
 
 

 

PRESS RELEASE 

Kolaborasi Membangun Kembali Sulawesi Tengah 

PALU, SEPTEMBER 2020 – Dua tahun pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, 

kini warga sudah mulai bangkit dan menata kehidupannya kembali. Lebih dari itu, kesiapan dan ketangguhan 

warga mulai terbangun dalam menghadapi bencana, mengingat lokasi Sulawesi Tengah yang rawan bencana 

alam.  

Bersama donor dan mitra kerjanya, WVI telah menyalurkan bantuan kepada 46.224 keluarga dengan 

176.026 total penerima manfaat (80.583 diantaranya adalah anak-anak) di 240 desa di 4 kabupaten, yaitu 

Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Selama 2 tahun, WVI memfokuskan kegiatan pada pembangunan 

hunian sementara (huntara), kebutuhan air, sanitasi dan kebersihan, kesehatan & gizi, pendidikan (termasuk 

perlindungan anak di sekolah dan pendidikan kesiagaan bencana) dan pemulihan ekonomi. Adapun tahap 

rehabilitasi dan pemulihan akan berakhir pada 30 November 2020. 

Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia Doseba T. Sinay mengatakan, “Kami berterima kasih 

kepada pemerintah daerah, mitra kerjam donor dan sponsor atas kepedulian dan solidaritas yang sangat 

tinggi untuk saudara kita di Sulawesi Tengah.  Dukungan lebih dari 40 lembaga donor pemerintah dan 

swasta baik dari dalam dan luar negeri, 32 mitra kerja lokal dan ribuan donor individual memampukan kami 

menyalurkan program ini sejak 2018. Lewat peringatan 2 tahun respons program ini, saya percaya kita 

semua mendapatkan pembelajaran untuk dapat terus berkolaborasi saling melengkapi, saling membangun 

manusia khususnya anak anak didalam keadaan apapun termasuk saat bencana besar terjadi. Bencana dapat 

membuat kehidupan porak poranda, namun berkat kolaborasi multi pihak kita bersama dapat membangun 

kembali semangat warga untuk bangkit” ungkap Doseba. 

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Rusli Palabbi  mengatakan, “Selama 2 tahun Wahana Visi 

Indonesia mengimplemetasikan program-program yang telah memberikan dampak kepada warga Sulteng 

di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donor dan pihak-

pihak terkait yang telah membantu kami. Semua program yang telah dijalankan oleh WVI selama ini, akan 

kami lanjutkan melalui instansi yang terkait. Bersama Sulawesi Tengah pulih seperti sedia kala.” 

Di bidang infrastruktur disalurkan program  perbaikan rumah untuk 357 keluarga,  membangun hunian 

sementara (huntara) untuk 513 keluarga, dan mendistribusikan bantuan berbagai perlengkapan seperti 

tenda, paket perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan huntara dan lampu darurat. 

Selain itu, telah dibangun pula 1.166 unit toilet yang dibangun di huntara (505 unit), sekolah (336 unit) dan 

tempat umum (325 unit). Sebanyak 37 sumur bor dibangun beserta dengan 189 tangki air dan unit 

perpipaan. Ketahanan masyarakat telah disiapkan melalui pendampingan Kelompok Siaga Bencana (KSB), 

pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) fokus di gempa bumi, simulasi bencana dan menyusun 

dokumen kontijensi bencana baik di tingkat desa maupun sekolah. 



 
 

 

Untuk sektor pendidikan, per Agustus 2020, WVI telah membangun 66 ruang belajar sementara untuk 

1.976 anak, dan dua gedung sekolah permanen tahan gempa bagi 295 anak. Selain itu, sebanyak 12.590 

paket sekolah dan 2.958 seragam sekolah juga telah didistribusikan. Untuk membangun ketahanan di bidang 

pendidikan, WVI mengadakan pelatihan pendidikan dalam situasi darurat, pelatihan dukungan psikososial 

di sekolah, membangun sekolah aman bencana, hingga pembentukan tim siaga bencana. 

“Dokumen kesiapsiagaan sudah disosialisasikan kepada guru dan kepala sekolah. Wali kelas juga sudah 

menyampaikan kepada seluruh siswa. Peta risiko dan jalur evakuasi sudah ditempel di setiap kelas. 

Rencananya kami akan mengadakan simulasi kembali. Harapan kami WVI bisa terus mendampingi sekolah 

kami karena kegiatannya sangat bermanfaat untuk sekolah. Selama pendampingan WVI, kita jadi tahu terkait 

risiko dan kerentanan yang ada di sekolah dan bisa kami praktikkan kepada siswa maupun orang lain,” ujar 

Asmini (55) guru dari SDN 13 Sindue, Kabupaten Donggala. 

Di bidang perlindungan anak, WVI membangun ruang sahabat anak, membekali warga mengenai 

perlindungan anak pada saat darurat, termasuk perlindungan anak di sekolah pada masa rehabilitasi dan 

pemulihan. Selain itu, program pemberian makanan tambahan dan makanan produksi rumahan untuk 

keluarga balita diterapkan untuk mengurangi jumlah balita dengan gizi buruk. Sebanyak 10 posyandu telah 

dibangun. 

Mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak juga didukung melalui pendampingan yang dilakukan 

terhadap petani, nelayan dan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program bantuan diberikan dalam 

bentuk bantuan modal, peralatan pertanian hingga mesin perahu, juga pemasaran untuk produk-produk 

UMKM. WVI bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun website untuk memasarkan produk-

produk UMKM melalui www.yakumart.com. 

Di masa pandemi COVID-19, WVI juga mendistribusikan paket kebersihan, masker, perlengkapan cuci 

tangan pakai sabun hingga distribusi masker untuk tenaga kesehatan dan masyarakat umum. WVI bekerja 

sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palu dan mitra lokal menghasilkan konsep Standar Operasional 

Prosedur kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa pembiasaan baru. Hal ini merupakan target yang 

akan ditindaklanjuti selanjutnya bersamaan dengan penyelesaian pembangunan SDN 13 Sindue pada 

September 2020. 

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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