
RESPONS BENCANA PANDEMI 
COVID-19 (COPE)*

Laporan 6 Bulan

Maret-September 2020

*COVID-19 Pandemic Emergency Response



COPE | 2020Wahana Visi Indonesia

Enam bulan setelah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, Wahana Visi
Indonesia (WVI) menjadi salah satu organisasi yang merespons penyebaran wabah ini melalui COVID-19
Pandemic Emergency Response (COPE). Sejak  bulan Maret hingga September 2020, dukungan dari para 
mitra dan donor telah memberi manfaat terhadap 1.373.843 masyarakat dan 333.173 anak-anak
di seluruh Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melakukan respons, WVI berfokus pada empat tujuan strategis yaitu:

COVID-19 PANDEMIC
EMERGENCY REPORT (COPE)

1. Meningkatkan tindakan pencegahan untuk membatasi penyebaran virus
2. Memperkuat sistem serta tenaga kesehatan
3. Mendukung anak-anak yang terkena dampak COVID-19 melalui pendidikan,
 perlindungan anak, ketahanan pangan, dan ekonomi
4. Berkolaborasi dan melakukan advokasi untuk memastikan anak-anak rentan terlindungi

SOROTAN
1.459.329 orang 
mendapat manfaat dari respons COPE
termasuk 366.404 anak-anak

816.809  orang 
terpapar oleh langkah promosi
tindakan pencegahan COVID-19

25.613 orang tua dan pengasuh 
mendapat informasi COVID-19 dari
materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi

2.068 anak
mendapat manfaat dari
program perlindungan anak

7.610 anak
mendapat dukungan saat
belajar dari rumah 

3.767 anak
terjangkau dengan pendidikan 
kesehatan usia anak

6.884 orang 
mendapat manfaat dari
program ketahanan pangan

79.787 materi
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
dicetak dan didistribusikan

7.853 Alat Pelindung Diri
didistribusikan bagi tenaga medis
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22 kebijakan baru 
atau adopsi panduan/ diskresi terkait
penanganan COVID-19 tercipta

760 tokoh agama
berpartisipasi menyebarkan
pesan pencegahan COVID-19

2.938 unit sarana CTPS 
dibangun dan didistribusikan

361 fasilitas kesehatan
didampingi dengan upaya pencegahan 
atau penanganan COVID-19
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Nias Selatan

Bengkulu Selatan

Puskesmas Hilisimetano
Puskesmas Bawomataluo

Puskesmas Pagar Gading
Puskesmas Tungkal
Puskesmas Air Nipis
Puskesmas Talang Randai

Urban Jakarta
Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Selatan 1
Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Selatan 2
Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Utara
Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga
Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu
Puskesmas Kelurahan Kec. Penjaringan

Urban Surabaya
Puskesmas Tambak Rejo
Puskesmas Simolawang
Puskesmas Tanah Kali Kedinding
Puskesmas Bulak Banteng

Sambas
Puskesmas Sambas
Puskesmas Sajingan
Puskesmas Sekura
Puskesmas Pimpinan
Puskesmas Terigas

Landak
Puskesmas Kec. Ngabang
Puskesmas Kec. Jelimpo

Kubu Raya
Puskesmas Air Putih
Puskesmas Ambawang
Puskesmas Batu Ampar
Puskesmas Kerawang
Puskesmas KMB
Puskesmas Korpri
Puskesmas Kubu
RS. Pratama Batu Buil 
Puskesmas Sokan
Puskesmas Tiong Keranjik
Puskesmas Ulak Muid
RSUD Melawi 
Puskesmas Tanah Pinoh Barat

Bengkayang
Puskesmas Bengkayang
Puskesmas Sungai Betung
Puskesmas Seluas
Puskesmas Lumar
Puskesmas Sanggau Ledo
Puskesmas Monterado
Puskesmas Samalantan
RSUD Bengkayang
RS Bethesda Serukam

Sekadau

Sekadau
Puskesmas Nanga Mahap
Puskesmas Nanga Taman
Puskesmas Tapang Perodah
Puskesmas Selalong
Puskesmas SP3 Tran

Puskesmas Sungai Ayak
Puskesmas Nanga Belitang

Puskesmas Balai Sepuak
Puskesmas Sebetung
Puskesmas Simpang Empat Kayu Lapis
Puskesmas Rawak
Puskesmas Sekadau

Sintang
Puskesmas Sepauk
Puskesmas Nanga Tempunak
Puskesmas Jelimpau

Melawi
Puskesmas Ella Hilir
Puskesmas Manding Pinoh Utara
Puskesmas Nanga Pinoh
Puskesmas Menukung
Puskesmas Manggala
Puskesmas Pemuar
Puskesmas Kota Baru

 

RS. Pratama Batu Buil 
Puskesmas Sokan
Puskesmas Tiong Keranjik
Puskesmas Ulak Muid
RSUD Melawi 
Puskesmas Tanah Pinoh Barat

Palu
Puskesmas Tipo

Sigi
Puskesmas Marawola
Puskesmas Biromaru

Ngada
Puskesmas Watukapu
Puskesmas Ladja
Puskesmas Boba
Puskesmas Boawae (Nagekeo)
Puskesmas Nangaroro (Nagekeo)

Ende
Puskesmas Saga
Puskesmas Detusoko
Puskesmas Peibenga
Puskesmas Welamosa

Sikka
Puskesmas Nita, Kec. Nita
Puskesmas Habibola, Kec.
Puskesmas Nanga, Kec. Lela
Puskesmas Kopeta, Kec. Alok
RSUD TC Hillers, Maumere

Kupang
Puskesmas Takari
Puskesmas Oebunif
Puskesmas Camplong
RSUD Naibonat

Timor Tengah Selatan
Puskesmas Niki-Niki
Puskesmas Oedino
Puskesmas Kuanfau
RSUD Soe TTS

Jayapura
RSUD Yowari
Puskesmas Sentani
Klinik HIV GKI di Sentani

Jayawijaya
RSUD Wamena
Puskesmas Wamena Kota
Puskesmas Hom-Hom
Puskesmas Hubikosi
Puskesmas Elekma
Puskesmas Wesaput

DAFTAR PUSKESMAS DAN RSUD 
PENERIMA PERLENGKAPAN
PERLINDUNGAN DIRI
PER WILAYAH DAMPINGAN WVI
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Halmahera Utara

Halmahera Timur
Puskesmas Buli
Puskesmas Wayamli Pesisir
Puskesmas Wayamli Trans
Puskesmas Kota Maba
Puskesmas Maba Pura

Puskesmas Bicoli
Puskesmas Dodaga
Puskesmas Subaim
Puskesmas Nusajaya
Puskesmas Gotowasi
Puskesmas Dorosago
Puskesmas Lolobata
Puskesmas Saramaake
Puskesmas Labi-Labi
Puskesmas Kota Maba
Puskesmas Mabapura
Puskesmas Sondo-Sondo
Puskesmas Patlean

Puskesmas Bicoli
Puskesmas Dodaga

Puskesmas Bicoli
Puskesmas Dodaga
Puskesmas Subaim
Puskesmas Nusajaya
Puskesmas Gotowasi
Puskesmas Dorosago
Puskesmas Lolobata
Puskesmas Saramaake
Puskesmas Labi-Labi
Puskesmas Kota Maba
Puskesmas Mabapura

Sumba Barat Daya

Ternate
RSUD  Chasan Boesoeri
Puskesmas Siko
Dinkes. Kota Ternate

NTT Zone
5 Faskes di Kota Kupang
5 Faskes di Kabupaten Kupang
5 Faskes di Kabupaten TTS
5 Faskes di Kabupaten TTU
5 Faskes di Kabupaten Belu
5 Faskes di Kabupaten Malaka
5 Faskes di Kabupaten Sikka 
5 Faskes di Kabupaten Lembata
5 Faskes di Kabupaten Flores Timur
5 Faskes di Kabupaten Alor
5 Faskes di Kabupaten Rote Ndao
5 Faskes di Kabupaten Sumba Timur

RSUD Waikabubak

Puskesmas Kecamatan Kramat Jati
Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih
Puskesmas Kecamatan Pademangan
Puskesmas Kecamatan Pulogadung
Puskesmas Kecamatan Cilincing
Puskesmas Kecamatan Duren Sawit

RS William Booth
RS Rahman Rahim Sidoarjo

Puskesmas Kebong
Puskesmas Serawai 
Puskesmas Kemangai 
Puskesmas Tebidah 
Puskesmas Sungai Durian 
Puskesmas Tanjung Puri 
Puskesmas Dara Juanti 
Puskesmas Dedai 
Puskesmas Emparu 
Puskesmas Nanga Mau

Puskesmas Nanga Lebang 
Puskesmas Mensiku 
Puskesmas Nanga Ketungau 
Puskesmas Serangas 
Puskesmas Merakai 
Puskesmas Senaning 
Puskesmas Sekubang 
RS. Pratama Serawai

Halmahera Timur

Halmahera Utara

Sumba Barat Daya

Puskesmas Sondo-Sondo
Puskesmas Patlean

Doreng
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KESEHATAN 
Selama masa pandemi COVID-19, Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan intervensi
di bidang kesehatan dan gizi yang dilaksanakan dalam empat tujuan yaitu: scaling up langkah-
langkah preventif untuk membatasi penyebaran virus, memperkuat sistem kesehatan dan 
tenaga kesehatan, mendukung anak-anak yang terkena dampak COVID-19, dan berkolaborasi
serta melakukan advokasi untuk memastikan anak-anak yang paling rentan terlindungi. 
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Salah satu tujuan pertama, WVI telah membuat dan mendistribusikan materi Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) agar semakin banyak masyarakat yang memiliki pemahaman tentang cara mencegah virus 
agar tidak tertular. Materi KIE yang telah dibuat antara lain: Buku Saku COVID-19 yang digunakan oleh 
satgas daerah, poster, baliho dan stiker yang disebar di tempat-tempat umum yang biasa dilalui banyak 
orang, iklan pendek berupa video pendek yang disiarkan di media sosial atau media terkait lainnya, pesan 
singkat yang disampaikan melalui radio, televisi, dan pengeras suara di masyarakat atau di rumah ibadah. 
Pesan KIE yang disebarluaskan juga beragam, mulai dari cara mencegah penularan, cara menghubungi 
petugas kesehatan jika dicurigai tertular, mekanisme rujukan bagi balita yang sakit, pedoman gizi saat 
pandemi untuk rumah tangga dengan balita, hingga cara menghilangkan stigma dan diskriminasi terkait 
COVID-19 yang banyak beredar di antara masyarakat di wilayah dampingan WVI. Hal yang menarik da-
lam pembuatan KIE adalah kontekstualisasi dengan berbagai latar belakang masyarakat dampingan WVI 
di masing-masing daerah. Sebagian besar KIE yang didistribusikan dibuat dalam konteks wilayah setempat 
baik dari deskripsi maupun penggunaan bahasa daerah yang ada di dalamnya.

Total, sebanyak 79.605 materi KIE telah dicetak dan didistribusikaan. Sebanyak 791.244 orang orang 
terpapar oleh langkah promosi tindakan pencegahan COVID-19.

Untuk mendukung tenaga kesehatan, WVI telah bekerjasama dengan pihak swasta (yayasan atau
perusahaan) untuk mendistribusikan kurang lebih 363.461 masker dari berbagai jenis termasuk 
masker kain masker bedah dan masker KN95 ke seluruh wilayah dampingan WVI dari Nias Selatan
hingga Papua (Barat ke Timur), dari Halmahera Timur sampai Kupang (Utara ke Selatan). Tidak hanya 
masker, Alat Pelindung Diri (APD) seperti hazmat juga diberikan untuk 361 fasilitas kesehatan yang 
tersebar di lebih dari 28 wilayah dampingan. Yang menjadi catatan khusus, dalam respons ini, WVI 
juga berkesempatan untuk mendistribusikan bantuan APD ke wilayah dengan proyek

Bagi anak-anak yang terdampak COVID-19, WVI langsung membagikan paket bantuan makanan
untuk 2.925 orang dengan anak bawah dua tahun (baduta) yang didukung oleh berbagai mitra.
Selain pendistribusian langsung paket sembako yang dikelola oleh kader, juga ada pendistribusian
bahan pangan untuk diolah dan diserahkan kepada masing-masing keluarga. Selain itu ada
juga pembagian dalam bentuk voucher agar keluarga bisa lebih leluasa memilih jenis bahan
makanan  yang lebih mereka butuhkan. Di wilayah yang melaksanakan pos gizi, sesi pemulihan gizi tetap
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dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pembatasan tatap muka dilakukan dan sebagian
besar tindak lanjut perkembangan anak dilakukan secara daring.

Selain itu, segala intervensi yang telah dilakukan di bidang kesehatan dan gizi tidak akan dapat berjalan
tanpa dukungan pihak terkait. Dalam responsnya, WVI berusaha membangun mekanisme rujukan anak 
sakit di masyarakat. WVI juga membuat panduan bagi orang tua balita untuk mengetahui tanda-tanda
anak yang harus dirujuk dan mekanismenya di fasilitas kesehatan (misalnya membuat janji temu,
menggunakan APD yg sesuai) serta pedoman yang ada di tingkat nasional agar dipahami di tingkat daerah,
mengadakan berbagai pertemuan daring maupun luring dan aktif di satgas daerah untuk mencari 
solusi bersama dalam mengatasi dampak COVID-19 khususnya pada anak dengan kondisi rentan.
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AIR, SANITASI,
DAN KEBERSIHAN
Wahana Visi Indonesia melalui COPE melakukan intervensi air, sanitasi dan kebersihan
untuk mencapai tujuan pertama yaitu: meningkatkan tindakan pencegahan untuk
membatasi penyebaran penyakit. Dalam tujuan tersebut intervensi air, sanitasi dan
kebersihan menyasar dua indikator yaitu: 
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Total sarana CTPS umum yang dibangun dan didistribusikan oleh WVI sejak awal masa respons hingga 
berakhirnya masa respons adalah 2.913 unit yang terdiri dari berbagai model. Pada umumnya sarana 
CTPS ini dipasang atau disediakan di tempat fasilitas umum (kantor desa, fasilitas kesehatan, dll). WVI 
berkerja sama dengan pemerintah lokal desa dan juga kelompok masyarakat dalam penyediaan sarana 
CTPS ini agar sarana yang dibangun akan tetap terjaga serta terpelihara dengan baik. Total penerima 
manfaat pada indikator ini adalah 127.652 anak dan 390.682 orang dewasa, sehingga total keseluruhan 
penerima manfaat adalah 528.514 jiwa.

Pendistribusian perangkat untuk melengkapi adanya sarana CTPS juga dilakukan dengan target
masyarakat (dan terutama anak-anak); sabun cuci tangan, jerigen, ember, dan keran air. Melalui 
pendisitribusian barang-barang ini maka masyarakat penerima manfaat bisa mempergunakannya
untuk melengkapi sarana CTPS mereka masing-masing secara mandiri. Jumlah perlengkapan cuci
tangan yang didistribusikan adalah 30.432. Total penerima manfaat pada indikator ini adalah
18.751 anak dan 51.632 orang dewasa, total keseluruhan penerima manfaat adalah 70.383 jiwa.

jumlah tempat cuci tangan umum yang didirikan
jumlah perlengkapan cuci tangan yang didistribusikan

Penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menyesuaikan dengan keadaan di wilayah yang
telah dilaksanakan dengan dua model yaitu: model keran air injak kaki dan model keran air tangan. 
Pada masa awal respons tidak mudah untuk menyiapkan CTPS di beberapa wilayah terpencil
karena kendala ketersediaan barang dan tantangan pendistribusian barang.

Sarana CTPS dengan model keran injak merupakan salah satu inovasi bagus yang dimlaui dari tim Area 
Program Jakarta. Selain itu sarana CTPS yang ramah anak dan ramah disabilitas juga dibangun di Palu. 
Pada setiap sarana CTPS yang didistribusikan juga telah dilengkapi dengan media kampanye CTPS yang 
berupa spanduk, atau stiker, atau leaflet. Bagian utama dalam kampanye ini adalah waktu dan juga cara 
yang tepat untuk melakukan CTPS.
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Program pengadaan air bersih melalui intervensi sektor WASH pada project lainnya/sebelumnya
sangat membantu kegiatan CTPS masyarakat yang pada kenyataan di lapangan penggunaan air
bersihnya berkisar kurang lebih 1 liter per jiwa per sarana CTPS.

Wilayah yang diintervensi oleh WVI melalui sektor Air, Sanitasi, dan Kebersihan ini berada di 42
kabupaten/kota yaitu Alor, Belu, Bengkayang, Donggala, Ende, Enrekang, Pinrang, Kolaka, Kolaka 

Timur, Flores Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jayapura,
Jayawijaya, Kota Kupang, Kota Palu, Kubu Raya, Kabupaten Kupang, Landak, Lembata, Malaka, Melawi,
Nagakeo, Nangaroro, Ngada, Parigi Moutong, Pontianak, Sambas, Sekadau, Sigi, Sikka, Sintang,
Sumba Timur, Surabaya, Tangerang, Timor Tengah Selatan, Tojo Una-una, dan Timor Tengah Utara.
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EKONOMI
Hasil Rapid Need Assessment (RNA) pada bulan April 2020 menyatakan pandemi COVID-19 
ini berdampak pada 9 dari 10 responden.  Dampak tersebut berupa berkurangnya pen-
dapatan atau kehilangan pekerjaan dan terjadi di wilayah perdesaan maupun perkotaan. 
Penurunan pendapatan disebabkan karena berkurangnya permintaan, terjadinya pembatasan
pergerakan dan terganggunya akses pasar karena tidak ada pasar yang menjual produk
yang dihasilkan.
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Upaya yang dilakukan keluarga responden untuk menanggulangi dampak tersebut adalah dengan
mengurangi jumlah dan kualitas makan, menggunakan tabungan yang dipunyai dan melakukan pinjaman. 
Pengurangan jumlah dan kualitas makanan merupakan bagian dari pengurangan belanja rumah tangga 
yang menurun dari rerata Rp300.000 per minggu menjadi Rp200.000 per minggu. Demikian juga pada
persediaan makanan keluarga responden, 8 dari 10 responden menyatakan persediaannya kurang 
dari 1 bulan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka intervensi yang WVI lakukan untuk memastikan masyarakat yang
didampingi mampu melewati krisis ini adalah dengan memberikan bantuan sembilan bahan pokok
(sembako) melalui mekanisme Cash Voucher Program (CVP). Kegiatan ini dilakukan di Jakarta Timur, 
Jakarta Utara (DKI), Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas (Kalimantan 
Barat), Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah), Kabupaten Ternate (Maluku
Utara), Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan 
(TTS), Alor, Sumba Timur, Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur) serta Kabupaten Sentani dan Agats-
Asmat (Papua).

Dengan menggunakan dana dari sponsorship dan banyak donor yaitu HSBC, Mastercard, 3M, Yayasan 
XL-Axiata, Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB) dan World Vision Australia melalui Moringa Project. CVP 
sembako ini dilakukan menggunakan beberapa mekanisme yaitu distribusi sembako secara langsung, 
voucher kertas, voucher elektronik maupun transfer dana langsung ke masyarakat penerima manfaat.
Sampai dengan September 2020, jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 5.744 orang dan total 
dana yang disalurkan adalah sebanyak USD 78.743.

Selain penerima manfaat secara langsung maka CVP ini memberikan dampak positif kepada banyak 
stakeholders yang terlibat diantaranya adalah para pedagang/vendor maupun Financial Service Providers 
(FSPs) diantaranya adalah Kantor Pos, Credit Union, Bank maupun perusahaan Fintech “DuitHape” yang 
menyediakan jasa e-voucher.

Bapak Alex Mehue, penduduk Kabupaten Sentani-Papua, “Terima kasih atas para donatur melalui WVI
dan YABB, yang telah menyisihkan sebagian rejekinya untuk berbagi dengan kami. Semoga semakin
banyak donasi terkumpul sehingga semakin banyak orang seperti saya yang terbantu.”
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“Kami sekeluarga senang karena WVI bisa bantu kami berupa sembako, saya sangat kaget ketika 
WVI antar voucher kepada kami, saya tidak menyangka karena kami baru tinggal 2 tahun di Kuanfatu,
kami juga belum ada kartu keluarga tapi WVI peduli kepada kami, jujur saya khawatir karena
COVID-19 menghambat semua pekerjaan jadi cari uang susah, apalagi suami saya bekerja sebagai
petani dan juga kuli bangunan,” tutur Ibu Naomi Ton (39) istri bapak Fredik Taopan yang baru 
melahirkan 1 bulan yang lalu (warga Desa Kuanfatu – Kabupaten Timor Tengah Selatan – NTT).

Veronika (29), pemilik warung di Dusun Tapah, Desa Pancaroba berkata, “Saya berterima kasih untuk
WVI telah mempercayai warung saya sebagai mitra untuk membantu masyarakat di dusun saya.
Sebelumnya saya sudah mengenal WVI yang sangat peduli dan memperhatikan masyakat di sini
khususnya anak-anak. Dan baru ini saya dilibatkan di program WVI. Keuntungan saya terlibat, warung
saya meningkat pemasukannya. Biasanya per hari omset saya hanya maksimal Rp1 juta per hari, namun
selama 4 hari ini omset dari penukaran kupan total sekitar Rp13 juta. Saya bersyukur dan laba 
yang saya dapatkan akan saya gunakan untuk pengembangan warung saya dan tentunya untuk
kebutuhan keluarga. ”
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PENDIDIKAN
Respons pendidikan WVI dalam masa pandemi meliputi akses belajar anak, dukungan 
psikososial dan kegiatan rekreasional daring, webinar forum anak, dukungan program belajar 
dari rumah/BdR (webinar dan modul pembelajaran daring dan luring), peningkatan kapasitas 
guru dan dukungan kebijakan. Daerah intervensi untuk respon pandemi pendidikan untuk 
COPE meliputi Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo, Sikka, Landak, Sambas, 
Kubu Raya, Sekadau, Melawi SIntang, Bengkayang, Ternate, Palu, Halmahera Timur, Sentani, 
Biak, dan Pegunungan Tengah.
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Dari intervensi yang dilakukan sebanyak 42.564 anak mendapatkan dukungan pendidikan (paket
buku cerita, radio, materi rekreasional), 7.146 guru mendapatkan pelatihan terkait pembelajaran
jarak jauh dan dukungan psikososial dan 9.255 orang tua/pengasuh mendapatkan dukungan pelatihan
pengasuhan anak (cara mendampingi anak selama pandemi, perlindungan anak). WVI bekerja sama
dengan Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Sekretariat Nasional Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat video panduan BdR yang telah ditayangkan
di website Kemendikbud yaitu ‘Bersama Hadapi Corona’ dengan link https://bersamahadapikorona.
kemdikbud.go.id/video-infografis-penjelasan-pedoman-bdr

WVI menyelenggarakan beberapa kegiatan webinar bekerja sama dengan Kemendikbud, LPMP dan
Dinas Pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 untuk memberikan dukungan kepada guru, siswa 
dan orang tua. Beberapa webinar yang diselenggarakan yaitu Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari
Rumah di daerah 3T pada tanggal 20 Mei 2020, RPP Merdeka Belajar pada tanggal 24 Juni 2020, Webinar
Pembelajaran Daring di Masa Pandemi 28 Juli 2020 dan Webinar Menjadi Orang Tua Tangguh untuk 
mendukung kesiapan belajar anak pada tanggal 19 Agustus 2020. Semua webinar tersebut terselenggara 
dengan baik berkat kerja sama dengan semua pihak termasuk Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, 
Dinas Pendidikan Kabupaten, LPMP Provinsi (Kalbar, NTT dan Papua) dan sekolah-sekolah dampingan
WVI. Selain itu, WVI bekerja sama dengan Kemendikbud juga telah membuat empat buku yaitu
Kumpulan Kisah Guru Tangguh, Kumpulan RPP Merdeka Belajar, Menjadi Orang Tua Tangguh dan Buku
Saku Dukungan Psikososial untuk Guru dan Siswa dalam Masa Pandemi. Semua buku tersebut
ditandatangani oleh Dirjen GTK Kemendikbud, Bapak Dr. Iwan Syahril, Ph.D dan telah tersedia di laman 
WVI (https://www.wahanavisi.org/id/media-materi/publikasi.html) dan buku ini sudah digunakan oleh
berbagai praktisi, NGO dan media sebagai salah satu referensi. Selain bekerja sama dengan
Kemendikbud, buku saku dukungan psikososial juga didukung penuh dan ditinjau isi kontennya
oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selain itu, WVI juga membuat Buku Aktivitas
Menyenangkan Anak Usia Dini, 6-11 tahun, dan 12-18 tahun.

Selain menyelenggarakan berbagai webinar baik di tingkat nasional dan lokal, WVI juga turut serta
menjadi narasumber dari kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud (Direktorat GTK 
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Dikdas, Direktorat GTK PAUD) dan Kemenag (Direktorat GTK Madrasah). Saat ini WVI merupakan
Koordinator Koalisi PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) juga turut serta mendukung program/kegiatan
Direktorat PAUD Kemendikbud dan Kemenko PMK. Sebagai koordinator koalisi PAUD HI, WVI turut
andil dalam praktik baikHI di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan Kemendikbud. Sebagai lanjutan
kerja sama dengan GTK Dikdas, WVI saat ini masih berproses dan berpartisipasi untuk penulisan
buku bunga rampai umum (SD dan SMP) dan bunga rampai SMP yang berisi kumpulan praktik baik
pendidikan WVI di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) selama pandemi.

WVI juga berkontribusi mengadakan seri webinar bekerja sama dengan Seknas SPAB dan Plan Indonesia
dengan delapan seri webinar selama bulan April-Juli 2020. Dalam sesi tersebut WVI menjadi pembicara
sebanyak empat kali untuk dukungan psikososial, pembelajaran jarak jauh, pengasuhan/parenting
dan kegiatan rekreasional untuk anak PAUD.

Pada bulan Juli 2020, WVI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemendikbud untuk menyelenggarakan riset Suara Guru di Masa Pandemi COVID-19 (fokus pada guru
SLB dan daerah 3T) yang melibatkan 27.046 responden guru Indonesia. Hasil riset digunakan sebagai
rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten,
Pemerintah Daerah, tenaga kependidikan (pengawas, kepala sekolah), guru, orang tua, masyarakat
termasuk lembaga NGO.
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Berdasarkan data kajian cepat yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia pada bulan Mei 2020 kepada
943 anak, didapatkan data bahwa 68% anak belajar jarak jauh (daring/luring). Dari kondisi ini 37% kesulitan
mengatur waktu belajar, 30% mengalamai kesulitan memahami pelajaran, 24% koneksi internet, 21% 
kesulitan memahami instruksi guru, 11% tugas sekolah terlalu banyak. Dari data ini, ditemukan juga 
yang menjadi kebutuhan anak yaitu 63% membutuhkan Buku teks, 28% membutuhkan buku bergambar. 
Hasil kaji cepat ini juga diulas di beberap surat kabar seperti Tempo, Antara, Republika.

Berdasarkan hasil kajian ini, maka WVI melakukan intervensi berupa dukungan belajar untuk anak meliputi
peningkatan akses belajar untuk anak (distribusi buku cerita anak, distribusi alat peraga edukatif,
distribusi buku Cerita Anak, Buku Aktivitas Menyenangkan untuk semua jenjang usia anak,
Mengembangkan video aktivitas menyenangkan di rumah bersama anak, dan mendistribusikan
radio, memobilisasi Mobil Sahabat Anak),  memberikan dukungan psikososial dan kegiatan rekreasional 
(membentuk wadah kelompok membaca anak, mengadakan lomba mewarnai dan menggambar, lomba 
menyanyi, lomba pidato, lomba  Teka-teki Silang, Lomba Menyusun materi CTPS, Instalasi CTPS) dan
webinar forum anak. Untuk guru dan orang tua dukungan diberikan dalam bentuk bantuan pemberian
bantuan tunai (untuk membuat materi pelajaran BdR) dan  peningkatan kapasitas guru dalam BdR
dengan pelatihan PJJ (pembelajaran jarak jauh), psikososial dan pengasuhan, distribusi bahan ajar dan 
penguatan advokasi (dukungan pembuatan regulasi di nasional dan pembentukan pos pendidikan
di provinsi dan kabupaten) Dalam salah satu buku yaitu Guru Tangguh, dimana menceritakan
tentang pendampingan WVI kepada guru-guru untuk tetap semangat dalam melayani
anak-anak belajar dari rumah. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah membentuk
Kelompok Baca yang ada di wilayah dampingan WVI Kantor Wilayah Sambas. Dari bulan Maret
sampai dengan Juli dibentuklah 15 Kelompok Belajar Anak dengan melibatkan para guru atau
pendamping anak yang rela hati menyediakan rumahnya, waktunya dan tenaganya untuk mendampingi
anak-anak di desanya yang tidak memiliki kesempatan belajar selama masa pandemi ini. 
Setiap 1 kelompok belajar didampingi 1 relawan yang mendampingi 3-5 orang anak dengan tetap
melakukan pertemuan dnegan protokol kesehatan (menggunakan masker, jaga jarak, CTPS, ruangan
diberikan disinfektan).

“Kami sangat berterima kasih sekali karena desa kami masih menjadi desa dampingan WVI, besar 
harapan kami desa setempat dan dinas-dinas juga turut andil dalam kegiatan kelompok belajar ini, 
kalau bukan kita siapa lagi demi anak-anak perbatasan ujung Negeri masa depan bangsa kami,” ujar 
Ibu Septi seorang guru honorer di Kabupaten Sambas yang menjadi salah satu relawan yang bersedia
membentuk wadah kelompok anak, sehingga anak-anak tetap bisa  belajar di tengah pandemi ini.

Situasi pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan tekanan pada siswa tetapi situasi pandemi yang
mengakibatkan berlakunya metode pendidikan menjadi PJJ dan BdR juga membuat guru memiliki
kerentanannya sendiri. Salah satunya adalah guru-guru komite berkurang pendapatannya
atau bahkan ada yang sampai tidak mendapatkan gaji karena gaji yang mereka dapat dari iuran
komite tersendat karena orang tua siswa yang berkurang penghasilannya selama pandemi atau 
orang tua yang tidak mau membayar iuran karena anak-anak mereka dianggap libur karena
tidak belajar ke sekolah. Pemasukan ini menjadi krusial karena guru juga harus melakukan kunjungan ke 
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rumah-rumah siswa dan tak jarang rumah siswa sangat jauh dari sekolah sehingga butuh naik kendaraan
bermotor atau ojek. Guru juga masih kebingungan tentang cara mengajar di masa pandemi dan 
terbatas memantau langsung kondisi siswa di rumah sehingga di bulan Maret-Mei masih banyak 
ditemui anak yang terabaikan hak belajarnya Berdasarkan hasil pemetaan kerentanan guru tersebut. 

Area Program Manggarai Timur dan Manggarai Barat melakukan program bantuan tunai atau “Cash 
Project”. Program ini terbagi dalam dua besaran:

1 Cash For Training (CFT)

CFT: Program ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas guru untuk melakukan BdR melalui PJJ, 
kapasitas yang ditingkatkan berupa pengetahuan tentang COVID-19, Sosialisasi SE Mendikbud 
no 4 tahun 2020 tentang perangkat pembelajaran sederhana yang dapat digunakan dalam 
BdR. 

2 Cash for Work (CFW)

CFW: Dikhususkan untuk guru-guru honorer yang terdampak ekonominya dalam situasi
pandemi ini. Guru-guru yang telah dilatih mengimplementasikan hasil dari pelatihan dan
dilakukan monitoring dengan guru-guru mengirimkan foto/video dan RPP yang telah dibuat. 
Pada akhir implementasi guru-guru mendapatkan bantuan berupa cash yang ditransferkan 
ke rekening masing-masing. Sejumlah 83 guru SD dan 14 guru PAUD di sekolah dampingan 
WVI mengikuti program “Cash Project” di batch 1 bulan Juli 2020 dan saat ini batch 2 sedang
berlangsung dan diikuti oleh sekitar 99 orang lebih guru SD di dua kabupaten, bekerja sama 
dengan mitra lokal yaitu Yasukma. Inovasi ini sangat diapresiasi baik oleh Dinas Pendidikan 
tingkat kabupaten maupun Dinas Pendidikan Provinsi NTT karena tidak hanya mendukung
kebutuhan dasar guru tetapi juga meningkatkan kualitas dan kapasitas guru untuk mengajar
di masa pandemi.
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Dampak pandemi bagi anak-anak yang ada di daerah 3T sangat terasa, khususnya di bidang pendidikan. 
Kondisi infrastruktur jaringan yang belum memadai serta akses yang belum sepenuhnya baik membuat 
kondisi pendidikan makin suram di masa pademi ini. Namun dalam kondisi seperti itu, guru dampingan 
WVI di beberapa wilayah di Papua, misalnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya telah mengupayakan un-
tuk tetap memberikan pelajaran kepada siswanya melalui belajar di RRI. Program yang dikerjakan oleh 
WVI AP Pegunungan Tengah bersama Dinas Pendidikan serta RRI itu telah menjadi jawaban bagi vak-
umnya pembelajaran di awal-awal pandemi melanda Papua. Pembelajaran lewat radio merupakan salah 
satu metode pembelajaran luring dimana guru bertindak sebagai penyiar di studio dan siswa menangkap 
siaran radio di rumah masing-masing.

Untuk mendukung program ini maka WVI membagikan pesawat radio kepada 3.432 anak untuk
digunakan mendengarkan pembelajaran oleh guru di RRI. Wilayah yang mendapatkan pembagian
radio ini adalah Kabupaten Jayawijaya, Jayapura dan juga Biak Numfor. Guru dibekali sebelum memulai 
mengajar di RRI melalui kerjasama dengan ketua gugus dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Untuk mendukung guru dan siswa di daerah merah dan sudah mendapatkan akses internet, WVI 
membekali guru dengan kemampuan TIK dasar. Hingga September ini sudah lebih dari 250 guru sudah 
mendapatkan pelatihan TIK Dasar di tiga kabupaten dampingan WVI. Pada pelatihan yang itu, para guru 
didampingi untuk bisa menggunakan aplikasi Google classroom dan beberapa aplikasi Google lainnya untuk 
mereka gunakan mengajar siswa secara daring.

Kemitraan yang terjalin baik antar mitra pendidikan dalam menghadapi pandemi ini menjadi salah satu
kunci terus maju. Misalnya saja di Kabupaten Jayawijaya sudah terbentuk Pos Pendidikan yang
menghimpun beberapa institusi bersama pemerintah untuk memikirkan solusi terbaik dari masalah
yang ditimbulkan oleh pandemi ini di bidang pendidikan. Dengan adanya wadah ini, komunikasi
antara masyarakat dan juga pemerintah bisa dijembatani dan kebijakan-kebijakan yang diambil
juga berdasarkan hasil musyawarah bersama di Pos Pendidikan.

Inovasi Pembelajaran di Papua di masa pandemi COVID-19 Kerja Sama dengan Kemendikbud untuk Pembuatan Modul
dan Pedoman Belajar dari Rumah
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“Guru Tangguh di Tengah Pandemi:
Kumpulan Kisah Para Guru Tangguh

di Tengah Pandemi COVID-19
di Daerah 3T”

“Kumpulan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) :
Merdeka Belajar di daerah 3T dalam
Masa Pandemi COVID-19”



Wahana Visi Indonesia

PERLINDUNGAN ANAK

Melalui COPE, WVI  bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA) untuk membuat panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 
(PATBM) dalam Pandemi COVID-19. Dalam Webinar Peluncuran Panduan PATBM dalam Pandemi
COVID-19, di Jakarta, Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar, menyampaikan “Penerbitan
panduan PATBM dalam pandemi COVID-19 ini sebagai bentuk penegasan dan memperjelas peran
dan tugas dari PATBM. Tujuannya agar para aktivis, kader, dan relawan PATBM mampu memahami
langkah-langkah yang perlu diambil secara bijaksana ketika kasus COVID-19 masuk dalam
komunitas mereka dan mengancam pemenuhan hak serta perlindungan anak,” saat membuka
Webinar Peluncuran Panduan PATBM dalam Pandemi COVID-19, di Jakarta. Saat ini terdapat 548
aktivis PATBM yang tersebar di 34 provinsi, 68 kabupaten/kota dan, 136 desa. Seluruh aktivis PATBM 
tersebut juga telah tergabung sebagai relawan pencegahan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan.
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Panduan PATBM dalam Pandemi COVID-19
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“Menjadi Orang Tua Tangguh
di Masa Pandemi COVID-19”

“Dukungan Psikososial Bagi Guru 
& Siswa Tangguh di masa Pandemi 
COVID-19”
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Untuk memperlengkapi kapasitas kader PATBM di wilayah dampingan WVI telah diadakan Pelatihan PATBM 
dalam Pandemi COVID-19 yang dilakukan secara daring dan luring. Pelatihan ini disambut baik oleh mitra 
WVI di Kabupaten Halmahera Utara, “Terima kasih untuk kerjasama yang baik selama 2 hari ini. Training 
of  Trainers (ToT) dengan model daring baru pertama kali dilakukan, tidak ada kejanggalan atau kekakuan 
dalam proses 2 hari, seluruh peserta aktif.  Untuk konteks COVID-19, kita selama ini kita berkegiatan
terpisah dan baru hari ini bisa berkumpul dan membahas masalah terkait bencana internasional
ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan, walaupun jarak pandang terbatas,” ujar Endang 
Huwae, S.Sos, Kasie Data & Informasi Kekerasan pada Anak DP3AKB Kabupaten Halmahera Utara.

Di beberapa wilayah, pelatihan yang dilakukan secara daring merupakan hal yang baru bagi kader PATBM. 
Seperti pengalaman Ibu Ribka Ahue, aktivis PATBM Desa Korek, Kabupaten Kubu Raya “Perasaannya sangat 
campur aduk Pak. Bingung menggunakan apikasi Zoom. Sinyal di lokasi kami yang tidak jelas. Berapa kuota 
yang harus dipersiapkan. Penasaran juga ikut pelatihan. Lucu juga ngomong dengan laptop dan lainnya. Tidak 
biasa bagi kami dengan aplikasi Zoom atau aplikasi online lain namun sepertinya harus mulai dibiasakan.”

Pelatihan PATBM dalam Pandemi COVID-19

No. Zonal/AP
Jumlah Peserta

Laki-laki Perempuan

1

2

3

4

5

6

AP Jakarta

Zone Sulmal – Cluster Sulteng

Zone Sulmal – Cluster Malut

AP Kubu Raya

Zone Jatra

AP Bengkayang

12

8

9

4

1

33

29

14

8

3

Beberapa dokumentasi kegiatan dari berbagai AP

Kadis DP3A Provinsi Malut 
memberi sambutan sekaligus 
membuka acara
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Peserta dari area program Halmahera 
Utara mengikuti kegiatan secara luring
di kantor area program Halmahera Utara

Sebagian dari peserta dari area program 
Ternate mengikuti kegiatan secara luring 
dari kantor area program Halmahera Timur

Praktik presentasi sekaligus media untuk lebih mendalami isi dan proses yang diharapkan dari 
Modul PATBM untuk konteks COVID-19

Pelatihan PATBM Dalam Pandemi COVID-19 AP Kubu Raya



ADVOKASI
Advokasi WVI dalam respons bencana nasional COVID-19 bertujuan mencapai hasil: keluarga rentan
menerima bantuan sesuai standar dan memenuhi prinsip-prinsip hak anak dengan indikator jumlah 
kebijakan baru atau berubah, atau adopsi produk usulan WVI, atau diskresi solutif atas masalah operasional,
di tingkat nasional maupun lokal, terkait COVID-19. Hal ini diraih melalui dua keluaran, yaitu: 

1 Melakukan berbagai pertemuan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga atau
organisasi, dan kelompok masyarakat (termasuk kelompok berbasis iman) untuk memastikan
pelaksanaan respons memenuhi panduan dan standar. Indikator keluaran ini adalah:
jumlah kegiatan pelibatan eksternal terkait penanganan bencana COVID-19 dengan
lingkar 1 dan/atau 2 di mana WVI melakukan fasilitasi, presentasi atau pemimpin. 

2 Aksi tanggap pandemi pemerintah memasukkan prinsip hak-hak anak. Keluaran ini
memastikan kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (It Takes a World Campaign)
tetap berjalan dalam situasi bencana COVID-19. Indikator keluaran adalah:
jumlah aksi eksternal dan jumlah kegiatan pelibatan external tema perlindungan anak, 
yang terkait penanganan bencana COVID-19 di mana WVI berperan signifikan.

COPE | 2020 Wahana Visi Indonesia22

Total ada 22 kebijakan baru atau berubah, atau adopsi panduan, atau diskresi solutif atas masalah
operasional, di tingkat nasional maupun lokal, terkait COVID-19, di mana WVI berperan secara
substansial. Kebijakan itu terdiri dari: tujuh terkait perlindungan anak/Kampanye PKTA (ITAW); delapan
terkait pendidikan; lima manajemen kebencanaan ; kesehatan dan ekonomi masing-masing satu.

Jumlah Kebijakan

Pertemuan Koordinasi
Di tingkat nasional WVI menjadi fasilitator dan/atau ko-kepemimpinan di klaster pendidikan,kesehatan,
serta sub-klaster penampungan, bantuan tunai, juga di kelompok kerja pelibatan masyarakat, dan rapat
koordinasi perlindungan anak. Di tingkat daerah, WVI, masuk dalam struktur koordinasi
Gugus Tugas/Satuan Tugas penanganan bencana COVID-19 di 14 wilayah dampingan. Kantor-
kantor AP melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil 
lain untuk memastikan bantuan sesuai standar dan prinsip-prinsip hak anak. Total ada 119 kegiatan
pelibatan ekternal terkait penanganan bencana COVID-19 di tingkat nasional dan daerah ,dengan
lingkar 1 dan/atau 2 di mana WVI melakukan fasilitasi, presentasi atau memimpin.

Pertemuan Koordinasi
Hasil penilaian cepat kebutuhan dalam bencana nasional COVID-19 menjadi pendorong pendekatan
advokasi kebijakan pemerintah. Setelah diluncurkan oleh WVI bersama-sama Bappenas dan Kemen PPPA, 
data ini menjadi rujukan dalam diskusi komunitas dan pemerintah di klaster RCCE, edukasi, serta rapat 
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koordinasi tentang perlindungan anak dan webinar kesehatan. Media nasional Kompas memuat hasil
penelitian tersebut dalam laporan khusus yang menyorot situasi anak. WVI membuat risalah kebijakan
berdasar hasil penilaian cepat yang dikirm kepada Bappenas, BNPB, Kemen PPPA, Kemensos 
dan Kemendikbud.

WVI juga mendorong advokasi oleh anak. Suara anak menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang dibawa
dalam rapat-rapat klaster/sub-klaster/kelompok kerja, ataupun rapat koordinasi dengan pemerintah
dan berbagai webinar. Partisipasi anak dilakukan melalui tiga kegiatan utama: bersuara melalui media
sosial tentang pendapat dan rekomendasi anak atas situasi serta penanganan wabah COVID-19; 
inisiasi jajak pendapat anak; dan kampanye advokasi oleh anak bersama 6 organisasi berfokus 
anak yang tergabung dalam Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children. Prakarsa
advokasi berbasis data oleh anak menghasilkan dua studi mendengarkan suara anak/jajak pendapat 
anak atas bencana nasional COVID-19 dan dua makalah/risalah kebijakan terkait penanganan wabah 
COVID-19. Makalah kebijakan “Merdeka Belajar Bagi Anak-Anak Paling Rentan” merupakan hasil studi
jajak pendapat anak. Risalah kebijakan “Suara Anak Indonesia: Respons Anak tentang Perlindungan 
Hak Anak selama pandemik COVID-19” merupakan hasil kegiatan kampanye advokasi oleh anak.
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Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
(It Takes A World Campaign)

Studi advokasi berbasis data oleh anak, dan laporan penilaian cepat, menunjukan anak sangat rawan 
mengalami kekerasan fisik maupun seksual dalam situasi wabah COVID-19. WVI melakukan lobi, audiensi
dan rapat koordinasi untuk memastikan pemerintah tanggap melindungi anak dari kekerasan,
dan mekanisme layanan perlindungan anak tetap berjalan. WVI, pertama bersama Aliansi PKTA
mengirim pesan advokasi nasional kepada pemerintah sebanyak dua kali. Pertama, bersama Aliansi
PKTA, kemudian yang kedua bersama Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children,
meminta pemerintah memastikan perlindungan anak dalam situasi wabah COVID-19. 

Dalam rangka Kampanye PKTA (ITAW) dan perayaan Hari Anak Nasional, WVI melakukan inisiasi Surat 
Anak dari daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, yang bercerita tentang situasi dan harapan mereka. 
Ada 170 surat anak yang kemudian disampaikan ke Kantor Presiden. Kemen PPPA juga untuk pertama 
kali melakukan kerja sama dengan WVI untuk penyaluran bantuan sosial bagi anak-anak dalam situasi
pengungsian saat pandemi COVID-19 di Sigi, Palu dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemen PPPA
menyalurkan dana sebesar Rp100 juta. Total ada 12 aksi nasional (dan daerah sebagai tindak lanjut aksi
nasional) dan 33 kegiatan pelibatan eksternal yang menyuarakan Kampanye PKTA (ITAW) dalam
situasi COVID-19.

Akuntabilitas Sosial
WVI melalui kelompok kerja Pelibatan Masyarakat mendorong prinsip akuntabilitas sosial yang meli-
batkan masyarakat untuk menilai implementasi kebijakan dan layanan pemerintah dalam penanganan 
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COVID-19. Wahana Visi Indonesia membentuk kelompok kecil yang terdiri dari kelompok disabilitas, 
organisasi masyarakat sipil dan fasilitator Sekolah Ramah Anak, menyusun kartu penilaian yang kemudian
diedarkan ke daerah dampingan WVI. Target responden adalah perwakilan warga dan perwakilan 
penyedia layanan (aparatur desa, relawan & Satgas COVID-19, kader posyandu, bunda PAUD). 92 
responden terlibat dalam kartu penilaian maupun pemantauan standar dengan daerah target 2 area 
urban (Jakarta dan Surabaya) dan rural (Bengkulu Selatan dan Kolaka Timur). Standar layanan yang 
dinilai adalah layanan informasi & pencegahan, layanan penanganan kasus COVID-19, layanan bantuan 
sosial dan fasilitas/sarana  pendukung. Salah satu tujuan inisatif ini adalah untuk mendapatkan model
pelibatan warga melalui akuntabilitas sosial (kartu penilaian dan pemantauan standar) yang baik untuk
kondisi pandemi dan juga disampaikan sebagai informasi advokasi di wilayah target/sasaran. Selain
kartu penilaian dan pemantauan standar layanan COVID-19, surat anak maupun survei suara anak
juga dapat menjadi model akuntabilitas sosial yang dapat dikembangkan.
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Masyarakat termasuk anak adalah subyek dan bukan obyek dari program yang diimplementasikan
oleh WVI. Oleh karena itu, WVI berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan bertanggungjawab,
sehingga program dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hubungan yang 
baik terbangun antara WVI, masyarakat, anak, mitra, dan Pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui 
4 pilar akuntabilitas, yaitu penyediaan informasi; pelibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan (konsultasi); partisipasi masyarakat; dan menyediakan saluran umpan balik, serta
memastikan umpan balik tersebut direspons dan digunakan dalam peningkatan kualitas program.

Informasi merupakan bentuk bantuan yang masyarakat perlukan. Minimum informasi yang selalu
WVI sampaikan baik dalam pertemuan tatap muka, online, pengeras suara dan media KIE (Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi) adalah pengenalan organisasi WVI, perilaku staf yang diharapkan, program
WVI, dan mekanisme umpan balik. Berdasarkan hasil monitoring di 2 wilayah, sekitar 59% responden
menyatakan bahwa mereka telah menerima minimum informasi tersebut secara lengkap. 

Selain itu, dalam menentukan kriteria dan proses pemilihan penerima manfaat, metode distribusi bantuan,
jenis/jumlah bantuan, dan monitoring program dilakukan dengan berkonsultasi bersama masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap program dan puas terhadap
manfaat yang disalurkan. Monitoring di 7 Program Area dan 2 Proyek Khusus menunjukkan 95.18%
responden (orang maupun institusi) puas terhadap program yang WVI lakukan.

Saluran umpan balik seperti menyampaikan keluhan/masukan langsung kepada staf WVI, kader,
dan representasi kelompok masyarakat; penyediaan kotak saran; dan penyediaan nomor hp pengaduan
(call center) berfungsi untuk memastikan suara masyarakat berperan dalam menilai dan meningkatkan
kualitas program. WVI bertanggung jawab untuk merespons umpan balik tersebut. Berdasarkan
saluran umpan balik yang telah terbangun di 16 Program Area/Proyek, sekitar 94.26% umpan
balik telah ditindaklanjuti berdasarkan waktu yang telah disepakati. Umpan balik tersebut terdiri
atas 68% ucapan terima kasih, 21% rekomendasi, 6% keluhan, dan 5% pertanyaan. Melalui saluran
ini, WVI dapat menerima masukan masyarakat terkait kesulitan mereka dalam melaksanakan pertemuan
secara daring, jenis Alat Pelindung Diri (APD) yang paling mereka butuhkan, dan perlunya
informasi lebih lanjut terkait metode distribusi bantuan dengan transfer dan voucher. 
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AKUNTABILITAS



Rangkaian Kegiatan Virtual,
Webinar dan IG Live yang diadakan oleh
Wahana Visi Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19

(JUNI-SEPTEMBER 2020)
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Wahana Visi Indonesia adalah Yayasan Kemanusiaan Kristen dengan pendekatan tanggap darurat, pengembangan 
masyarakat, dan advokasi, yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan 

anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. WVI mendedikasikan diri untuk bekerjasama
dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender.

www.wahanavisi.org




