PRESS RELEASE
Terimakasih Pahlawan Tersembunyi!
Kampanye #HIDDENHEROINDONESIA Apresiasi Mereka yang Berjuang Selama Pandemi Covid-19
JAKARTA, 29 JULI 2020 – Wahana Visi Indonesia mengajak kita semua untuk mengapresiasi para
pahlawan tersembunyi, yang selama pandemi Covid-19 berjuang dalam senyap dan mungkin tidak terlihat,
namun keberadaannya dapat dirasakan dan membawa dampak besar bagi kehidupan kita. Apresiasi
diberikan melalui unggahan di media sosial mengenai cerita tentang siapa pahlawan tersembunyi atau hidden
hero bagi kita dengan memberi hashtag #HIDDENHEROINDONESIA.
Ketika pemerintah memerintahkan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak fisik
dan tetap tinggal di rumah, ada mereka yang tetap harus bekerja di luar rumah. Mereka adalah para
pahlawan bagi keluarganya, sekaligus juga bagi orang lain.
Para pahlawan ini adalah para petugas kesehatan seperti dokter, perawat atau mereka yang bertugas di
garda terdepan menangani para pasien Covid-19, juga banyak pihak lain yang juga berjuang di bidangnya
masing-masing untuk menjamin tetap berlangsungnya kehidupan untuk keluarga, pelayanan publik,
kesehatan, pendidikan bagi anak-anak, hingga suplai kebutuhan personal dan sehari-hari setiap keluarga atau
individu.
Vivin (12), seorang anak dari Sumba Timur, menuliskan dalam suratnya, “Yang menjadi pahlawan saya
adalah guru dan orangtua saya yang selalu memotivasi dan selalu mengarahkan cara hidup bersih. Bahkan
guru saya tidak mengenal lelah datang ke rumah memberikan pelajaran. Guruku pahlawan tanpa tanda jasa.
Semoga ilmu yang diberikan tidak berlalu begitu saja, dan semoga saya menjadi anak yang hebat dan pintar.”
Lain lagi Safina Hasan (16) dari Ternate. Menurutnya orang yang paling berperan dalam pandemic Covid19 adalah orangtua dan juga babinsa (bintara pembina desa TNI AD). “Pak Babinsa yang paling berperan
melindungi saya dan anak-anak di wilayah saya di tengah situasi Covid-19. Mereka menjaga agar tidak ada
keramaian di kelurahan kami, memberi arahan agar selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun
dan memberi motivasi untuk kami agar tidak takut maupun cemas dalam menghadapi Covid,” tulis Safina
dalam suratnya.
Selain anak-anak yang tinggal di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), para selebritis juga ikut
berpartisipasi, antara lain penyanyi Agatha Suci, presenter Hesti Purwadinata, aktris Adinda Thomas,
Dominique Diyose, actor Temmy Rahadi, juga pendeta Elijah Soetopo.
“Menurut saya, salah satu hidden heroes yang luar biasa adalah para petugas kebersihan yang mereka tetap
bekerja di masa pandemi, saat semua orang stay at home. Mereka yang memastikan sampah-sampah di
rumah kita terangkut. Juga para petugas kebersihan di rumah sakit yang menjaga kebersihan dan sterilisasi
walaupun untuk mereka risikonya sangat besar. Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih untuk para
petugas kebersihan, our hidden heroes,” kata Hesti Purwadinata.
“Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para driver kurir pengantar barang. Segala bentuk
kebutuhan di rumah saya tetap aman, karena masih bisa dibelikan oleh para kurir pengantar barang. Dan
saat Lebaran kemarin, silahturahmi bisa tetap berjalan lancar, karena walaupun tidak bisa kemana-mana,
hampers untuk keluarga dan teman tersayang, dihantarkan langsung oleh para driver kurir pengantar

barang. Semoga para driver pengantar barang diberikan kesehatan, diberi keberkahan dan banyak
kemudahan dalam hidupnya. Aminn,” ungkap Adinda Thomas.
Sedangkan bagi Dominique Diyose, hidden heroes buatnya adalah ibunda, juga tetangga. “Bagi saya hidden
heroes selama pandemi ini adalah ibu saya, yang kebetulan terkena lock down pada saat mengunjungi saya
di sini dan saya harus melahirkan. Sehingga beliau bisa membantu saya, pada saat tidak ada sama sekali
asisten rumah tangga. Lalu, tetangga saya yang mau turun tangan menjadi asisten rumah tangga pada saat
beliau tidak bisa bekerja. Selain itu, juga para kurir pengantar barang yang sangat membantu membelikan
barang, mengantar barang dan mengantar makanan. Terima kasih. Kalian adalah hidden heroes saya,” tutur
Dominique.
Direktur Komunikasi WVI Priscilla Christin, Hidden Hero adalah para pejuang, para pahlawan yang
seringkali tidak terlihat, atau disadari keberadaannya. “Namun, tanpa kehadiran mereka, aktivitas kita
sehari-hari mungkin akan terganggu. Karena itu kami mengajak kita semua untuk mengapresiasi perjuangan
mereka dengan mengunggah konten positif di media sosial. Kami percaya gerakan ini jika diikuti oleh banyak
orang, akan memberi banyak semangat kepada mereka yang terus berjuang, dan harapan bagi kita semua
bahwa kita mampu melalui pandemi ini,” tutur Priscilla.
Kampanye #HIDDENHEROINDONESIA dimulai sejak awal Juli 2020 dan berlangsung hingga akhir Juli
2020. WVI melibatkan para selebritis juga tokoh agama dalam kampanye ini dengan mengunggah video
tentang siapa yang menjadi pahlawan tersembunyi bagi mereka selama pandemi ini.
WVI juga mengajak anak-anak di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang menjadi dampingan WVI
menuliskan surat dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2020 lalu. Anak-anak di
pedalaman menuliskan pahlawan mereka selama pandemi, yaitu orangtua dan guru-guru yang tak lelah
mendatangi anak-anak ke rumah selama masa pembelajaran jarak jauh.
“Mari kita bersama-sama mengapresiasi para pahlawan yang berjasa bagi kita selama masa pandemi ini
dengan mengunggah cerita/video di sosial media dengan tagar #HIDDENHEROINDONESIA. Terima kasih
para pahlawan,” tutur Priscilla.
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Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk kesejahteraan
anak. WVI selalu berupaya membuat perubahan berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga dan
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