 
dialami oleh sebagian masyarakat di Kabupaten 
Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Di Dusun 
Sule Bagas Desa Korek Kecamatan Sungai 
Ambawang, masyarakat harus membeli air 
mineral botol untuk minum.  Sedangkan untuk 
memasak, mereka menggunakan air parit yang 
notabene tidak tergolong air bersih karena 
warnanya kecokelatan. Agar menjadi jernih, air 
parit yang disedot pompa saat air pasang dan 
kemudian ditampung, dicampur tawas. Lalu 
untuk  mencuci, mandi, dan cuci piring serta 
keperluan lain, air di parit menjadi satu-satunya 
pilihan masyarakat.

untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi 58 
kepala keluarga (KK).

Penampungan air hujan yang dibangun cukup 
membantu masyarakat Sule Bagas. Setelah dua tahun 
berjalan sejak penampungan air hujan dibangun dan 
difungsikan, masyarakat tidak mengalami kendala. 
Bahkan ke depannya mereka berencana untuk 
mengumpulkan iuran untuk perawatan penampungan 
air hujan tersebut. 

Di sisi lain, keberhasilan tersebut ternyata masih 
memiliki kelemahan karena penampungan air hujan 
sangat tergantung pada musim hujan. Hal yang perlu 
dipikirkan oleh semua pihak selanjutnya adalah 
bagaimana jika terjadi kemarau panjang. Cukupkah 
10.000 liter air untuk menghidupi 58 KK sampai 
hujan turun lagi? Bagaimana jika hujan enggan turun 
ke Bumi? Itu artinya langkah mereka tidak berhenti 
sampai di sini. Perlu ada rencana aksi berikutnya untuk 
mengantisipasi jika terjadi kemarau panjang. (K&P)
&P) 

* Fran dan Betty Lestari, Fasilitator Pengembangan, Wahana Visi 
Indonesia Kantor Operasional Bengkayang

Kesehatan
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Evaluasi Formatif 
Pendidikan 
Karakter 
Kontekstual

Wahana Visi Indonesia (WVI) telah 
mengimplementasikan pendidikan 
karakter kontekstual selama tujuh 

tahun terakhir di berbagai wilayah Indonesia. 
Implementasi dari program ini menghasilkan 
pencapaian yang baik. Tiga di antaranya bahkan telah 
mendapat penghargaan Millenium Development Goals 
(MDGs) dari pemerintah Indonesia. 

Hasil dari implementasi program Pendidikan 
Karakter Kontekstual WVI tersebut telah 
dievaluasi di tiga wilayah yakni Kabupaten Sikka 
(NTT), Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) dan 
Kabupaten Halmahera Utara (Maluku). Hasil akhirnya 
diteliti dan dirangkum menjadi sebuah rumusan hasil 
evaluasi formatif dan rekomendasi untuk diserahkan 
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Mitra Tobing  (kiri) Ministry Quality and Impact Director dari Wahana Visi 

Indonesia menyerahkan hasil rekomendasi pemaparan hasil evaluasi formatif 

kepada perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kamis, 19 Januari 2017.

Pendidikan

sebagai bentuk dukungan untuk penyelenggaraan 
pendidikan kontekstual di Indonesia.

Dalam rangka memperluas dampak pendidikan 
karakter kontekstual, tanggal 19 Januari 2016, WVI 
mengadakan lokakarya bertajuk “Pemaparan Hasil 
Evaluasi Formatif Pendidikan Karakter Kontekstual 
Wahana Visi Indonesia”.  Dalam lokakarya ini, 
selain menyerahkan rumusan hasil evaluasi 
formatif dan rekomendasi kepada pemerintah, 
WVI juga memaparkan  cerita proses, tantangan, 
dan pembelajaran dari implementasi Pendidikan 
Karakter Kontekstual kepada pemerintah dan 
organisasi-organisasi masyarakat sipil lain. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

Pendidikan Kontekstual 
adalah model pembelajaran 
yang menempatkan hubungan 
antara materi pembelajaran 
dengan realitas kehidupan 
peserta didik sebagai titik 
pijaknya yaitu dalam kehidupan 
sehari-hari.
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Yosef Avion, kelahiran 26 Juni 1976, yang lebih 
akrab disapa Pak Vion ini  mengajar di kelas 
VI, SDI Bangboler, Sikka, Provinsi NTT, sejak 

2012. Ia juga aktif mengikuti pendampingan Wahana 
Visi Indonesia (WVI) untuk Pendidikan Karakter 
Kontekstual dengan Spirit Kulababong. Pak Vion 
mengaku awalnya kurang terlalu mendapat dukungan 
dari sang istri yang notabene berprofesi sebagai guru 
juga. 

 “Saya menginginkan ada perubahan yang positif 
untuk pendidikan dan untuk anak-anak, oleh karena 
itu saya tekun mengikuti pendampingan dari WVI,” 
ujarnya ketika ditanya tentang motivasinya mengapa 
mengembangkan pendidikan karakter kontekstual di 
sekolahnya.

Vion (kiri) saat memaparkan Pendidikan Karakter Kontekstual dengan Spirit 
Kulababong di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis, 19 Januari 2017.

Pendidikan

“Saya menggunakan nada lagu Bangun 
Pemudi Pemuda tapi kata-katanya saya 
ubah menggunakan rumus Matematika 
dan itu sangat membantu anak-anak. 
Saat ujian, mereka tinggal menyanyi dan 
otomatis anak-anak akan ingat rumus itu,” 
ujar Pak Vion. 

Yosef Avion, Sosok 
Pembelajar yang Merdeka

Dengan adanya pendampingan pendidikan 
kontekstual ini, Pak Vion merasa terbantu dalam 
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) dan metode pembelajaran yang kreatif. 
Beberapa metode kreatif yang ia terapkan adalah 
belajar kue adat Bolo Pagar sambil belajar konsep 
bangun datar, permainan lokal sengge untuk belajar 
tentang angka kelipatan. Tak jarang Pak Vion langsung 
mengajak anak-anak ke kebun untuk belajar tentang 
erosi dan langsung ke pantai untuk belajar tentang 
abrasi. 

 “Dengan mengamati dan mempraktikkan langsung di 
alam, anak-anak akan lebih mudah memahami materi 
pembelajaran,” papar Pak Vion, laki-laki yang memiliki 
hobi memasak untuk keluarganya ini.

Memang benar bahwa anak akan lebih mudah 
menangkap pelajaran bila ada hal-hal baru yang 
kreatif diterapkan di sekolah. Selain itu, anak-anak 
akan semakin giat ke sekolah karena mereka merasa 
senang terhadap guru-guru yang mulai menerapkan 
metode belajar di alam sekitarnya. 

 “Saya senang bisa belajar langsung di alam sekitar. 
Dulu kami hanya belajar di dalam kelas. Sekarang, Pak 
Guru sering membawa kami ke pinggir pantai atau 
pun ke kebun untuk belajar sesuatu.” ujar Alex, siswa 
kelas VI, dengan riang.

Belum lama ini, Pak Vion berkesempatan untuk 
menjadi salah satu narasumber dalam Lokakarya 
Pemaparan Hasil Formatif Pendidikan Karakter 
Kontekstual di Kantor Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang dihadiri oleh narasumber pendidikan 
dari Kabupaten Sambas dan Poso.  Pemaparan Vion 
tentang aplikasi pendidikan karakter kontekstual di 
sekolahnya mendapat sambutan yang baik dari para 
peserta maupun narasumber dan evaluator bernama 
Bukik Setiawan.

 “Saya terkesan dengan pernyataan Pak Vion, yang 
katanya dia siap dan mampu mengintegrasikan 
modul kontekstual ke dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) kurikulum 2006 dan 2013. Artinya, 
ia  adalah guru yang merdeka untuk belajar, guru 
yang selalu siap untuk belajar dan mengembangkan 
dirinya,” ujar Bukik Setiawan. (K&P) 

* Herning Tyas Ekaristi, Wahana Visi Indonesia Kantor Operasional Sikka
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Ekonomi

Aplikasi 
Daring ASKA 
Diperkenalkan di 
Konferensi IMA

ASCA telah diimplementasikan di wilayah-
wilayah dampingan WVI di lingkup perkotaan 
dan pedesaan, seperti di DKI Jakarta – yaitu 

di kecamatan Cilincing, Penjaringan, Kramatjati, 
Jatinegara, Kebonpala, Susukan; dan Surabaya. Untuk 
wilayah pedesaan, ASCA hadir di Sigi, Donggala dan 
Tojo Unauna (Touna), Sulawesi Tengah.

Sebagai organisasi fokus anak, Wahana Visi 
Indonesia (WVI) mengimplementasikan 
program dalam bidang penguatan ekonomi yang 
bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anak. 
Program ini disebut ASCA (Accumulating Savings 
and Credit Associations), yang dibentuk sebagai 
metode untuk memfasilitasi penyaluran kredit 
dan simpanan untuk kelompok masyarakat 
yang tidak dapat atau sulit mendapatkan akses 
lembaga keuangan mikro (MFI/Micro Finance 
Institution).

Kini ASCA memiliki aplikasi daring bernama ASKA 
(Asosiasi Simpan Pinjam untuk Kesejahteraan Anak) 
yang dapat diakses anggotanya melalui telepon pintar 
masing-masing. Aplikasi ASKA, kerja sama antara 
WVI dan PT Accenture Indonesia, diperkenalkan di 
Konferensi Indonesia Microfinance Association (IMA). 
Acara tersebut berlangsung pada 30 Maret 2017 di 
SME Tower/Smesco UKM, Jakarta. 

“Accenture bermitra dengan WVI menciptakan 
aplikasi daring ASKA karena kami melihat program 
ini sebagai suatu potensi yang luar biasa untuk 
masyarakat dan perlu dikembangkan terus menerus 
seturut perkembangan zaman. Di samping itu, 
Accenture juga ingin berkontribusi terhadap 
pengembangan ekonomi masyarakat,” ujar Leonard 
Nugroho T, selaku Managing Director, Technology 
Consulting Lead, Accenture Indonesia. 

Secara kualitatif, program ini telah merubah perilaku 
anggotanya menjadi lebih disiplin dan bekerja keras, 
berkemampuan menabung, mengandalkan aset sendiri 
untuk memenuhi kebutuhan daripada berhutang, 
mempunyai perencanaan keuangan keluarga yang 
lebih baik, dan peduli terhadap sosial. ASCA juga 
telah membebaskan anggotanya dari rentenir,” ujar 
Margareta Wahyu, Spesialis Pengembangan Ekonomi 
Mikro WVI. (K&P) 

* Gloria Kezia Loupatty, Field Communications Officer, Wahana Visi 
Indonesia

70 kelompok ASCA

1.400 anggota                                 

Rp 1,3  milyar total 
pengelolaan 
aset (2016)           

Pencapaian        ASCA 
secara 
kuantitatif:

DKI Jakarta:                                                               

Ketiga kabupaten di Sulawesi Tengah:

17 kelompok ASCA dewasa

7 kelompok ASCA anak                               

Rp 278    juta total 
pengelolaan aset (2016)           



Ekonomi

Menderes karet merupakan mata pencarian 
utama bagi sebagian masyarakat Nias, 
Sumatera Utara. Namun sejak awal 2014 

harga karet di pasaran menurun drastis dari kisaran 
Rp. 9.000– Rp.10.000 menjadi Rp.4.000/kg. Hal ini 
sangat berdampak pada penghasilan keluarga yang 
bermata pencarian utama sebagai penderes karet.

“Masyarakat mengeluh dengan harga jual karet 
beberapa tahun terakhir ini. Baru dua minggu 
terkahir harga karet naik mejadi Rp. 6.000. 
Beberapa orang beralih ke kegiatan lain seperti 
menjadi buruh proyek,” ujar Ama Sasta (40 
tahun). 

Mulai 2015 Wahana Visi Indonesia (WVI) bermitra 
dengan gereja-gereja lokal di desa dampingan untuk 
menjalankan program Diakonia Transformatif (DT). 
Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan 
bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan 
perekonomian mereka sehingga berdampak pada 
pemenuhan kebutuhan anak dalam keluarga. Kegiatan 
tersebut meliputi budi daya ternak serta budi daya di 
bidang perkebunan dan pertanian.

Ama Sasta yang juga penerima manfaat DT 
mengatakan, “Sejak kami mengikuti program 
ini, secara finansial kami sedikit terbantu. 
Sebagian hasilnya untuk kebutuhan anak-
anak dan sebagian juga kami menyumbangkan 
ke gereja untuk membantu pembelian mesin 
genset gereja.” 

Dalam proses pemeliharaan ternak babi ada juga 
tantangan yang ditemui yakni mahalnya pakan ternak 
di musim penghujan karena beberapa tanaman pakan 
ternak sulit ditemukan. Namun demikian kegiatan 
beternak babi ini selalu menghasilkan keuntungan 
jika disertai dengan pemeliharaan yang baik.

“Ada untungya jika memelihara induk babi, 
dibanding membesarkan ternak babi dari 
kecil. Hanya pada waktu dia punya anak kami 
mengeluarkan uang lebih untuk memberi 
makan yang lebih bagus. Setelah anaknya 
berusia 2 bulan sudah bisa dijual,” Ama Sasta 
menjelaskan. 

Beternak babi ini ibarat menabung. Dalam prosesnya, 
peternak babi mengeluarkan biaya sedikit-demi 
sedikit untuk membelanjakan keperluan ternaknya. 
Ketika ternaknya sudah besar dan menghasilkan 
anak, selanjunya bisa dijual hingga modal kembali. 
Keuntungan pun didapat si peternak. (K&P) 

* Priskila M. (Sponsorship Management Project Coordinator) & 
Evan Hia (Development Facilitator), Wahana Visi Indonesia Kantor 
Operasional Nias

Beruntungnya 
        Beralih Jadi Peternak

Keluarga Ama Sasta yang sudah merasakan manfaatnya program DT.
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Respons Gempa Bumi
Pidie Jaya, Aceh

Aceh kembali diguncang gempa bumi 
pada 7 Desember 2016. Gempa di 
Kabupaten Pidie Jaya pada pukul 5 

pagi ini berkekuatan 6,5 Scala Richer.  Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
melaporkan bahwa gempa ini mengakibatkan 
7.458 rumah rusak dan 101 korban jiwa. 

Wahana Visi Indonesia turut merespons bencana ini melalui Aceh Earthquake Emergency Response (AEER).  
Program ini berlangsung dari Desember 2016 hingga Maret 2017. Respons WVI dilakukan di dua  kecamatan,  
Trienggadeng dan Meureudu. (K&P)

Beberapa respons yang dilakukan WVI antara lain: 

“Saya mendapatkan tas, seragam dan peralatan 
sekolah dari WVI. Saya datang terus karena saya 
senang dengan WVI, ketakutan saya jadi hilang 
kalau bersama teman-teman dan WVI.” 
Keisya (9)

Pendidikan

Tanggap Bencana

Kampanye “Ayo Kembali ke Sekolah” di           

           2 kabupaten, melibatkan            958 anak.

   3500 anak 
mendapatkan 

paket perlengkapan 
sekolah.
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Saya paling senang materi pelatihan adalah cuci tangan dari WVI. Kami cuci 
tangan pakai ember beramai-ramai. Sebelum dan setelah makan, tangan 
kotor dan berminyak, bilas dengan air. Setelah pelatihan kami mendapat 
ember dari WVI, kami praktikan bagaimana cara cuci tangan pakai sabun, 
Sekarang setelah makan anak-anak langsung cuci tangan sendiri tanpa kita 
suruh-suruh.” 
Nurbayani (31), Guru TK di Meureudu

Kesehatan

Ekonomi

Perlindungan Anak

Tanggap Bencana

1078 anak mendapatkan hygiene kits 
Pelatihan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

1697 anak terlibat dalam Ruang Sahabat Anak (RSA) di              

           10 titik pengungsian dan                 7 sekolah.

Pelatihan psikososial 

untuk 50 tutor RSA

“Saya telah mengikuti pelatihan Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 
yang difasilitasi oleh WVI dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya. 
Setelah mengikuti pelatihan ini saya merasa senang karena begitu banyak 
pengetahuan mengenai Pengurangan Risiko Bencana di sekolah. Kalau ada 
bencana, kita sudah tau sekarang. Kami bertanggung jawab pada anak-anak 
saat bencana terjadi di jam sekolah sekolah. Saya akan mensosialisasikan 
hal ini kepada guru-guru dan anak didik saya.”
Afriani, Kepala Sekolah SDN Simpang 3, Meureudu 

528 KK
mendapatkan bantuan 

uang tunai Rp. 900,000 
per keluarga

Kebutuhan pokok 
keluarga

Makanan bergizi

Perlengkapan 
sekolah anak

Kebutuhan anak 
lainnya
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Tanggap Bencana

Respons 
BANJIR 
BANDANG 
Sulawesi Tengah Staf Wahana Visi Indonesia sedang mendistribusikan air bersih kepada 

masyarakat yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Tolitoli.

3 Juni 2017
Curah hujan deras di Sulawesi Tengah menyebabkan 
banjir di Kabupaten Tojo Unauna (Touna) dan Tolitoli.

Dampak
 Tolitoli Touna

11.705 warga

56.000 warga

7 Kecamatan

2.480 Individu

800 anak

Ruang Sahabat Anak
15 titik di Kecamatan Lampasio 
dan Baolan, tolitoli

Sumur Suci hama
48 sumur 
di Kecamatan Lampasio, Tolitoli

Penyaluran Air Bersih
10.000 liter air bersih 
di Kecamatan Lampasio, Tolitoli

Peningkatan Kapasitas masyarakat
 Sosialisasi air bersih
 Pelatihan 113 pendamping anak 
tentang perlindungan anak dan psikososial

 Ruang Sahabat Anak          800 anak
 Sumur suci Hama        7 titik
 Pelatihan Akuntabilitas
 Pelatihan Standar minimum Perlindungan Anak
 Pelatihan Fasilitator sanitasi
 Pelatihan Perlindungan Anak dalam Situasi Sulit

1.677 warga

6.680 warga

6 Kecamatan

Respons Wahana Visi Indonesia

RENCANA
TARGET 

Pernerima Manfaat

Salurkan donasi Anda melalui BCA 478-3019445 a/n Yayasan Wahana Visi Indonesia
Tambahkan kode angka 1 di nominal paling belakang. Contoh: Rp. 100.001
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Wahana Visi Indonesia        @wahanavisi_ID
www.wahanavisi.org

ciptakan perubahan 
  bagi anak

Jadilah sponsor sekarang

Share joy Gift Catalogue

PAUD & Posyandu di Biak, Papua

www.wahanavisi.org/id/donate/catalog



Profil

Ibu Aida mengenal Wahana Visi Indonesia (WVI) dari rekan sekerjanya 
saat ia menjadi Komisaris di perusahaan United Dico Citas, 
distributor farmasi. Disiplin, tegas dalam memimpin, menganggap 

seluruh karyawan adalah keluarga, mempunyai jiwa sosial yang tinggi 
yang diajarkan oleh sang ayah untuk tidak jemu menolong sesama 
apapun latar belakangnya membuat Ibu Aida memutuskan untuk 
menjadi Sponsor Anak mulai Juni 2011. Ia berkomitmen membantu 
empat anak di Kalimantan Barat; dua anak di wilayah dampingan WVI di 
Bengkayang dan dua anak lainnya di Sambas.  

Bagi Ibu Aida, adalah suatu kebahagiaan tersendiri saat menerima surat 
dan laporan perkembangan dari anak asuhnya. Walau kesempatan 
untuk bertemu langsung dengan anak-anak asuhnya belum datang, Ibu 
Aida selalu memanjatkan doa agar mereka bisa menyelesaikan sekolah 
dengan baik. 

Ibu Aida sangat salut dan berterima kasih karena WVI mau memikirkan 
anak-anak Indonesia yang kurang beruntung dalam bidang pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi dan menjangkau mereka hingga ke pedalaman. 
Dan, semua itu dilakukan WVI tanpa memandang agama dan suku. 

Mengakhiri pembicaraan, Ibu Aida  berharap yang terbaik dan di-ridhoi 
oleh Yang Maha Kuasa agar WVI terus mengembangkan semua apa yang 
bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kemajuan, 
kemakmuran khususnya anak-anak Indonesia sebagai aset masa depan 
bangsa.  Kepada para Sponsor Anak, ia berharap untuk tetap komit dan 
terus menjadi sponsor karena anak-anak ini memiliki hak untuk hidup, 
berpendidikan dan merasa aman. (K&P) 

* Helen Rikumahu, Sponsor Engagement Officer, Wahana Visi Indonesia

Ibu Aida Hidayat Daud 
(71 tahun) adalah seorang 
ibu pemerhati dunia 
kesehatan. Awalnya, ia 
dan suami, Alm. dr. H. 
Hidayat Danu Kusuma, 
mendirikan klinik bersalin. 
Hingga kemudian  
bersama dr.Daud (spesialis 
penyakit dalam/internis  
dan penyakit pada sendi/
rematologi) yang juga   
adik kandung Ibu Aida, 
mewujudkan impian suami 
untuk membangun rumah 
sakit umum. Sejak 1994, 
berdirilah R.S.U. Azra di 
kawasan Bogor, tepatnya 
di Jl.Pajajaran 129. 

AIDA HIDAYAT DAUD
Menolong Sesama 
Tanpa Melihat 
PERBEDAAN
Sebagai salah salah satu pendiri dan pemilik Rumah Sakit Azra - Bogor, 
saat ini Ibu Aida masih aktif berkantor di rumah sakit tersebut.    
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Yuliana, yang saat ini bekerja 
di yayasan kemanusiaan Obor 
Berkat Indonesia, sudah lama 
mengenal Wahana Visi Indonesia 
(WVI). Ia memiliki teman yang 
ketika mahasiswa dulu pernah 
magang di WVI. Melalui sharing 
dengannya  Yuliana paham mengenai 
program WVI yang bertujuan untuk 
memperjuangkan kesejahteraan anak. Ia 
juga mengagumi strategi WVI yang tidak 
hanya menjangkau setiap anak secara 
personal, tetapi juga menjangkau satu 
komunitasnya secara utuh (community 
development).

Profil

Pada 2014 Yuliana berkomitmen untuk mengikuti 
program Sponsor Anak. Ia mendapat anak asuh 
dari Sekadau, Kalimantan Barat. Pengalaman 

Yuliana yang pernah masuk ke daerah  pedalaman di 
provinsi ini selama satu minggu lebih, membuatnya 
kembali teringat bagaimana ia  mengenal dan 
akhirnya jatuh hati dengan anak-anak suku Dayak 
di sana. Ia juga tahu, kalau anak-anak suku Dayak di 
daerah pedalaman, membutuhkan banyak dukungan 
untuk bisa hidup lebih sejahtera. 

Setelah menjadi sponsor anak, Yuliana sangat 
gembira dan merasakan mendapatkan mood 
booster di tengah rutinitas kesehariannya. setiap 

YULIANA 
MARTHA TRESIA 
NAINGGOLAN

Surat Balasan 
yang Memberikan 

SUKACITA

Yuliana memberikan hadiah ulang tahun untuk Beti 
(6 tahun) berupa pakaian, bando yang berwarna 

oranye, dan juga boneka berbaju oranye.

menerima paket dan surat dari WVI yang dikirimkan 
ke kantornya. Pengalaman paling berkesan ketika 
anak sponsornya, Beti Renata, berulang tahun pada 
25 November 2016. Jauh-jauh hari Yuliana sudah 
memikirikan hadiah apa yang akan diberikan kepada 
Beti. Yuliana ingin memberikan hadiah yang tidak 
hanya berguna tapi memberikan sukacita dan sesuai 
konteks untuk anak di daerahnya. Yuliana berpesan 
kepada staf WVI bahwa ia ingin anak sponsornya 
difoto dengan hadiah pemberiannya. 

Ketika surat balasan dari Beti diterima, Yuliana sangat 
gembira karena tertulis bahwa anak sponsornya itu 
sangat senang dengan kadonya, Yuliana bisa melihat 
raut kebahagiaan dari senyum Beti yang terlihat dari 
foto yang dikirimkan. Bagi Yuliana, menerima surat 
ini selain menjadi mood booster juga mendatangkan 
berkat dan sukacita tersendiri. Beti pun merasakan 
hal yang sama. Melalui program WVI ini ia bersyukur 
karena bisa menerima perhatian, kasih sayang dari 
Sponsor yang sudah menganggap Beti sebagai bagian 
dari keluarga. (K&P) 

* Andra Sagitania Taliatara, Sponsor Engagement Officer, Wahana Visi 
Indonesia
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Profil

Ibu dua anak yang bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi ini juga aktif mengajak teman-temannya 
untuk bergabung dalam Program Sponsor Anak. “Ada empat teman yang sudah ikut menjadi sponsor. 
Semakin banyak yang gabung, semakin banyak juga anak-anak yang terbantu”, demikian disampaikan 

Suzanna dengan penuh semangat.

“Saya merasa bahagia ketika saya mempunyai andil dalam keberhasilan seseorang”. Perempuan kelahiran 
1971 ini memiliki nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi. Salah satunya, ia ingin selalu memberikan dampak 
baik bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan.

Selain rutin berdonasi, Suzanna juga sering memberikan hadiah pada anak sponsornya. “Saya ada tradisi 
di kantor. Kalau ulang tahun, pasti mentraktir teman-teman kantor. Tapi suatu waktu, saya terinspirasi 
oleh teman saya; saat ulang tahun, teman saya tidak traktir teman-teman kantor tetapi membagi-bagikan 
nasi bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan.” Tergerak melakukan hal serupa, pada November 
lalu saat berulang tahun, Suzanna memilih berbagi kebahagiaan dengan Febi (11 tahun), yang tinggal di 
Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat). Ia mengirimkan sejumlah uang dengan pesan agar Febi mentraktir 
makan teman-teman dekatnya.

Atas hadiah yang diberikan, Suzanna menerima 
“kado” dalam bentuk video ucapan Selamat Ulang 
Tahun dan Terima Kasih (atas traktiran makan) dari 
Febi dan teman-temannya. Suzanna merasa sangat 
terkesan. “Saya senang dapat greetings. Saya senang 
karena mereka senang.” (K&P) 

* Paskah Lestari Simanungkalit, Sponsor Engagement Officer, Wahana 
Visi Indonesia

Terkesan oleh pengalaman rekan sekerja yang lebih dahulu menjadi sponsor, Suzanna Gani 
menerima ajakan temannya untuk terlibat dalam Program Sponsor Anak pada 1999. Rasa 
kepeduliaan menggerakkan hati Suzanna untuk mensponsori satu anak dari Merauke, Papua. 
“Saya merasa ada seseorang yang saya bantu di luar sana. Meski tidak kenal, saya merasa 
menolong. Dan, walaupun tidak banyak, saya senang karena merasa Seperti punya anak lagi.”

KEBAHAGIAAN
DALAM BERBAGI
Suzanna merasa terberkati melalui laporan tahunan dari anak sponsornya. 
“Saya suka kasih lihat APR (Annual Progress Report) dari anak sponsor 
ke anak-anak saya di rumah supaya mereka termotivasi untuk rajin 
sekolah dan lebih banyak bersyukur.”

Ekspresi Ibu Suzanna saat pertama kali melihat 
video greetings dari anak sponsornya.



Vol. 36/2017 Kasih Peduli | 23

Profil Anak

Cita-cita 
Presiden 

Angel
Jika sebagian besar remaja menghabiskan waktu mereka dengan bersenang-senang, namun tidak 

demikian dengan Angel (15). Gadis periang yang cukup berprestasi di sekolah ini menghabiskan 
waktunya dengan berbagai kegiatan bermanfaat sejak beberapa tahun lalu. Sudah sejak setahun 

ini, Angel terpilih menjadi ‘Presiden’ julukan umum untuk Ketua Forum Anak di Desa Ambawang.

Angel yang baru saja lulus tingkat Sekolah Menengah Pertama mengakui bahwa ia mendapat banyak 
manfaat sejak pertama kali bergabung dengan forum anak yang dibina oleh Wahana Visi Indonesia 
(WVI) kantor operasional Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada tahun 2014 lalu. 

“Sejak saya ikut kegiatan WVI, saya menjadi lebih aktif dan berani berbicara di depan orang banyak. 
Sebelumnya saya sangat pemalu,” ujar Angel. “Selain itu di Forum Anak Ambawang saya mendapat 
banyak teman dan bisa belajar berorganisasi.”

Ada banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Forum Anak Ambawang seperti sosialisasi Anti 
Narkoba, sosialisasi hak-hak anak, kampanye Hari Anak Nasional dan masih banyak lagi.

Sebagai seorang ‘Presiden’, Angel memiliki cita-cita yang tinggi pula. Tak ragu, kelak ia ingin menjadi 
seorang dokter. Apa motivasinya?

“Saya ingin menjadi dokter supaya bisa mengabdi pada masyarakat dan juga kepada seluruh wilayah 
Sungai Ambawang,” pungkasnya. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

Sejak saya ikut kegiatan WVI, saya 
menjadi lebih aktif dan berani berbicara 
di depan orang banyak. Sebelumnya saya 
sangat pemalu. Selain itu di Forum Anak 
Ambawang saya mendapat banyak teman 
dan bisa belajar berorganisasi.



Profil Anak

24 | Kasih Peduli Vol. 36/2017

Luis sekarang duduk kelas 8 SMP. Kedua orangtuanya bekerja sebagai seorang petani sehingga 
Luis dan keluarga hidup dalam kesederhanaan. Luis sangat mengerti pentingnya pendidikan 
sehingga setelah lulus SD dulu, ia bertekad melanjutkan pendidikan. Sayangnya, lokasi SMP 

jauh dari kampung Luis yang terletak di pingir Danau Sentani. Kebanyakan anak-anak di kampung 
Luis harus meninggalkan rumah mereka dan menyeberangi danau untuk menuju ke SMP. Namun, 
hal ini tidak menghalangi niat Luis.

Setiap hari, Luis harus bangun pagi-pagi sekali supaya pada pukul 6 pagi, ia sudah sampai ke 
dermaga kampung untuk menyeberang dengan perahu motor tempel. Sekali menyeberang, Luis 
harus mengeluarkan uang Rp. 5.000. Sesampainya di pinggir danau, perjalanan ke sekolah harus 
ditempuh dengan menggunakan ojek sepeda motor dengan biaya Rp. 10.000. Perjalanan belum 
berhenti sampai di sini karena sesampainya di pasar ia harus naik angkutan umum dengan biaya 
Rp. 4.000.

Namun, tidak setiap hari perjalanan Luis bisa berjalan mulus.

 “Saat hujan turun saya dan teman-teman harus menunggu hujan berhenti baru bisa menyeberang, 
tapi jika tidak segera berhenti maka kami menggunakan spanduk atau terpal untuk menutup 
badan kami agar tidak kena hujan. Selain itu, kami harus menunggu perahu motor tempel terisi 
10-15 orang untuk bisa jalan dan itu bisa memakan waktu sekitar 1-2 jam,” cerita Luis dengan 
semangatnya.

Luis, yang berjuang untuk mencapai sekolahnya, gemar membaca. Ia ingin membagikan hobinya ini 
kepada teman-teman di kampungnya. Menurutnya, membaca adalah jendela dunia karena tanpa 
membaca anak-anak tidak tahu tentang pengetahuan umum. Sayangnya, buku-buku masih sulit 
didapat.

Luis sangat berharap kelak ada perpustakaan di kampungnya. Dengan ketersediaan buku bacaan, 
Luis dan teman-temannya bisa membaca sambil menunggu perahu motor. Dengan buku-buku 
ini, Luis juga berharap anak-anak dapat terus belajar sehingga melahirkan generasi yang gemar 
membaca dan memilki masa depan yang lebih baik. (K&P) 

* Risti Agni Septiana, Fasilitator Pendamping, Wahana Visi Indonesia Kantor Operasional Sentani

Luis (kiri) bersiap pergi ke sekolah menyeberangi 
Danau Sentani bersama dengan temannya.

Mendayung Asa 
di  Danau 
Sentani

Danau Sentani terkenal sebagai danau yang indah dan memikat siapapun 
yang melihatnya. Terletak di daratan Papua, Danau Sentani menyimpan 
kekayaan alam yang luar biasa. Namun di balik semua pesona ini, Luis (14) 
harus terus berjuang setiap pagi menuju ke sekolahnya.



Profil Anak

Alfian yang didampingi oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) kantor operasional Sigi di Sulaweisi 
Tengah, aktif dalam aneka kegiatan anak di Desa Baliase. Bersama dengan forum anak di 
desanya, ia rajin memberi sosialisasi tentang pentingnya melindungi hak-hak dasar anak, 

terutama perlindungan.

“Menurut saya, anak-anak tidak boleh dibentak dan dipukul karena kami memiliki anak untuk 
dilindungi. Saya dulu pernah dibentak orang dewasa tapi sekarang saya tidak boleh diam jika ada 
kekerasan anak,” ujarnya penuh semangat.

Pengetahuan Alfian tentang hak-hak anak tidak ia simpan sendiri. Alfian juga 
sering berpartisipasi dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan dan 
Pembangunan) untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah desa, 
tentunya bukan tanpa tujuan sebab Alfian sendiri memiliki harapan dengan 
usahanya ini.

“Saya berharap supaya hak-hak anak di desa saya dan juga di Indonesia bisa 
terpenuhi. Menurut saya anak-anak juga harus bisa menggunakan hak mereka 
supaya diperhatikan dan didengar,” kata Alfian penuh harap. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

Menurut saya, anak-anak tidak boleh dibentak dan dipukul 
karena kami memiliki anak untuk dilindungi. Saya dulu 
pernah dibentak orang dewasa tapi sekarang saya tidak 
boleh diam jika ada kekarasan anak

Si Kecil 
Pejuang Hak AnakMendayung Asa 

di  Danau 
Sentani

Alfian ‘Si Kecil’, begitulah remaja 13 tahun 
ini menyebut dirinya saat memperkenalkan 
diri. Remaja aktif  yang baru menginjak 
kelas 1 SMP ini tak canggung lagi tampil di 
depan umum atau bahkan mengemukakan 
pendapatnya. Tak ada rasa minder sekalipun 
meski tubuhnya lebih mungil dibanding 
teman-temannya.
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untuk Papua

Artis dan Model 
Dukung Kampanye 

Sebagai yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang berfokus kepada anak, Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja 
untuk membawa perubahan yang berkelanjutan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. 

Salah satunya adalah dengan menggerakkan kampanye #BERANIMIMPI.

#BERANIMIMPI adalah sebuah kompetisi 
penggalangan dana yang diinisiasi oleh WVI 
untuk memenuhi kebutuhan anak di daerah 
yang membutuhkan dan tertinggal. Kampanye 
ini pertama kali diadakan pada tahun 2016 dan 
berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp. 
554.810.126  untuk membiayai pembangunan 
sumur bor air bersih di Sumba Barat Daya 
dan pengadaan peralatan Posyandu. Para 
pemenang dari #BERANIMIMPI 2016 
turut ikut serta dalam Voluntourism Trip 
(Voluntary & Tourism) ke Sumba Barat Daya. 
#BERANIMIMPI 2016 untuk Sumba Barat 
Daya berhasil mengumpulkan donasi yang 
besar dari 104 campaigners dan sponsor 
serta 827 donor yang merasa terbeban untuk 
membantu anak-anak dan masyarakat di 
Sumba Barat Daya.

Tahun ini WVI kembali menjalankan 
#BERANIMIMPI yang ditujukan bagi anak - anak 
di Papua, yang berfokus kepada pendidikan 
dan kesehatan di Wamena. #BERANIMIMPI 
mengajak semua orang, terlebih anak-anak muda 
untuk berpartisipasi dalam membangun Honai 
Belajar dan sarana sanitasi di tiga sekolah di 
Desa Sapalek, Distrik Napua, Wamena, Papua. 
Di Desa Sapalek 180 anak bersekolah dengan 
menumpang di Kantor Kepala Desa, sementara 
kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan 
setiap hari Sabtu, tanpa fasilitas sanitasi bagi 
anak-anak. Selain kebiasaan untuk mandi atau 
cuci tangan yang nihil, desa tersebut juga tidak 
memiliki PAUD dan mayoritas orang tua belum 
bisa baca tulis. Oleh karena itu, lewat Kampanye 
#BERANIMIMPI, WVI akan membangun Honai 
Belajar Anak yang bisa digunakan  oleh 706 anak 
dan 160 orang dewasa  untuk belajar.

B
eberapa public figur terpilih menjadi duta 
#BERANIMIMPI 2017 termasuk Eva Celia 
(penyanyi), Chelsea Islan (aktris fim), Firrina 

Sinatyra (model), Monita Tahalea (penyanyi), dan Febrian 
(travel blogger dan jurnalis). Masing-masing duta  tersebut 
memiliki visi dan harapan yang baik bagi anak Papua yang 
mendorong mereka untuk beraksi dan melakukan sesuatu 
untuk Papua seperti melalui ciptaan lagu, duet bersama 
penyanyi lain, dan menjadi sponsor anak. 

Liputan Khusus

Misi Kesehatan 
di Sumba Barat Daya

Misi Lanjutan, 
Tingkatkan Pendidikan 
dan Kesehatan di Papua

Kampanye #BERANIMIMPI tahun ini juga didukung goleh 
Igor yang  Saykoji. Rapper ini me-remix kembali lagu 
‘Bukalah Hati’ yang pernah ia bawakan pada tahun 2011 
dan menyanyikannya ulang bersama dengan Monita Tahalea 
dan Gaby ‘Idol’. Lagu ini sudah tersedia di iTunes, Spotify, 
dan Google Play Music. Seluruh hasil dari pembelian lagu 
tersebut juga akan disumbangkan untuk pembangunan 
Honai Belajar Anak dan juga toilet sekolah di Desa Sapalek. 
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Rayakan Hari Kemerdekaan RI 
Melalui Voluntourism

Sebagai satu bagian dari rencana 
yang lebih besar lagi, #BERANIMIMPI 
adalah suatu kampanye yang mengajak 
sekaligus mendorong generasi muda 
untuk ikut serta dalam kerja sukarela 
yang dapat membantu dan mendukung 
saudara-saudari kita dari Sabang sampai 
Merauke. Dengan #BERANIMIMPI, 
generasi muda diharapkan bisa ikut 
mendukung masyarakat dan anak-anak 
Indonesia yang masih memerlukan 
bantuan dengan berbagai proyek sosial 
yang menunjukkan cinta, kebanggaan 
berbudaya, dan menjunjung tinggi 
nasionalisme.

W
VI mendorong semua orang untuk berani 
mewujudkan mimpi anak Papua dengan mengikuti 
#BERANIMIMPI yang berjalan sejak bulan April 

hingga Agustus 2017 nanti. Pendaftaran untuk mengikuti 
#BERANIMIMPI telah dimulai sejak April hingga Juli 2017. 
Kampanye ini akan dimeriahakan dengan berbagai roadshow 
dan workshop selama dua bulan dari Mei hingga Juli. . 

Proses pengumpulan donasi dan dana akan dimulai dari 7 Juli 
dan berlangsung selama sebulan sampai 7 Agustus 2017. Di 
sini peserta dapat mengerahkan kreativitas mereka dalam 
menggalang dana. Sama layaknya dengan pemenang kampanye 
#BERANIMIMPI tahun 2016, pemenang tahun ini juga akan 
mendapat kesempatan ikut dalam  dalam Voluntourism Trip ke 
Papua bersama  para duta #BERANIMIMPI, di mana mereka 
juga akan merayakan kemerdekaan Indonesia di Papua. (K&P) 

* Utari Agustine & Rena Tanjung, Field Communications Officer, 
Wahana Visi Indonesia

Liputan Khusus

Ajakan Bagi Kaum Muda

Duta #BERANIMIMPI 2017 dari 
kiri ke kanan: Eva Celia, Chelsea 
Islan, Monita Tahalea, Firrina 
Sinatrya dan Febrian

Saat acara peluncuran kampanye pada 23 
Mei 2014 di Jakarta yang diresmikan oleh 
Doseba Tua Sinay (Ketua Yayasan WVI, 
paling kiri) dan Priscilla Christin (Direktur 
Komunikasi WVI, kedua dari kiri)



Sidney Mohede Awali Konser 
‘GRATITUDE’ 2017
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Peristiwa

Kalimantan Barat Menuju 
      Provinsi Layak Anak

Konser ‘Gratitude’ yang digelar Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia (WVI), Sidney Mohede,  
tahun ini telah mencapai tahun kelima. Setelah berlangsung di Solo, Balikpapan, Jambi dan Palembang 
pada Oktober 2016, kali ini, Sidney bersama rekan-rekan pemain musik dari JPCC (Jakarta Praise 

Community Church) Worship mampir Manado, Mojokerto, Salatiga, dan Pangkal Pinang. Konser dimulai pada 
20 hingga 23 Maret 2017.

“Ucapan syukur, gratitude, adalah kunci yang membuka pintu berkat dan mukjizat Tuhan. Seringkali kita 
disibukkan dengan permasalahan yang ada sehingga lupa menghitung berkat yang sudah diterima,” jelas Sidney, 
menjelaskan arti dari konser bertajuk ‘Gratitude’.

Melalui konser yang bertempat di kota-kota tersebut, 843 anak di Papua telah mendapat pendampingan lewat 
program sponsor anak. Selama lima tahun ini kurang lebih 8.000 anak di berbagai wilayah di Indonesia telah 
mendapat pendampingan program sponsor anak. Konser ‘Gratitude’ selanjutnya akan diadakan pada bulan 
Oktober 2017 mendatang. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

Tanggal 22 Maret 2017, sebanyak 14 
kabupaten/kota, 3 perwakilan dari dunia 
usaha, 1 organisasi profesi, dan 4 organisasi 

masyarakat di Kalimantan Barat menandatangani 
dan mendeklarasikan komitmen bersama untuk 
menuju Kabupaten/Kota Layak Anak. Upaya tersebut 
dilakukan untuk mempercepat pemenuhan hak 
anak dan mendukung komitmen Kalimantan Barat 
menjadi Provinsi Layak Anak.

Deklarasi dan penandatanganan komitmen ini 
difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) dan 
disaksikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia Prof. Yohana Susana Yembise dan Wakil 
Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy 
Sanjaya, S.E., M.M.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Prof. Yohana Susana Yembise (kiri) dan 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya, 
S.E., M.M  (kanan) menandatangani  komitmen mendukung 

Kalimantan Barat sebagai wilayah yang layak anak. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Yohana Yambise 
menyambut baik rencana seluruh Kabupaten/ Kota 
di Provinsi Kalimantan Barat untuk berinisiasi 
menjadi Kabupaten Layak Anak. Ia berharap hal ini 
terus menjadi komitmen seluruh warga Provinsi 
Kalimantan Barat mulai dari pimpinan, jajaran SKPD, 
orangtua dan anak-anak. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia
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Peristiwa

Festival Praktik Cerdas 
Sulawesi Tengah
Memotivasi Pembangunan Daerah

Channel of Hope, 
Membangun 

Keberagaman untuk 
Perlindungan Anak

Banyak kasus perlindungan anak merupakan 
produk dari budaya, nilai-nilai, dan 
kepercayaan yang telah mendarah daging 

di masyarakat. Bertolak dari fakta tersebut, Wahana 
Visi Indonesia (WVI) percaya bahwa pemuka agama 
dan komunitas-komunitas agama dapat memainkan 
peran yang vital dalam perlindungan anak dengan 
menyasar pada akar-akar masalah yang memiliki 
keterkaitan dengan budaya. 

Oleh karena itu, WVI melalui program Saluran 
Harapan Perlindungan Anak (The Channels of 
Hope for Child Protection), berupaya menyatukan 

Sebanyak 12 program dampingan Wahana Visi 
Indonesia (WVI) dari 31 praktik-praktik cerdas 
di Sulawesi Tengah (Sulteng) dipaparkan dalam 

Festival Praktik Cerdas Sulawesi Tengah bertema 
“Mewujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya Saing” 
yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Tengah 
bekerja sama dengan WVI di Hotel Best Western, 
Palu, pada tanggal 17-18 Mei 2017. 

komunitas-komunitas agama dan pemuka-pemuka 
agama Kristen, Katolik, dan Islam guna meningkatkan 
kapasitas mereka dalam melindungi anak-anak. 
Inisiasi  ini ditandai dengan pelaksanaan Lokakarya 
Saluran Harapan untuk Perlindungan Anak, 6-9 
Maret 2017, di Gedung Wahana Visi Indonesia, 
Bintaro, Tangerang Selatan. Lokakarya dihadiri oleh 
lebih dari 60 orang yang merupakan perwakilan dari 
berbagai macam organisasi dan latar belakang. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

Dalam sambutannya, pemerintah Sulawesi Tengah 
menyambut baik acara Festival Praktik Cerdas yang 
bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Festival Praktik Cerdas yang diselenggarakan WVI 
bersama BAPPEDA Sulawesi Tengah ini memberi 
motivasi bagi kita semua agar pembangunan yang 
dilakukan di Sulawesi Tengah oleh pemerintah dan 
stakeholder lainnya, dilakukan dengan orientasi 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan 
dilakukan dengan cara-cara yang inovatif, partisipatif, 
kontekstual, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Drs. H. 
Longki Djanggola, M.Si, Gubernur Sulteng dalam kata 
sambutannya yang dibacakan oleh Moh. Arif Latjuba, 
S.E., M. Si., Asisten Administrasi Pemerintahan Hukum 
dan Politik saat membuka festival (17/05/2017).

Berbagai rangkaian acara disajikan menarik dalam 
Festival Praktik Cerdas ini seperti talkshow tentang  
kesehatan ibu dan anak dan juga pertanian organik 
bersama pemerintah. Pengunjung juga bisa melihat 
hasil dari praktik-praktik cerdas pada booth di 
sekitar lokasi Festival Praktik Cerdas termasuk 
praktik cerdas yang dilakukan oleh WVI di daerah 
layanan. (K&P)

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia
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Marketing Activities

Dukungan Sekolah untuk Pengadaan 
Perpustakaan Desa di Bengkayang

Wahana Visi Indonesia (WVI) mempunyai 
program Gift of Hope, yang merupakan 
program untuk berbagi kasih dan peduli 

pada anak-anak di wilayah dampingan WVI. Salah 
satu kegiatannya adalah pengadaan perpustakaan 
desa. Sasaran dari program ini adalah anak-anak dan 
masyarakat di Desa Suka Maju, Bengkayang, Provinsi 
Kalimantan Barat. Kondisi perpustakaan di desa ini 
sangat memprihatinkan. Bangunannya sudah tidak 
layak pakai dan sebagian buku sudah rusak. 

Program pengadaan perpustakaan desa ini  
merupakan kerja sama WVI dengan sekolah-sekolah di 
Jabodetabek. Sekolah Kristen Bethel Petamburan, SD 
Santa Maria Fatima Jatinegara, Petra Alpha Christian 
School, SD Athalia School, Tunas Muda School 
Kedoya dan Meruya, dan Sekolah Kristen Nasional 
Anglo Lippo Cikarang adalah sekolah-sekolah yang 
berpartisipasi. Program ini melibatkan para murid 
untuk ikut membantu agar anak-anak  Desa Suka 
Maju bisa memiliki perpustakaan yang layak.

Tim WVI mempresentasikan kondisi perpustakaan di 
Bengkayang kepada para murid di berbagai sekolah 
tersebut.  Kemudian mereka diajak menyisihkan 

uang jajan, metodenya yaitu dengan menabung dan 
memasukkan uangnya ke dalam boks donasi yang 
sudah disediakan oleh WVI.  Boks donasi ini bisa per 
murid atau per kelas.  Periode menabung disesuaikan 
dengan jadwal sekolah, bisa selama satu minggu atau 
satu bulan.

Berkat program ini, kini telah terkumpul Rp. 
87.307.900. Donasi ini akan disalurkan untuk 
pengadaan bangunan perpustakaan dan buku-
buku bacaan. Ke depannya, perpustakaan desa 
ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 
pengetahuan anak-anak serta masyarakat di Desa 
Suka Maju. Dengan adanya perpustakaan desa, hal ini 
sekaligus mendukung Desa Suka Maju menjadi Desa 
Layak Anak. 

Melalui program Gift of Hope ini, diharapkan anak-
anak dapat bersyukur dengan apa yang mereka miliki. 
Selain itu juga tumbuh rasa kepedulian dan kasih 
di hati anak-anak sejak dini untuk berbagi dengan 
sesamanya. (K&P) 

* Citrania Yuliana, Digital Marketing Officer, National Resource 
Development (NRD) Department, Wahana Visi Indonesia

1. Sertifikat untuk Tunas Muda School (diwakili oleh Lenny, guru 
di Tunas Muda School-Meruya) dari  WVI, diserahkan oleh Olivia 
Fransisca, Institution Acquisition Coordinator (kiri).

2. Penyerahan donasi oleh Mr. Natesh Naresh 
(Petra Alpha Christian School) dalam charity 
event (29/4/2017) kepada WVI melalui Beatrice 
Mertadiwangsa, Donor Acquisition Manager. 

3. Siswa SD Athalia School sedang membantu 
menghitung donasi dari celengan mereka.

4. Murid  Sekolah Kristen Nasional Anglo Lippo 
Cikarang memperoleh sertifikat sebagai apresiasi 
dari WVI.

5. Beberapa perwakilan siswa dari SD Santa Maria 
Fatima Jatinegara saat menyerahkan box celengan 
per kelasnya.

1

3 4 5



Marketing Activities

Membaca Cerdas 
Dukungan Geosinindo

William Lily Foundation untuk 
Anak Sumba Barat Daya

Perpustakaan adalah sumber informasi, ilmu 
dan pengetahuan. Tidak semua anak-anak 
di Indonesia mendapatkan akses membaca , 

khususnya anak-anak yang tinggal di pelosok-pelosok 
ataupun di pulau-pulau kecil di sekitar danau.

Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-
anak, PT Tetrasa Geosinindo sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang teknik, trading, dan jasa, bekerja 
sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui 
proyek “Membaca Cerdas”. Proyek ini  memberikan 
kesempatan bagi anak-anak yang tinggal di pulau-
pulau sekitar Danau Sentani – Kabupaten Sentani , 
Papua untuk membaca buku-buku berkualitas lewat 
Perahu Pustaka. Penandatanganan proyek dilakukan 
pada Maret 2017, dan akan diimplementasikan  
sampai Februari 2018.  Saat ini pembuatan perahu 
sedang dilakukan di lapangan. Secara periodik perahu 
pustaka ini akan mengunjungi anak-anak di pulau-

Upaya meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia 
menjadi upaya bersama yang terus dihidupi Wahana Visi 
Indonesia (WVI) bersama mitra, salah satunya adalah 

William Lily Foundation (WLF). WLF merupakan organisasi 
sosial yang didirikan oleh Edwin Soeryadjaya dan Joyce 
Soerjadjaya dengan menggunakan nama ayah mereka William 
Soeryadjaja (WS). Wilayah NTT menjadi salah satu wilayah 
yang fokus dilayani oleh WLF khususnya di bidang kesehatan.

Kemitraan Wahana Visi Indonesia (WVI) dengan William Lily 
Foundation (WLF) akan berjalan selama 2 tahun dari tahun 
2017 - 2019 dengan fokus pada wilayah Sumba Barat Daya 

melalui program RISE (Rural Integrated Sector Empowerment). Program RISE akan berfokus di bidang 
kesehatan dan ekonomi dan dijalankan di 2 kecamatan yaitu Kodi & Kodi Utara. Program kesehatan dan 
ekonomi ini akan menjadi bagian dari program jangka panjang WVI di Sumba Barat Daya selama 10-15 tahun.

Peningkatan kualitas kesehatan anak balita dan peningkatan kapasitas petani menjadi program utama dalam 
kemitraan ini.  Dengan adanya intervensi di bidang kesehatan dan ekonomi, Posyandu dan Puskesmas 
diharapkan akan lebih berfungsi aktif dan mampu meningkatkan kualitas kesehatan anak. Sementara dengan 
intervensi di bidang ekonomi, kemampuan ekonomis petani akan meningkat. (K&P) 

* Priscilla Christin, Communications Director, Wahana Visi Indonesia
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pulau yang ada di sekitar danau, sehingga anak tidak 
perlu datang ke kota Sentani untuk mengakses buku. 

Pada Juli 2017, staf PT Tetrasa Geosinindo 
mengunjungi Sentani dan melihat kemajuan proyek 
yang mereka support. Pada kesempatan itu, staf 
PT Tetrasa Geosinindo juga ambil  bagian dengan 
mengajarkan kepada anak-anak , keahlian dan 
keterampilan yang mereka miliki, dan membagikan 
buku-buku yang merupakan sumbangan dari seluruh 
staf di Jakarta. (K&P) 

* Priscilla Christin, Communications Director, Wahana Visi Indonesia

Perwakilan dari William Lily Foundation (kanan) dan 
Doseba Tua Sinay, CEO dan National Director Wahana 
Visi Indonesia (kiri) menandatangani persetujuan 
kemitraan yang akan berjalan selama dua tahun.
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Corporate Gathering

Wahana Visi Indonesia (WVI) telah 
mengembangkan berbagai model 
program pengembangan masyarakat 

yang dapat direplikasi di wilayah lain. Sayangnya, 
model pengembangan tersebut belum diketahui oleh 
perusahaan maupun institusi lainnya.

Sadar akan hal ini, WVI berkolaborasi dengan CCPHI 
(Corporate-Community Partnerships for Health in 
Indonesia) menyelenggarakan Acara Pembelajaran 
CSR & Kemitraan dengan tema “Memaksimalkan 
Sumber Daya untuk Transformasi Komunitas “pada 20 
April 2017 di kantor WVI, Gedung 33 Wahid Hasyim 
Jakarta Pusat. Acara pembelajaran dikemas dalam mini 
talkshow, dengan menghadirkan tiga; pembicara utama, 
yaitu Yoselina sebagai Team Leader Pos Pintar, Asteria 
Aritonang – Direktur Pengembangan Sumber Daya 
Nasional dan Nuni Sutyoko selaku Head of Corporate 
Sustainability HSBC. 

Ketiga pembicara tersebut memberikan informasi 
kepada peserta yang hadir tentang penerapan Proyek 

Sponsor gathering dalam bentuk DIY (Do It 
Yourself) Class yang diadakan pada Sabtu, 
20 Mei 2017 berlangsung sangat seru! Para 

sponsor meearnai sendiri tas sekolah bertema 
“Owl & Fox” yang akan dikirimkan kepada anak-
anak sponsor di berbagai wilayah. Menyenangkan 
sekali bermain-main dengan warna. Tidak lupa, para 

DIY

Pos Pintar di lapangan, tantangan yang dihadapinya, dan 
factor ketertarikan HSBC melakukan program CSR. 
 
Acara  yang dipandu oleh moderator Inne Sylviane - 
Direktur Eksekutif Yayasan Cipta Cara Padu ini juga  
melibatkan dua pembicara lain; Ibu Yanti selaku 
Kasubdit Kesehatan, Jakarta Utara dan Hendri 
Arkhyanta, Manajer Kemitraan Sektor Publik Wahana 
Visi Indonesia. Sebelum mini talkshow dimulai, Doseba 
Tua Sinay - Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia 
menyampaikan kata sambutan.

Tujuan dari acara ini adalah untuk menginspirasi para 
hadirin mengenai kolaborasi dan kemitraan yang efektif 
dalam melaksanakan program CSR yang melibatkan 
pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan perusahaan, 
serta meningkatkan jaringan WVI untuk mendukung 
program kegiatan di tahun 2017. Program ini juga 
bagian dari program WVI untuk mensosialisasikan 
program Pos Pintar kepada publik. Sedikitnya 15 
perusahaan dan 35 organisasi sosial kemanusiaan hadir 
di acara ini. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

sponsor menggoreskan nama masing-masing 
anak di tas dan menulis surat untuk mereka.

Sesuatu yang dibuat dengan hati, pasti sampai di 
hati penerimanya. See you on next gathering!
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Terima Kasih atas dukungan mitra korporasi dan media yang telah bekerja sama dengan 
Wahana Visi Indonesia dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
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I-Sponsor: Jadilah Pembawa harapan 
bagi  Anak Indonesia

I-Sponsor adalah program ‘Sponsor Get Sponsor’ 
yang dikemas secara online yang bertujuan untuk 
mengajak para sponsor Wahana Visi  Indonesia 

(WVI) terlibat aktif dalam mempromosikan program 
Sponsor Anak kepada teman dan kerabatnya. Program 
ini didedikasikan untuk membantu anak-anak di 
Manggarai Timur, NTT.

Untuk menarik para sponsor, program ini 
dikompetisikan. Mereka yang berhasil mendapatkan 
sponsor anak terbanyak akan berkesempatan 
memenangkan perjalanan sponsor (sponsor visit) 
ke Manggarai Timur, NTT.  Dengan begitu pemenang 
dapat merasakan pengalaman berharga bertemu 
langsung dengan anak serta masyarakat yang 
mereka bantu. Kompetisi dimulai dari 15 Juni 2017 
dan ditutup pada 31 Agustus 2017. Pengumuman 
pemenang dilakukan pada 01 September 2017. 
Sedangkan perjalanan akan berlangsung antara  20 - 
24 September 2017. Pemenang dapat mengajak satu 
orang teman dalam perjalanan sponsor visit tersebut.

Program I-Sponsor pernah diadakan pada tahun 2012 
dan 2013, tetapi  hanya ditujukan untuk kalangan 

internal (staf WVI). Namanya, Staff Challenge. Tahun 
ini,  selain melibatkan staf WVI, jangkauan program 
diperluas dengan mengikutsertakan seluruh sponsor 
aktif WVI. (K&P) 

* Citrania Yuliana, Digital Marketing Officer, National Resource 
Development (NRD) Department, Wahana Visi Indonesia

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di 
http://isponsor.wahanavisi.org/
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P&G Berbagi Air Bersih 
di Melawi, Kalimantan Barat

Procter & Gamble (P&G) bekerja sama 
dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk 
penyediaan air bersih di Kabupaten Melawi, 

Kalimantan Barat. Air bersih masih merupakan 
suatu tantangan untuk masyarakat di Kalimantan 
Barat, Melawi khususnya. Program ini memanfaatkan 
inovasi P&G Purifier of Water yang dikemas dalam 
sachet untuk mengikat dan memisahkan kotoran 
dalam air kotor yang terkontaminasi sehingga 
menghasilkan air bersih yang siap dikonsumsi. 

Program P&G Berbagi Air Bersih akan dilakukan 
di 8 desa di Melawi di mana sanitasi, terutama 
penggunaan air bersih, masih menjadi salah satu isu. 
Melalui program ini selain penyediaan air bersih, 
juga akan dilakukan edukasi kepada masyarakat di 
Melawi akan pentingnya pengelolaan dan konsumsi 
air bersih untuk kesehatan terutama kepada anak-
anak. Bubuk penjernih air dalam kemasan kecil dari 

UNICEF Dukung Suara Anak Kalbar Melalui Video 

Merry (17) merupakan salah satu anggota 
Forum Anak (FA) Ambawang (Provinsi 
Kalimantan Barat) dan juga tingkat nasional. 

Akivitasnya ini membawa Merry meraih kesempatan 
mengikuti kegiatan Community Digital Story Telling 
(CDST), yaitu membuat cerita dari rangkaian foto 
dengan menggunakan teknologi video. Melalui CDST, 

P&G ini  dibuat dengan tujuan untuk membantu 
daerah yang kekurangan persediaan air bersih dan 
juga daerah yang tertimpa bencana alam. (K&P) 

* Gloria Kezia Loupaty, Field Communications Officer, Wahana Visi 
Indonesia

anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan 
aspirasi, pengalaman, opini dan harapan mereka. 

Pada 27 Mei 2017, Merry, mewakili FA Ambawang, 
berkesempatan untuk menunjukkan hasil videonya 
kepada masyarakat luas. “Ini Cerita Kami Karena 
Kabut Asapmu”, demikian judul video garapan Merry 
dan teman-temannya. Acara video screening yang 
diadakan oleh Plan International ini berlangsung di 
@america, Pacific Place Mall, Jakarta. 

Dalam kegiatan CDST ini, FA Forum Ambawang 
didampingi oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) dan 
dilatih oleh fasilitaror dari PannaFoto Institute. 
Kegiatan CDST merupakan bagian dari HAZE 
Response, proyek kerja sama WVI dengan UNICEF 
dan beberapa lembaga non-pemerintah lain yang 
menangani kabut asap di Kalimantan. (K&P) 

* Gloria Kezia Loupatty, Field Communications Officer, Wahana Visi 
Indonesia
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Merry, berbaju pink.



Hanwa Life Indonesia 
Dukung Penyediaan Fasilitas 
RPTRA di Pulo Gadung

Australian Aid Kembangkan 
Ketahanan Pangan 

di Sulawesi Tengah

Dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai 
Kota Layak Anak, Pemerintah DKI Jakarta dan 
Wahana Visi Indonesia (WVI) melaksanakan 

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama untuk 
Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah 
Anak (RPTRA) di Jalan Raya Bekasi Timur KM 18, 
Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, 
Jakarta Timur. Penandatangan kerjasama ini telah 
dilakukan pada tanggal 10 April 2017 di Balairung, 
Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Penyediaan 
fasilitas RPTRA yang dimaksud merupakan hasil 
kemitraan antara WVI dan Hanwha Life Insurance 

Australian Aid lewat proyek MAROSO 
(Making Resilience for Sigi Civil Society 
Organization) dan INVOLVE (Integrated 

Initiatives for Under-2 Children’s Health) membantu 
pengembangan ketahanan pangan masyarakat serta 
kesehatan balita dan ibu hamil di wilayah Sigi dan Palu, 
Sulawesi Tengah. Proyek MAROSO mengembangkan 
masyarakat untuk memiliki ketahanan pangan 
terhadap pemanasan global, sementara proyek 
INVOLVE membantu masyarakat agar lebih peduli 
kepada kesehatan ibu, bayi serta balita.

Setelah lima tahun berjalan kedua proyek ini akan 
berakhir pada pertengahan 2017. Dalam rangka 
mengumpulkan dokumentasi perubahan yang terjadi 
di masyarakat, dua blogger dari Australia yakni 
Virginia dan Carly Jacobs datang mengumpulkan 

Global Partnership
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cerita dan foto dari anak dan masyarakat yang 
mendapat manfaat dari kedua proyek tersebut 
selama seminggu dari tanggal 8-12 Mei 2017.

Salah satu kunjungan lapangan dipusatkan di 
Desa Dombu dan Padende. Kedua blogger yang 
juga didampingi oleh staf World Vision Australia 
mendengar banyak kesaksian dari warga yang 
mendapat  manfaat dari proyek Maroso lewat 
pertanian organik dan pemanfaatan tanaman kelor 
sebagai sumber gizi dan makanan pokok.  (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indonesia

Indonesia, melalui program tanggung jawab sosial 
dunia usaha (Corporate Social Responsibility) 
Hanhwa Life Insurance Indonesia.

Dengan pembangunan RPTRA ini, menurut Asih 
Silawati, Manajer Wahana Visi Indonesia kantor 
operasional Jakarta, program yang akan berlangsung 
selama dua tahun ini akan membawa manfaat bagi 
11.856 anak dan manfaat tidak langsung bagi 27.306 
masyarakat di Kecamatan Pulo Gadung. (K&P) 

* Rena Tanjung, Field Communications Officer, Wahana Visi Indoensia




