
 
 
SIARAN PERS 

 

Terima Kasih, Air Kini Mengalir ke Desa Hepang 

 

SIKKA, 16 OKTOBER 2020 – Mulai hari ini anak anak di Desa Hepang – Sikka – Nusa Tenggara Timur 

tidak harus berjalan kaki jauh untuk mendapatkan air bersih karena pipa air bersih kini sudah sampai di 

desa mereka hasil kolaborasi Wahana Visi Indonesia dan PDAM Sikka – NTT. 

 

Kegembiraan anak anak ini merupakan kepedulian dari seluruh pihak dalam kampanye Berani Mimpi tahun 

2018 yang didukung oleh beberapa publik figur seperti Morgan Oey, Ayla Dimitri dan puluhan campaigner 

individu serta perusahaan. Berkat kepedulian ini ada 180 keluarga yang kini dapat mengakses air bersih di 

desa Hepang. 

  

Desa Hepang merupakan salah satu desa di Kecamatan Lela Kabupaten Sikka, yang setiap tahun mengalami 

kekeringan. Saat musim kering yang dimulai sejak bulan Mei hingga Oktober, warga dan anak-anak harus 

berjalan kaki sejauh 3-4 kilometer untuk mengambil air di mata air, atau membeli air bersih Rp 250.000 – 

Rp 350.000 per tangki yang hanya bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga selama 2 minggu. 

 

“Saya sangat senang sekali karena air sudah ada di desa kami. Sekarang, kami tidak perlu jalan jauh lagi 

untuk mengambil air. Terima kasih WVI karena sudah membantu kami,” ujar Chiara da Delang, seorang 

anak di desa Hepang. 

 

Direktur PDAM Sikka Fransiskus Laka dalam seremonial virtual pipanisasi pertama tgl 16 Oktober 2020 

mengatakan, “Lebih dari 108 KK akan mendapat manfaat dari jaringan pipanisasi ini. Terima kasih kepada 

WVI dan para donatur yang sudah menyumbang untuk suksesnya program ini.” 

 

Hal senada diungkapkan oleh Bupati Sikka, Roberto Diogo. “WVI di Kabupaten Sikka sudah berbuat banyak 

untuk daerah ini. Terima kasih kepada WVI yang telah membantu pipanisasi di Desa Hepang, Kecamatan 

Lela. Hal ini sangat membantu masyarakat di desa Hepang,” tutur Roberto. 

 

“Kami sungguh bersyukur akhirnya air dapat diakses oleh masyarakat Desa Hepang melalui program Berani 

Mimpi: Air Untuk Sikka. Hal ini menjadi kerinduan kami bersama masyarakat sejak WVI pertama kali 

mengimplementasikan programnya di Desa Hepang. Kami mengucapan terima kasih kepada Bupati Sikka, 

PDAM, pemerintah desa Hepang atas kerjasama yang luar biasa hingga akhiranya program ini selesai dengan 

baik dan kepada para donatur yang telah mempromosikan mimpi kami  dan berdonasi dengan sukacita 

hingga anak-anak dan masyarakat bisa menikmati air bersih. Program ini membuktikan bahwa dengan 

bergandengan tangan bersama kita pasti bisa.” ujar Direktur Komunikasi WVI Priscilla Christin. 

 

Morgan Oey (aktor & ambassador Indorelawan) yang turut mendukung kampanye ‘Berani Mimpi Air untuk 

Sikka’ pada tahun 2018 lalu, ikut hadir menyaksikan bagaimana kini air telah mengalir di Desa Hepang. “Saya 

terharu, betapa air yang merupakan kebutuhan utama manusia harus benar-benar didapat dengan 

perjuangan di Desa Hepang, dan mungkin banyak desa lain di Indonesia. Namun kini, berkat upaya kita 

semua dalam kampanye ‘Berani Mimpi Air untuk Sikka’, kita bisa melihat bagaimana sumber air sekarang 

dekat dengan mereka. Semoga perubahan yang terjadi di Desa Hepang ini bisa menginspirasi kita semua 
untuk terus bergerak berbuat sesuatu dan membawa dampak untuk sesama,” tutur Morgan. 

 

 



 
 
 

Tentang Wahana Visi Indonesia (WVI) 

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 

masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, dan mendedikasikan diri untuk bekerjasama dengan masyarakat 

paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi 

Indonesia telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu 
anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan WVI.  

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: http://www.wahanavisi.org dan silakan hubungi: 

Amanda Putri Nugrahanti, Media Relation Executive 

Tel. +62 21 2977 0123 ext. 3304/M. +62 811 274 9344 

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id 
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