


Tahukah Anda bahwa setiap 15 Mei seluruh dunia memperingati 
Hari Keluarga Internasional? Indonesia sendiri memperingati hari 
serupa, tepatnya pada Hari Keluarga Nasional, yang diperingati
setiap 21 Juni. 

Dalam rangka merayakan Hari Keluarga tersebut, edisi Majalah Kasih
Peduli kali ini menampilkan cerita keluarga-keluarga yang didampingi
WVI dari berbagai pelosok Indonesia. Ada banyak cerita keluarga
hebat dan tangguh yang terus mau belajar dan begitu aktif di dalam 
setiap program pendampingan WVI. Kita akan menyaksikan cerita dari 
para ibu yang menjadi pahlawan di masa pandemi ini dengan men-
jalankan peran ganda sebagai ibu dan pengajar bagi anak, orang tua 
yang terus belajar untuk menyajikan menu yang bergizi buat anak, 
ayah yang terus berupaya meningkatkan kualitas mata pencaharian
bagi keluarganya, serta kisah orang tua yang terus belajar mem-
praktikkan Pengasuhan dengan Cinta kepada setiap buah hati mereka.

Di edisi ini, kita juga akan bersama menemukan berbagai program
pendampingan WVI bagi keluarga-keluarga ini. Tak lupa, Hope 
Ambassador dan juga public figure yang mendukung WVI juga berbagi
cerita tentang pola pengasuhan dengan cinta yang mereka
terapkan di keluarga mereka. 

Semoga semua cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk semakin 
menjadi keluarga yang tangguh dan terus mengupayakan yang terbaik 
bagi keluarga kita maupun juga keluarga dan anak yang kita dampingi. 

Selamat menikmati dan merenungi setiap kisah ini bersama keluarga 
Anda dengan secangkir kopi!

Yuventa, Marketing Communications Manager
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Menu Terbaik
untuk Anakku

Zaim (10 bulan) digendong oleh ibunya, Priscilia, siang itu menuju pos-
yandu di kampungnya. Anak asal Palu, Sulawesi Tengah ini mengalami
kekurangan gizi pada bulan sebelumnya dan menyebabkan ukuran
lingkar lengannya di bawah standar balita seusianya.  

Sebagai seorang ibu, Priscilia tentu tidak tinggal diam melihat keadaan 
anaknya. Ia lalu mengikuti pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak 
(PMBA) yang diadakan oleh WVI. Sejak saat itu Priscilia mengubah 
caranya dalam memberi makan Zaim.  

“Alhamdulillah, lingkar lengan anak saya naik dari 14 menjadi 14,5,”
ujar Priscilia gembira. 

Sebelumnya, Priscilia mengira bahwa dengan memberikan nasi dengan 
sayuran seperti wortel kepada Zaim telah memberikan gizi sempurna. 
Namun, hal tersebut dipatahkan setelah Priscilia menerima pelatihan 
PMBA.  

CERITA KELUARGA

Rena Tanjung, Communications Officer WVI
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“Setelah mengikuti pelatihan, saya jadi tahu menu empat 
bintang harus dipenuhi dalam nutrisi makanan anak saya 
seperti adanya protein, mineral, vitamin, dan karbohidrat,” 
ceritanya lagi.  

Komitmen Priscilia ini lebih dikuatkan dengan adanya bantuan program
Pemberian Makanan Tambahan (Supplementary Feeding Program)
yang disalurkan dengan metode transfer tunai bersyarat melalui
program Bantuan Nontunai Gizi (BaNTu Gizi) dengan cara bantuan
ditransfer secara bertahap ke rekening bank para orangtua peserta
pelatihan. Bantuan ini dapat membantu Priscilia menambah menu
makanan bagi anaknya.   

“Dengan program ini, anak dapat gizi, orang tua dapat ilmu. Saya dan 
anak saya selaku perwakilan penerima program BaNTu Gizi bersyukur 

dan berterima kasih karena dapat ilmu dan gizi. Semoga 
program ini juga membawa manfaat buat banyak orang,” 
pungkasnya. 

Seluruh program nutrisi tersebut dapat 
terlaksana melalui peran aktif kader
posyandu, tenaga kesehatan serta orang 
tua demi mendukung anak lebih sehat.  

Muhammad Arif (41), petani sekaligus pengusaha di Desa Bulili,
adalah salah satu Intermediary Service Provider (ISP) dampingan proyek
Moringa WVI. Bertahun-tahun dihabiskannya dengan menjadi petani
kakao hingga bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan
tinggi. Namun, sejak 2018 pertanian kakao di Desa Bulili mengalami
penurunan hasil panen yang cukup besar yang disebabkan oleh
serangan hama. 

Penurunan hasil panen kakao tersebut berdampak pada pendidikan 
anak. Banyak anak di desa ini yang putus sekolah dikarenakan peng-
hasilan utama keluarga petani di desa ini adalah dari tanaman kakao. 
Kondisi inilah yang mendorong Arif beserta petani lainnya beralih dari 
tanaman kakao ke tanaman jagung. 

“Awalnya saya bersama teman-teman petani di desa ini mencoba 
menanam bibit jagung HJ 21 (bantuan pemerintah). Namun, hasilnya 
sangat mengecewakan,” kata Arif. 

Pada Juni 2018, Arif mengikuti pameran jagung NK 212 di Desa Bobo 
yang diadakan oleh PT Syngenta bekerja sama dengan WVI melalui 
proyek Moringa. Arif sangat tertarik untuk menanam jagung NK kare-
na mendapatkan informasi bahwa jenis jagung ini memiliki potensi 

Pindah Haluan,
Jagung Jadi Harapan Kami 

CERITA KELUARGA

Nofrin Tobigo, Konsultan Lapangan Proyek Moringa Sulawesi Tengah 



hasilnya yang besar. Pengetahuan budidaya tanaman jagung NK 
yang didapatkan Arif ketika mengikuti pameran tersebut juga 
dia bagikan kepada petani lain di desanya.  

Pada tahun 2019, Arif membeli 5 kg benih NK Sumo yang 
dibagikan kepada 5 orang petani. Hal ini dia lakukan selain 
untuk mempromosikan benih NK Sumo juga dalam rangka 
mendorong petani di desa tersebut untuk menggunakan benih 
berkualitas dalam pertanian jagung. Saat salah satu petani di 
desa tersebut menanam 1 kg NK Sumo dan mendapatkan hasil 
1.020 kg membuat petani di desa Bulili semakin termotivasi 
untuk menanam jagung dengan menggunakan benih NK Sumo. 

Arif mengaku, lewat implementasi cara tanam yang benar se-
suai arahan sosialisasi yang didapatkannya dari WVI dan PT 
Syngenta, kini dari total 800 Ha luas pertanian kakao di Desa 
Bulili, sudah sekitar 160 Ha menjadi lahan pertanian jagung. 

Hasil panen yang meningkat juga membawa peningkatan 
ekonomi bagi keluarga petani, sehingga saat ini anak-anak di 
desa tersebut bisa melanjutkan pendidikan ke universitas. Arif 
berharap pendampingan kepada petani jagung di Desa Bulili 
bisa terus dilakukan.  

“Saya sudah melihat 
bagaimana hancurnya 

petani saat hasil panen 
kakao anjlok. Dan saya 

pun merasa hancur 
melihat hal itu. Saat ini 
jagung menyelamatkan 

ekonomi keluarga serta 
anak-anak kami,”

pungkas Arif. 



WAHANA VISI INDONESIA | KASIH PEDULI vol. 43 11

Setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. 
Mengasihi dengan tindakan adalah salah satu yang bisa dilakukan. WVI 
membantu keluarga melalui pengadaan Modul PDC (Pengasuhan 
dengan Cinta) yang dapat digunakan oleh setiap keluarga.   

Aniel Dawan, Faith and Development Manager WVI mengatakan, 
Pola PDC WVI sengaja dikemas dalam bentuk modul untuk memban-
tu masyarakat dampingan WVI menerapkannya langsung kepada anak.   

“Modul PDC sebagai sarana untuk mendukung keluarga untuk me-
mahami tentang pengasuhan, untuk membentuk spiritualitas seorang 
anak dan meningkatkan kesejahteraan anak. Juga untuk mengajar-
kan bagaimana membentuk suatu keluarga yang utuh,” kata Aniel. 

Pola pengasuhan anak yang berbeda di masyarakat membuat 
PDC dirasa perlu untuk diketahui oleh para orang tua. Guru Besar
Psikologi Universitas Indonesia Prof. Frieda Mangunsong, dalam 

bincang web seminar bersama WVI menjelaskan, pola pengasuhan 
yang berbeda tersebut bisa terbentuk akibat berbagai faktor seperti: 
pendidikan, agama, budaya, usia, karakter serta status sosial ekonomi. 

“Orang tua adalah guru kita, cara dia berpikir, merespons, berkomu-
nikasi dengan orang lain, tanpa kita sadar itu yang familier dengan kita. 
Itu yang kita pelajari, dan tanpa sadar atau sadar kita terapkan di pola 
pengasuhan kita,” jelas Frieda. 

Menerapkan pola pengasuhan dengan cinta kepada anak, menurut 
Frieda, harus dilakukan bersama-sama dengan pasangan. Pemberian
kasih sayang yang seimbang dari kedua orang tua membuat anak tak
lantas memilih salah satu orang tua untuk menjadi andalan di masa
sulitnya. Kekompakan suami istri membuat anak merasa terus
didampingi dan tumbuh dengan bahagia. 

Serupa Frieda, ditambahkan Aniel, peran pasangan suami istri sangat 
penting dalam pola PDC. Itulah mengapa, pasangan ini setidaknya harus 
berdamai dengan masa lalunya.     

“Orang tua butuh ruang untuk katarsis, untuk menyampaikan masalah, 
atau untuk mendapatkan cinta kasih. Ruang-ruang dialog antara anak 
dan orang tua harus sesering mungkin diciptakan utk tahu apakah ada 
yang belum beres di hidup kita (orang tua),” ungkap Aniel. 

Pola pengasuhan berbasis kasih sayang bisa diterapkan oleh siapa pun
juga. Pengenalan akan bahasa cinta setiap anggota keluarga bisa mem-
buat pola pengasuhan ini lebih mudah dilakukan. Dengan begitu,
orang tua dan anak akan lebih mudah mengekspresikan cinta kasih
mereka dalam bentuk verbal maupun nonverbal.

*Dapatkan modul PDC di: https://wahanavisi.org/id/media-materi/publikasi

Mengasihi 
Anak dengan 
Pola PDC

CERITA KELUARGA

Putri ianne Barus,
Communications Officer WVI
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Pelatihan Dasar Sponsorship yang dibagikan oleh WVI Area Program
Melawi Sintang siang itu membuat Tripina Sri Rahayu tersadar
bahwa ada yang berbeda dari pola pengasuhan orang tua di masa
sekarang. Ilmu yang diterimanya hari itu membuat wawasannya akan
cara mengasuh anak kian bertambah.   

“Hal baru yang saya dapat adalah tentang pengasuhan anak di zaman 
milenial. Ternyata pengasuhan anak di era sebelum tahun 1990 sangat 
berbeda dengan pengasuhan di era milenial. Tiap generasi memiliki 
pola asuh yang berbeda, termasuk generasi milenial yang kini memiliki 
pola asuh yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya,” ungkap 
Tripina. 

Menurutnya, orang tua pada generasi pendahulu milenial dinilai 
cenderung fokus berlebihan terhadap anak dan punya peran besar
dalam menentukan masa depan atau hal-hal yang dikonsumsi 
keturunan mereka. Bahkan, kemunculan internet dalam kehidupan 
generasi milenial berperan besar terhadap gaya hidup mereka,
mulai dari pilihan sumber informasi utama hingga bagaimana mereka
menghabiskan waktu dan pendapatannya sehari-hari. 

Tripina senang bisa terlibat dalam pelatihan bersama WVI. Hal ini 
memberikan wawasan baru baginya untuk bisa menerapkan pola 
pengasuhan yang tepat bagi anak-anaknya. 

Sama seperti Tripina, ada pula Megawati yang merasakan kesenangan
serupa. Tak hanya mendapatkan pelatihan serupa dengan Tripina,
Megawati juga mendapatkan informasi terkait cara melakukan pola
pengasuhan dengan cinta kepada anak. 

“Dengan adanya pelatihan ini akan sangat membantu khususnya untuk
orang tua untuk bisa mengasuh anak sesuai dengan kebutuhan anak
dan perkembangannya yang lebih baik lagi,” kata Megawati.   

Keduanya berharap, melalui pelatihan yang telah diterimanya, banyak 
orang tua bisa mengerti bagaimana berkomunikasi efektif terhadap 
anak. Sekaligus, anak juga dapat terhindar dari bahaya pergaulan masa 
kini setelah orang tuanya mendapatkan informasi yang tepat dalam 
pola pengasuhan ala generasi milenial ini. 

Belajar Mengasuh Anak
Ala Generasi Milenial 

CERITA KELUARGA

Staf Tenaga Harian Lepas Area Program Melawi-Sintang WVI  
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Orang tua dan anak juga menerima 5 jenis buku edukasi yang dapat menarik
minat baca anak.  Buku-buku ini dapat digunakan orang tua untuk membuatkan
pojok baca anak, sehingga anak dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan
membaca. 

Maria Lyot (34), dan Clara (7) adalah salah satu penerima manfaat dari
program ini. Setelah mendapatkan pelatihan, Maria segera mempraktikkan
pembuatan pojok baca bagi Clara.  

“Clara mulai menghias pojok baca dengan gambar-gambar hasil karyanya, dan 
Clara sangat senang,” cerita Maria. 

Setelah menyelesaikan pojok baca, Maria juga mengatur jadwal membaca bagi 
Clara. Setiap sore, ibu dan anak ini menghabiskan waktu membaca buku ber-
sama. Keterampilan baca Clara yang belum maksimal, diperlengkapi oleh Maria 
yang membacakan buku bagi putri kesayangannya tersebut. 

Maria melihat antusiasme Clara di setiap aktivitas membaca di pojok baca. 
Sesekali Clara bertanya akan makna dari cerita yang dibacakan oleh Maria. 
Clara pun mulai kembali belajar mengeja hingga lima buku yang dimilikinya 
telah habis dibaca. 

Satu tahun sudah pandemi Covid-19 terjadi dan sebagian besar anak-anak 
masih melakukan aktivitas belajar dari rumah (BdR). Peranan orang tua masih 
dianggap perlu dalam melakukan pendampingan belajar anak. Meski begitu, 
kesulitan masih saja dirasakan oleh orang tua dan anak dalam menemukan 
metode efektif dan efisien untuk melakukan BdR. Keresahan ini membuat WVI 
Area Program Kubu Raya bergerak melakukan pendampingan dan pelatihan 
bagi para orang tua. 

Melalui program Reading Awareness, WVI membantu para orang tua meng-
erti bagaimana cara terbaik mendampingi anak melakukan BdR. Sebanyak
70 orang tua mengikuti program Reading Awareness. Bekerja sama dengan
SDN 22 LIngga Dalam, pihak sekolah memobilisasi komite sekolah untuk
mengikuti pelatihan ini yang dilakukan secara tatap muka. 

Belum Usai, Pendampingan 
Belajar dari Rumah
Masih Perlu Dilakukan  

CERITA KELUARGA

David Pandapotan, Area Program Manager Kubu Raya 
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Sulastri (43), seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Sekadau, 
Kalimantan Barat, harus rela mengubah haluan kegiatan hariannya 
menjadi seorang guru dadakan demi mendukung keempat anak-
nya melakukan aktivitas belajar dari rumah (BdR). Stres sempat 
dialaminya, terutama saat awal pandemi Covid-19 berlangsung.  

“Saya tidak punya pengalaman untuk mengajari anak-anak saya 
di rumah karena selama ini mereka lebih banyak belajar secara 
formal di sekolah mereka masing-masing, sedangkan sekarang 
semuanya mereka tanyakan ke saya,” cerita Sulastri. 

Melihat kesulitan para orang tua seperti Sulastri, WVI Area
Program Sekadau turut membantu meringankan kesulitan mereka. 
Lewat distribusi material pembelajaran ke PAUD, WVI membantu 
para tutor dan orang tua untuk mendukung anak belajar dari rumah. 

Material pembelajaran PAUD dirasa Sulastri sangat membantu
dirinya. Katanya, ia kini bahkan bisa menghabiskan waktu belajar
dan bermain bersama anak-anaknya. 

“Alhamdulillah sekarang saya punya kerjaan baru. Saya menda-
dak menjadi guru untuk bagi keempat anak saya ini. Jadi guru 
bagi anak-anak saya di rumah ternyata menyenangkan juga.
Saya pun akhirnya bisa lebih dekat dengan anak saya,” tambahnya
tersenyum. 

Materi pembelajaran dalam bentuk permainan ular tangga tersebut
juga membantu orang tua seperti Sulastri untuk menjelaskan 
Covid-19 kepada anak. Berbagai cara terkait pencegahan dan
informasi Covid-19 yang terpapar dalam materi, membuat Sulastri 
menikmati waktu untuk menjadi guru dadakan bagi anak-anaknya. 

Menjadi Guru
Meski di Rumah Saja

Lorensius Gunawan,  Sponsorship Officer Area Program Sekadau WVI 
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Yuliana (16) hanya bisa duduk terbaring di tempat tidur
akibat kelumpuhan yang dialaminya. Kondisi ini telah terjadi
sejak Yuliana lahir. Karolina (53), orang tua Yuliana, harus
menggendong putrinya ini setiap saat, untuk membantu
aktivitas harian Yuliana. Usia Karolina yang tak lagi muda,
membuatnya terkadang lelah. 

“Beginilah aktivitas saya tiap hari, mengangkat dan menggen-
dong jika Yuliana ingin ke kamar mandi, menyuap makanan
dan menggendongnya ke rumah tetangga untuk menonton
televisi. Hanya ini yang bisa saya lakukan pada anak saya,
saya akan selalu berusaha lakukan yang terbaik buat anak
saya,” cerita Karolina. 

WVI Area Program Manggarai Timur melihat Karolina dan
Yuliana sebagai keluarga yang perlu didukung. WVI mem-
berikan bantuan kursi roda kepada Yuliana untuk membantu 
Yuliana dan ibunya bisa beraktivitas dengan nyaman. Proses
distribusi bantuan ini juga dilakukan kepada anak-anak berke-
butuhan khusus lainnya di desa tempat Yuliana tinggal. 

Kini Yuliana telah memiliki kursi roda baru. Keluarganya, terutama
Karolina, merasa senang dan bersyukur atas bantuan ini. Karolina kini
tak lagi perlu menggendong Yuliana dan bisa memberikan kasih
sayang lebih baginya.  

Tak Perlu Lagi
Menggendong

CERITA KELUARGA

Natalia Hethy Dudi, CESP Area Program Manggarai Timur WVI
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Bantuan Perahu
untuk Keluarga Allaf

CERITA KELUARGA

Rena Tanjung, Communications Officer WVI

Sumber mata pencaharian satu-satunya yang dimiliki Allaf hilang ditelan 
tsunami yang menimpa Sulawesi Tengah pada 2018. Perahu yang biasa 
digunakannya untuk melaut lenyap. Harapannya untuk bertahan hidup 
pun hampir musnah.  

Melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar tentu bukan perkara mudah
bagi Allaf. Hasil yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya 
pun tidak sebanyak jika ia melaut. Namun, harapan Allaf akan masa depan
yang lebih baik kembali hadir setelah dirinya menerima bantuan perahu
dari WVI yang didukung oleh Disasters Emergency Committee (DEC).  

“Sesudah gempa, mata pencaharian
saya hilang. Saya terpaksa bekerja
sebagai buruh kasar untuk memenuhi
kebutuhan keluarga saya,” cerita Allaf.  



WAHANA VISI INDONESIA | KASIH PEDULI vol. 43 WAHANA VISI INDONESIA | KASIH PEDULI vol. 43 2322

Tak hanya itu, Allaf serta nelayan lain juga mendapat pelatihan
peningkatan kapasitas terhadap literasi keuangan, asuransi
ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan
Palu, dan sekolah lapang nelayan bekerja sama dengan BMKG
Provinsi Sulawesi Tengah pemahaman akan risiko saat melakukan
aktivitas melaut. 

“Saya sangat terbantu dengan perahu ini dan pelatihan-pelatihan 
yang diberikan. Sekarang saya bisa melaut lagi.  Terima kasih,” katanya. 

Program bantuan nelayan diberikan untuk 130 nelayan di
Kabupaten Donggala (82 di Desa Lombonga dan 48 di Desa
Marana). Sementara itu bantuan pembuatan perahu diberikan
kepada 99 nelayan yang terdampak bencana. Seluruh proses
ini melibatkan nelayan baik secara individu maupun kelompok
dalam mengawasi waktu penyelesaian dan kualitas perahu yang
akan mereka gunakan. 
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Masa depan memang hanya Tuhan 
yang tahu, tetapi memberanikan 

diri memiliki gambaran masa depan yang 
cemerlang bisa dilakukan sedari dini. Hal 
itu bisa tercapai dengan adanya dukungan 
orang tua. Salah satunya dengan memberi-
kan kasih sayang.  

Kasih sayang yang ditunjukkan orang tua 
kepada anak bisa membuat anak mencintai
dirinya. Dengan mencintai dirinya, maka 
anak berani berekspresi dan menemukan 
potensinya sedari dini. Penerapan seperti 
ini telah dilakukan oleh pasangan public

figure Baim dan Artika Sari Devi kepada
kedua anak mereka. Perhatian dan kasih
sayang menjadi kunci keduanya menemu-
kan karakter dan bakat alami anak. 

“Memang tugas kita untuk mengenalkan
potensi dengan apa yang dia punya. Anak 
imajinatif, tapi paling enggak kita mem-
bekalinya dengan hal-hal yang sangat basic

seperti manajemen waktu, kedispilinan, 
kerja keras dan ketahanan misalnya di masa 
pandemi,” jelas Putri Indonesia 2004 ini. 

Baim dan Artika telah mulai mengenali
potensi anak pertama mereka yang cen-
derung menyukai dunia seni dan bahasa.
Membiasakan diri untuk menggali potensi

anak juga kerap dilakukan keduanya setiap
hari, seperti bernyanyi bersama dan mem-
berikan les kepada anak.

Bagi Artika, meski ia dan suami menjalin relasi
yang akrab dengan anak, keduanya tetap 
memberlakukan aturan dan batasan yang 
jelas di rumah. Hal ini dilakukan agar tercip-
tanya manajemen waktu yang baik antara 
anak dan orang tua.

“Kami hangat tapi tegas, artinya ada batasan-
batasan dan aturan-aturan … di rumah punya
manajemen waktu yang baik, sesuatu yang
kami sepakati bersama,” tambahnya.

Tak hanya mengetahui potensi untuk mem-
bimbing anak menuju masa depan yang 
diimpikannya, kecerdasan emosi anak juga 
penting diprioritaskan oleh orang tua, lanjut
Artika. Mengajarkan anak untuk memiliki 
keterampilan sosial yang baik serta mampu 
menjadi problem solver juga menjadi catatan 
penting bagi orang tua dalam mendidik anak. 

“Mumpung kita lagi ada banyak waktu dengan 
anak mari kita ajarkan mereka,” pungkasnya.  

CERITA KELUARGA
P U B L I C  F I G U R E

Menciptakan Masa Depan Anak
Cemerlang ala Baim dan Artika

Putri ianne Barus, Communications Officer WVI
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Masa lalu yang buruk dan memendam
luka batin bisa berdampak bagi peng-

asuhan orang tua kepada anak.  Orang tua 
yang belum bisa berdamai dengan masa
lalu tidak dapat mengisi tangki cinta kasihnya
dengan baik kepada anak. Hal ini diyakini
oleh Novita Angie, seorang penyiar radio,
MC sekaligus salah satu public figure

Indonesia.

Angie mengaku telah melewati berbagai
rangkaian peristiwa kehidupan yang tidak
menyenangkan. Berasal dari keluarga
dengan orang tua yang bercerai membuat-
nya hidup dalam pola asuh orang tua yang
tidak selaras.

“Masa kecil saya sering berpindah-pindah
ke tempat ibu dan bapak saya ... Saya 
dibesarkan oleh orang tua dengan keras. 
Orang tua baby boomers biasanya punya 
pola asuh yg keras,” cerita ibu dua anak ini.

Meskipun pernah berada dalam kondisi 
sulit dan pahit di masa lalu,  Angie mengaku
dapat tumbuh dewasa tanpa amarah masa
lalu. Luka batin yang dimiliki Angie tak lantas
membuatnya memberontak, tetapi justru
membuatnya bertekad untuk memiliki
keluarga yang lebih baik. 
   
“Saya bertekad, di saat saya berkeluarga, 
saya harus menemukan pasangan yang bisa 
mengerti kondisi saya. Saya berjanji dengan 

diri saya, saat saya memiliki anak, apalagi anak 
perempuan, saya berusaha menjadi ibu yang 
ideal bukan sempurna,” tambahnya.

Komunikasi yang terbuka, tambah Angie, 
adalah kunci untuk bisa melepas masa lalu 
yang tidak menyenangkan. Pengalamannya 
membuktikan, dengan berkomunikasi, segala 
beban yang menghantui pikirannya selama ini 
bisa terselesaikan dengan baik. Termasuk saat 
membesarkan anak-anaknya hingga masa 
kini, komunikasi dua arah masih menjadi kun-
ci pola pengasuhan bagi Angie dan suami.

Menurut wanita yang telah menikah selama 
19 tahun ini, dengan saling mengetahui baha-
sa kasih antar orang tua dan anak, hubungan 
keluarga yang harmonis bisa tercipta dengan 
baik. Memberikan kasih sayang lewat bahasa 
kasih yang tepat dapat mengisi tangki cinta 
di keluarga.  

Kini, Angie dan suami terus mempraktikkan 
komunikasi dua arah kepada buah hatinya. Ia 
dan pasangan bahkan setuju untuk meneri-
ma masukan dan kritikan yang membangun 
dari anak-anaknya. Dengan begitu, anak-anak 
tetap bisa merasa nyaman berada di tengah 
keluarga terdekatnya.

“Anak-anak tidak pernah memilih siapa yang 
menjadi orang tua mereka, tetapi orang tua 
bisa memilih untuk menjadi orang tua yang 
seperti apa untuk anak-anak kita,” pungkasnya.

CERITA KELUARGA
P U B L I C  F I G U R E

Novita Angie Lepaskan Luka Masa Lalu 
Demi Anak Tumbuh Bahagia

Putri ianne Barus, Communications Officer WVI
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CERITA KELUARGA
P U B L I C  F I G U R E

Cara Erwin Parengkuan
Berkomunikasi Efektif dengan Anak

Putri ianne Barus, Communications Officer WVI

Membangun relasi yang baik dengan 
anak bisa dimulai dengan melakukan 

komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif
yang tercipta antara orang tua dan anak
niscaya akan mempermudah orang tua
mengenali kepribadian, bakat dan karakter
anak. Pola ini diterapkan Erwin Parengkuan,
seorang Hope Ambassador WVI dalam
membangun relasi bersama anak-anaknya. 

“Setiap anak punya karakter yang berbeda-
beda, introvert, extrovert, ada yang sangat
cuek. Itu adalah tugas kita sebagai orang
tua untuk betul-betul tahu karakter anak. 
Karakter itu kan bawaan genetik, tapi saat 
anak usia 7 tahun, mereka akan lakukan
adjustment-adjustment. Dari karakter kemu-
dian menjadi personality,” ujar ayah empat
anak ini.

Menurutnya, setiap anak hakikatnya mem-
butuhkan ruang untuk didengarkan oleh
orang tua mereka. Kasih sayang dan perha-
tian yang menyeluruh dari orang tua akan 
membawa anak mulai dapat berempati
terhadap lingkungannya.   

“Secara empati akan membantu kalau anak-
anak diberi perhatian dan kasih sayang yang 
sangat cukup dari orang tua. Kalau anak-

anak enggak dapat apa yang mereka inginkan,
mereka akan cari di luar,” tambah Erwin.

Adanya jarak usia antara anak dan orang tua, 
tambah Erwin, sebenarnya bukanlah menjadi
kendala. Lewat adanya kesehatian orang tua
dalam menerapkan pola asuh anak, maka gap
tersebut bisa dikendalikan oleh orang tua
sendiri. Ini juga yang dilakukan Erwin dan
istrinya, Jana Parengkuan, dalam merangkul
dan membangun komunikasi bersama anak-
anak mereka. 

“Anak-anak enggak boleh terkekang dengan
orang tua, anak-anak perlu didengar suaranya,
perlu diapresiasi, perlu dimonitor. Ini yang
harus dilakukan oleh orang tua dari apapun
generasinya,”pungkasnya.
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Rasa takut kerap dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak, terdampak
pascabencana gempa bumi. Salah satunya terjadi saat gempa di Majene,
Sulawesi Barat terjadi. Sulkifli (15), seorang anak terdampak gempa sempat
merasakan tekanan psikologis seusai bencana itu terjadi. 

“Waktu itu saya takut sekali,” kata Sulkifli menceritakan kejadian 16 Januari 
2021 tersebut. 

Saat gempa bermagnitudo 6,2 terjadi, Sulkifli dan kakak perempuannya sedang 
menetap di rumah kerabatnya, sementara orang tuanya berada di pulau Ka-
limantan. Rumah yang ditempati Sulkifli dan keluarganya roboh dan ia harus 
mengungsi di posko evakuasi di wilayah Majene.
 
Tak hanya merasa takut, Sulkifli sempat murung dan enggan tinggal di posko 
evakuasi mengingat tidak tersedianya air bersih dan makanan bergizi. Protokol 
kesehatan pun tidak diberlakukan di sana. Namun, kemurungan tersebut tak 
berlangsung lama. 

Sejak tim respons tanggap bencana WVI mengadakan aktivitas Ruang Sahabat
Anak (RSA) bagi anak-anak di posko evakuasi, Sulkifli mengaku kembali
bersemangat. Sulkifli dan teman-temannya melakukan banyak aktivitas bermain
dan belajar di RSA.

RSA merupakan salah satu intervensi dalam setiap respons tanggap bencana 
yang dilakukan WVI. Pada masa pandemi ini, RSA tetap dijalankan dengan
menerapkan protokol kesehatan seperti: peserta RSA menggunakan masker, 

RESPONS TANGGAP BENCANA

RSA BANTU PEMULIHAN ANAK 
PASCAGEMPA SULBAR

Saya senang sekali. 
Saya bisa bermain 
bersama dengan 
teman-teman lain,” 
ungkapnya. 

suhu badan diukur dan peserta wajib mencuci tangan pakai sabun sebelum 
kegiatan RSA berlangsung. 
 
Wahana Visi Indonesia melakukan respons gempa bumi Sulawesi Barat sejak 
tanggal 16 Januari 2021. Respons akan berlangsung selama tiga bulan dengan 
fokus terhadap sektor pendidikan, perlindungan anak, dan distribusi bantuan.

“

Kardi dan Rena Tanjung, staf respons tanggap bencana Sulbar WVI
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Siklon tropis Seroja menyebabkan cuaca ekstrem dengan intensitas curah
hujan tinggi yang berakibat pada terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah 
NTT. Sebagai salah satu wilayah dampingan WVI, maka WVI melakukan
respons tanggap bencana di NTT sejak 5 April 2021 lalu. Sejak saat itu, tercatat 
10.438 orang termasuk 4.533 anak telah mendapatkan manfaat dari respons ini. 

Bantuan berupa distribusi kebutuhan dasar, pelaksanaan aktivitas pemulihan 
ekonomi serta penguatan kesiapsiagaan bencana topan menjadi fokus WVI 
selama melakukan respons. Hingga berita ini dipublikasikan, WVI telah mendis-
tribusikan 102.845 liter air bersih di 22 titik dan membagikan ratusan paket 
kebutuhan dasar. 

“Kami berterima kasih dengan adanya bantuan air bersih ini kami bisa pakai 
untuk minum dan kebutuhan lainnya. Kemarin saat belum ada air bersih kami 
hanya menggunakan air hujan yang kami tampung saja,” ujar Christian Ndilu, 
Lurah Mauliru, yang wilayahnya mendapatkan bantuan air bersih. 

WVI memiliki 13 wilayah dampingan (Area Program dan proyek dengan dana 
hibah) dengan banyak anak sponsor di NTT. Terhitung lebih dari 24.000 wakil 
anak WVI berada di NTT.  

Respons tanggap bencana masih terus berlangsung hingga 5 Juli 2021.
Anda masih dapat memberikan donasi untuk mendukung respons ini di:
https://wahanavisi.org/id/kampanye/banjir-bandang-ntt 

RESPONS TANGGAP BENCANA

10.438 ORANG TERIMA MANFAAT
RESPONS SIKLON TROPIS SEROJA DI NTT
Putri ianne Barus, Communications Officer WVI

DONASI SEKARANG
BCA 478-3019445/QRIS

a/n Yayasan Wahana Visi Indonesia
Tambahkan kode angka “1” di nominal paling belakang
Contoh: Rp500.001
Bukti donasi dikirimkan ke berbagi@wvi.or.id
Info (WA) 0811-156-041
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Fenomena kampanye pernikahan anak sempat viral di media sosial pada 
Februari 2021. Menanggapi fenomena ini, DPR RI bekerja sama dengan
BAKTI Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) mengadakan
Webinar Melindungi Anak dari Kampanye Digital Perkawinan Anak pada 
Senin (8/03/2021). Webinar ini menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI
Christina Aryani, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang 
Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga R. Niken Widiastuti
serta Child Protection Team Leader WVI Emmy Lucy Smith. 

Webinar yang dihadiri 200 perwakilan anak dan guru ini memaparkan data 
bahwa masalah ekonomi merupakan faktor terbesar perkawinan anak, yang 
diikuti dengan adat budaya setempat, rendahnya pendidikan orang tua dan 
anak, ketiadaan akses informasi kesehatan reproduksi, hingga pergaulan
bebas (data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2020).
Dampak sosial pandemi Covid-19 pun menjadi faktor baru penyebab
terjadinya perkawinan anak.

Saat ini pemerintah dan DPR RI telah mengupayakan pencegahan perkawinan 
anak dengan merevisi Undang-undang Perkawinan Anak dengan meningkatkan 
batas usia wanita untuk melakukan perkawinan, kemudian mengatur kewajiban 
orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Selain itu, saat ini sudah masuk 
program legislasi nasional RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

“Kominfo terus melakukan literasi melalui media sosial serta berbagai kegiatan
digital. Selain itu, kami juga melakukan pembatasan akun media sosial atau
media digital yang mempromosikan pernikahan dini,” kata Niken.

Ditambahkan Emmy, komitmen dalam perlindungan anak, termasuk salah
satunya sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak juga terus
dilakukan WVI. 

“Perkawinan anak mengancam pemenuhan hak anak, mulai dari pendidikan, 
kesehatan fisik, mental dan seksual, hingga meningkatkan risiko sosial dan 
ekonomi yang harus dihadapi anak-anak,” jelas Emmy. 

Pencegahan perkawinan anak di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan komunitas 
menjadi kunci pencegahan perkawinan anak yang efektif. Pemerintah me-
nargetkan tidak lagi ada perkawinan anak di tahun 2030.
 

EVENT

Ramai Kampanye Perkawinan Anak, 
Kominfo Lakukan Literasi Digital

Amanda Putri
Media Relation Executive WVI
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Pengasuhan pada anak hendaknya tidak dilakukan oleh ibu saja. Diperlukan 
peran aktif ayah demi menciptakan pengasuhan yang optimal pada anak. Cara 
ini turut menunjukkan kesetaraan gender di lingkup keluarga yang juga dapat 
membawa iklim yang positif dalam keluarga dan perkembangan anak. Hal ini 
disampaikan dalam Webinar Ayah Hebat di Balik Ibu Tangguh yang diadakan 
secara virtual pada Selasa (20/04/2021).

Webinar yang menghadirkan Yosi Mokalu, seorang 
public figure; Prof Irwanto, Guru Besar Universitas 
Katolik Atma Jaya, dan Dwi Yatmoko selaku Faith and 
Development Specialist WVI ini membahas tentang 
pentingnya peranan ayah dalam menciptakan peng-
asuhan yang berkualitas bagi anak. 

“Laki-laki juga memiliki kelemahan tertentu dan bisa 
‘kalah’ dalam beberapa hal dari perempuan. Karena 
itu, memang seharusnya tidak ada yang dominan da-
lam keluarga. Kesetaraan itu terlihat dengan adanya 
pembagian peran yang cair dalam keluarga. Oleh 
karena itu penting bagi suami dan istri untuk memi-
liki kesepakatan,” kata Prof Irwanto.
 
Sementara itu, Yosi menambahkan, peran suami dan 

istri yang setara di dalam rumah tangga tidak hanya 
ditentukan oleh banyaknya waktu yang diluangkan untuk keluarga, tetapi lebih 
pada keseimbangan peran berdasarkan kekuatan masing-masing.

“Ayah sebagai kepala rumah tangga, bukan menuntut untuk dihormati, tetapi 
justru untuk melayani. Ayah hebat itu menyediakan dirinya melayani semuanya, 
secara otomatis penghormatan itu akan datang kemudian,” jelas Yosi. 

Acara ini juga kembali memperkenalkan Modul Pengasuhan dengan Cinta 
yang disusun oleh WVI untuk membantu orang tua berefleksi, belajar dan 
berkomitmen menjadi orang tua yang baik melalui 4 tahapan yaitu Berdamai 
dengan masa lalu, Memahami Masa Kini, Menatap Masa Depan dan Mengejar 
Mimpi.    

EVENT

Menjaga Peran Pengasuhan
yang Setara oleh Orang Tua

Amanda Putri
Media Relation Executive WVI
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Tinggal di Indonesia dengan risiko bencana yang tinggi menuntut kita untuk 
selalu siap dan siaga ketika bencana terjadi. Kesiagaan ini harus dimulai dari diri 
sendiri dan dari dalam keluarga, karena sebagian besar korban selamat ketika 
bencana terjadi adalah mereka yang dapat menyelamatkan diri sendiri, atau 
diselamatkan oleh keluarga dan lingkungan terdekat seperti tetangga.

WVI melalui program SinerGi mengadakan Webinar Siaga Bencana di Rumah 
dan di Tempat Umum selama 2 hari pada 16 dan 18 Februari 2021. Webinar 

menghadirkan Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 
(Pusdalop) BPBD DKI Jakarta Adi Setyo Purno sebagai narasumber. 

Adi mengingatkan hendaknya di rumah, setiap keluarga memiliki tas siaga ben-
cana yang berisi: dokumen penting, makanan ringan, obat-obatan yang dikon-
sumsi, air mineral untuk dapat bertahan minimal 3 hari, pakaian, juga senter. 

“Upayakan seluruh keluarga tahu tas diletakkan di mana. Suatu saat jika terjadi 
kebakaran atau gempa, tas itu bisa langsung dibawa dan tidak panik,” jelas Adi.

Selain itu, penting juga bagi orang tua untuk menaruh nomor telepon, alamat 
dan kontak keluarga pada tas yang dibawa oleh anak. Hal ini dilakukan jika da-
lam kondisi bencana anak terpisah dari orangtua, orang lain yang menemukan 
anak dapat menolong menghubungi keluarga.

Di kota besar seperti di Jakarta, warga yang tinggal di apartemen gedung tinggi 
juga harus mengenali lokasi sekitarnya. Di setiap lantai terdapat titik kumpul 
sementara (meeting point), yang biasanya berada di depan lift atau dekat tang-
ga darurat. 

“Saat terjadi gempa, jauhi kaca, berlindung di bawah meja atau tembok yang 
kuat dan berkumpul di depan titik kumpul sementara. Jika getaran sudah me-
reda, baru turun melalui tangga darurat dengan hati-hati dan tidak panik,” 
ujarnya.

Tidak hanya saat di rumah, kita juga harus selalu siaga ketika berada di tempat 
umum. Pastikan untuk selalu memerhatikan jalur evakuasi ketika memasuki 
bangunan atau berada di tempat umum. Hal ini penting agar ketika terjadi 
bencana, kita langsung mengetahui ke mana harus menuju.

Pembicara webinar ini juga mengingatkan peserta untuk selalu membawa 
benda ini saat bepergian di masa pandemi: hand sanitizer, masker cadangan 
(minimal 5), botol air minum yang terisi, lampu senter, makanan ringan, serta 
sarung tangan lateks yang akan berguna di saat darurat (misalnya menolong 
orang lain). 

EVENT

Siaga Bencana di Rumah
dan di Tempat Umum

Amanda Putri
Media Relation Executive WVI
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tukar informasi. Salah satu kegiatan rutin 
yang dilakukan Komunitas Jalin Peduli 
adalah mengadakan pelatihan dengan 
tema-tema menarik sesuai dengan ke-
butuhan para anggota. 

Selama dua tahun belakangan ini, WVI 
bekerja sama dengan TalkInc, sebuah 
institusi pendidikan berfokus pada 
pengembangan keahlian komunikasi, 
yang dikelola oleh dua Hope Ambas-
sador WVI: Becky Tumewu & Erwin 
Parengkuan, untuk memberikan pelati-
han bagi para anggota Jalin Peduli.

Sejak masa pandemi Covid-19, Komunitas Jalin Peduli membuat suatu hal yang 
berbeda. Kegiatan gathering dan pelatihan yang kerap dilakukan secara tatap 
muka di masing-masing wilayah, kini harus berganti secara virtual. Kegiatan 
Jalin Peduli 2021 dilakukan melalui aplikasi Zoom, dan untuk pertama kalinya 
anggota Jalin Peduli yang berasal dari berbagai daerah bisa saling bertemu satu 
sama lain. 

Kegiatan yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2021 lalu ini mengangkat tema 
“Membangun Pola Pikir Positif dan Percaya Diri” yang dibawakan oleh Becky 
Tumewu. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 40 mantan anak dampingan WVI 
yang berasal dari wilayah Nias, Kalimantan Barat, NTT, Jakarta & Papua. 

Selanjutnya, WVI akan terus merancangkan kegiatan rutin bagi Komunitas Jalin 
Peduli dan memberikan pembekalan bagi para mantan anak dampingan WVI 
sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sejak tahun 2018, WVI membentuk sebuah komunitas bagi mantan wakil anak 
yang diberi nama Jalin Peduli. Komunitas ini dibentuk agar WVI bisa tetap terus 
terhubung dengan mantan wakil anak sekaligus setiap anggota bisa saling ber-

EVENT

Jalin Peduli, Wadah Mempererat 
Komunikasi Mantan Wakil Anak 

Gracia Thomas
Volunteer Engagement Executive 
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Dalam rangka mendukung tercipta-
nya Kabupaten Sambas sebagai

Kabupaten Layak Anak (KLA), WVI 
mengajak berbagai pihak untuk
bersama merealisasikan hal tersebut. 
WVI melalui dukungan dana HSBC 
Indonesia mendukung terciptanya
Perpustakaan Sekolah Hijau pertama
yang ramah anak di Kabupaten Sambas,
sebagai salah satu penunjang menuju
KLA. 

“Pembangunan Perpustakaan Sekolah 
Hijau pertama di Kabupaten Sambas 
ini, akan memberikan kontribusi bagi 
tersedianya sarana informasi layak anak 
di desa, sekaligus menunjang indikator 
Sekolah Ramah Anak,” jelas Anggoro, 
Manajer Area Program Sambas. 

Pada peresmian perpustakaan ini Bu-
pati Sambas, H. Atbah Romin Suhaili, 
Lc. MH mengatakan, kehadiran Perpus-
takaan Sekolah Hijau diharapkan dapat 
membuat anak-anak Sambas semakin 
melek pengetahuan dan teknologi. 

“Kami mengucapkan terima kasih
kepada Wahana Visi Indonesia yang
telah dan sangat peduli kepada
Kabupaten Sambas. Kami bangga
Wahana Visi Indonesia hadir di
Kabupaten Sambas memberikan ruang-
ruangan kesenangan, keteduhan, pendi-
dikan dan edukasi bagi masyarakat,”
kata Atbah. 

Perpustakaan ini berada di salah satu
sekolah di Kabupaten Sambas. Adil,
seorang siswa di sekolah tersebut
mengaku senang dengan adanya fasilitas
baru di sekolahnya tersebut. Selain
kepada Adil, perpustakaan ini juga
memberikan manfaat bagi 237 murid
lainnya. 

“Saya senang sekali mendapatkan per-
pustakaan baru. Saya dan teman-teman 
akan tambah semangat untuk datang 
dan membaca buku ke perpustakaan,” 
jelas Adil semringah.  

K
O

RP
O

RA
SI
 

HSBC Dukung Pembangunan
Perpustakaan Ramah Anak

Pertama di Sambas 
Yasika Amanda, Fasilitator Pengembangan Area Program Sambas WVI 
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Demi mendukung pemulihan masa pandemi Covid-19 
serta mencegah penularan Covid-19, WVI atas duku-

ngan dana hibah Uni Eropa, meluncurkan proyek I-COPE 
(Indonesia Covid-19 Pandemic Emergency Response) pada
Desember 2020 lalu. Proyek ini diimplementasikan di enam 
wilayah layanan WVI yang mencakup 90 wilayah desa. 

Proyek yang akan berjalan hingga 2022 ini ditargetkan 
mampu menjangkau hingga 1,1 juta orang, dan secara khu-
sus menargetkan 12.000 kelompok rentan, termasuk anak-
anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang 
berisiko tinggi tertular Covid-19 dan terkena dampak sosial 
ekonomi. 

Bantu Pemulihan Masa Pandemi,
Uni Eropa Dukung Proyek I-COPE
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“Pandemi COVID-19 adalah krisis
yang belum pernah terjadi dan me-
nimbulkan risiko terhadap hak dan 
keselamatan anak dan keluarga. 
Risiko tersebut hanya dapat diatasi
melalui aksi solidaritas. Indonesia 
dan Uni Eropa bekerja sama untuk
mengatasi pandemi ini dan mengubah 
cara kita mengasuh dan berinvestasi
pada generasi muda,” pungkasnya. 

Ketahanan masyarakat dirasa penting
di masa pandemi, sehingga kolaborasi
antarpihak melalui proyek I-COPE
diharapkan dapat membantu keluarga
dan masyarakat yang terdampak secara
ekonomi. 
 

Selain membagikan APD kepada tena-
ga medis dan memberikan inisiatif 
ekonomi mikro dan bantuan nontunai, 
implementasi proyek I-COPE turut 
memberikan pelatihan kepada enam 
organisasi masyarakat sipil terkait ma-
najemen keuangan, kebersihan dan 
sanitasi, komunikasi risiko COVID-19, 
kesehatan mental dan dukungan 
psikososial, serta pencegahan misinfor-
masi dan stigma sosial.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia
H.E. Vincent Piket menyampaikan
bahwa Uni Eropa bangga mendukung 
proyek I-COPE melalui WVI untuk 
mengatasi krisis kesehatan di masa 
pandemi serta mengurangi dampak 
ekonomi dan sosial yang ditimbul-
kan bagi anak-anak dan keluarga yang
rentan. 

Putri ianne Barus, Communications Officer WVI
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Hanwha Life kembali mempercayakan WVI untuk mem-
bangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di 

kawasan Pulogadung, Jakarta Timur bernama RPTRA Kayu 
Mas. RPTRA ini juga merupakan RPTRA ketiga hasil kerja sama
WVI bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk (Dinas PPAPP) DKI Jakarta. 

RPTRA Kayu Mas telah diresmikan dan dibuka untuk publik 
sejak Desember 2020. Sama seperti dua RPTRA sebelumnya, 
RPTRA yang berdiri di atas lahan seluas 1.630 m2 ini menjadi 
salah satu indikator indikator kota layak anak, dan merupakan 
wujud dari pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, 
berpartisipasi hingga mendapatkan informasi. 

RPTRA ini diperkirakan dapat memberi manfaat bagi 7.816 
anak di Kelurahan Pulogadung. RPTRA Kayu Mas terletak
di Jl. Kayu Mas Utara 1, RT 06 RW 09 Kelurahan Pulo Gadung,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.  

Hanwha Life Percayakan WVI
Bangun RPTRA Kayu Mas

Putri ianne Barus, Communications Officer WVI
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Tak hanya secara mental karena harus belajar dari rumah, pandemi 
Covid-19 secara tidak langsung juga berdampak pada kesehatan anak. 
Penghasilan orang tua yang menurun, bahkan hilang, membuat anak 
harus menyantap sarapan alakadarnya. Nutrisi dan gizi yang diteri-
ma pun menjadi tidak seimbang. Melihat hal ini, Proyek GROW WVI 
memberikan perhatian pada anak melalui pembagian sarapan gratis.

Pembagian sarapan diberikan kepada 502 anak usia 7-9 tahun yang 
terdampak Covid-19 di Area Program Simokerto sejak Desember 
2020 hingga September 2021 mendatang. Sarapan diberikan tiga kali 
dalam seminggu, sebagai bentuk dukungan pemenuhan gizi anak.  

Aviva Surjani (54), kader yang mendtribusikan sarapan mengatakan, 
kondisi ekonomi keluarga membuat para orang tua mau tak mau 
mengurangi penyediaan sarapan pagi untuk anak-anak mereka.
 
“Dengan adanya bantuan makanan yang diantar jam 7 pagi, anak-anak 
mulai bisa bangun pagi, sarapan pagi dengan teratur, dan mencoba 
makan sayur. Makanan ini juga memberikan edukasi mengenai gizi 
seimbang dan variasi-variasi menu makanan,” kata Aviva.

Proyek GROW diimplementasikan melalui dukungan World Vision 
Korea melalui WVI. Setiap anak yang menerima manfaat dari proyek 
ini diharapkan dapat tetap sehat dan mampu beraktivitas dan belajar 
secara maksimal meski hanya di rumah saja. 

PROYEK GROW BAGIKAN 
SARAPAN GRATIS BAGI
ANAK SIMOKERTO
Staf Area Program Simokerto WVI

MARKETING



WAHANA VISI INDONESIA | KASIH PEDULI vol. 43 5150

Program Sponsor Anak WVI telah berlangsung sejak lama. Pada
program ini setiap orang boleh memilih wilayah dan anak yang ingin
mereka dukung. Namun, kesempatan anak untuk memilih orang tua 
yang ingin mensponsori mereka, baru ada pertama kali di Indonesia
melalui program Chosen yang diselenggarakan WVI. 

Program Chosen memberikan kebebasan sekaligus meningkatkan
partisipasi anak dalam pemilihan sponsor. Ini juga menjadi momen 
bagi setiap anak yang telah menanti sekian lama untuk disponsori
untuk mendapatkan peluang masa depan yang lebih baik. 

Program Chosen gelombang pertama telah berlangsung pada Maret
2021 dan dilannjutkan pada gelombang kedua pada April 2021. 
Program Chosen gelombang pertama ditujukan untuk mendukung 
anak-anak di wilayah Kabupaten Landak, Kalbar dan gelombang kedua
ditujukan bagi anak-anak di Kabupaten Sarmin, Papua. 

Program Chosen selanjutnya akan kembali dilakukan pada Juni 2021.
Anda dapat bergabung menjadi salah satu sponsor anak dan mendaf-
tarkan diri melalui: chosen.wahanavisi.org 

PERTAMA DI INDONESIA, 
ANAK BEBAS MEMILIH 
ORANG TUA SPONSOR 

MARKETING

Putri ianne Barus, Communications Officer WVI
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Terima Kasih kepada:

IKEA Indonesia

Jl. Graha Bintaro, Blok GB/GK 2 no. 09,
Pondok Aren, Tangerang Selatan

Tel. +62 21 2977 0123

Gedung 33
Jl. Wahid Hasyim 33, Jakarta 10340

Tel. +62 21 390 7818 | email: berbagi@wvi.or.id

Margorejo Indah 3/C 116, Surabaya 60238
Tel. +62 318471335 | SMS: 081 191 05 007

email: berbagi_kasih@wvi.or.id 

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.
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