
 

 

 
 

   
 

SIARAN PERS  

Voucher Perlengkapan Sekolah untuk Anak di Jakarta  

 

JAKARTA, 06 JULI 2021 – Wahana Visi Indonesia dengan dukungan dana dari PT. Sunindo Kookmin 

Best Finance (SKBF) mendistribusikan bantuan berupa voucher pembelian paket perlengkapan sekolah dan 

perlengkapan kesehatan untuk anak-anak yang menjadi korban banjir di tengah pandemi COVID-19 yang 

kasusnya kini semakin tinggi di Jakarta.  

Sung-Woo Park, Direktur Utama dari Sunindo Kookmin Best Finance, mengungkapkan, “Saya 

menyampaikan rasa prihatin kepada masyarakat Indonesia yang mengalami banyak kerusakan dan kerugian 

akibat bencana banjir yang mendadak di masa pandemi ini, dan saya berharap donasi ini dapat membantu 

meringankan beban mereka sesegera mungkin dan sekaligus mencegah penyebaran Covid-19 di daerah 

yang terdampak”.  

"Dalam situasi seperti ini, memastikan anak-anak dapat tetap belajar merupakan hal yang penting. Akibat 

banjir, banyak rumah dan perlengkapan rumah tangga yang rusak, termasuk perlengkapan belajar anak-

anak. Hal ini menjadi masalah karena dengan sumber daya terbatas, orangtua memprioritaskan pengadaan 

kebutuhan rumah tangga," kata CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, Angelina 

Theodora. 

WVI sebelumnya telah melakukan respons tanggap darurat saat bencana banjir melanda beberapa wilayah 

di Jakarta pada Mei lalu dengan mendistribusikan masker medis, pemberian makanan bayi dan anak, 

perlengkapan kebersihan dan berbagai kebutuhan selama berada di pengungsian.  

Kini bersama Duithape WVI akan menyalurkan bantuan nontunai ini  kepada 1.035 anak usia 5-17 tahun di 

Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Voucher seharga Rp. 385.000 ini nantinya dapat 

digunakan membeli perlengkapan sekolah seperti buku, sepatu, alat tulis, pulsa internet, serta alat-alat 

kebersihan seperti sabun, desinfektan, sikat gigi, pasta gigi, masker, di warung atau toko-toko yang bekerja 

sama. 

 



 

 

 
 

   
 

"Dengan bantuan ini, kami berharap anak-anak bisa tetap belajar dengan baik dan terlindungi kesehatannya 

selama pandemi. Selain itu, program ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian warga." kata 

Angelina.[RM1] 

Putri (17), mengaku sangat bersyukur dengan bantuan yang diterima karena sangat membantu memenuhi 

kebutuhan perlengkapan sekolah. "Biasanya kalau tidak pandemi saya membeli tas sekolah, sepatu, dan baju 

seragam yang memang sudah tidak layak dipakai. Tapi karena sekarang belajar di rumah, maka saya membeli 

alat tulis saja dulu," ungkapnya.  

Meskipun menghadapi beberapa kendala saat belajar jarak jauh, seperti gangguan jaringan internet atau 

kuota internet yang cepat habis, Putri tetap bersyukur masih diberi kesehatan hingga kini. Ia berharap dan 

berdoa agar pandemi segera berakhir agar dapat kembali bersekolah seperti dulu, bertemu dengan guru 

dan teman-teman.  

Lurah Kampung Melayu, Setiyawan, mengucapkan terima kasih atas bantuan berupa voucher tersebut. 

"B[RM2]antuan ini akan sangat bermanfaat dan meringankan beban warga kami di tengah menghadapi pandemi 

COVID-19. Semoga Tuhan membalas amal baik dari WVI dan para donatur, dan kita semua tetap diberikan 

kesehatan dan pandemi COVID-19 segera berakhir," tuturnya. 

[RM3] 

Tentang Sunindo Kookmin Best Finance 

Sunindo Kookmin Best Finance merupakan anak usaha KB Capital, salah satu perusahaan pembiayaan otomotif 

terkemuka di Korea Selatan di bawah KB Financial Group (KBFG). KBFG merupakan grup keuangan terkemuka di 

Korea yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan. KBFG telah memperluas jaringannya ke Indonesia 

sejak tahun 1997 melalui KB Bukopin Bank, KB Insurance, KB Finansia (KreditPlus) dan KDB Indonesia. SKBF didirikan 

pada Mei 2020 lalu di Jakarta, Indonesia, setelah cabang sebelumnya di Laos. Hingga saat ini, SKBF merupakan 

perusahaan multifinance yang fokus pada pembiayaan kendaraan, khususnya mobil penumpang dan niaga. 

Tentang Wahana Visi Indonesia 

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam 

pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, 

advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, 

suku, 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: 

Website : https://www.wahanavisi.org/  IG : @wahanavisi_id  FB: Wahana Visi Indonesia 

  
Atau hubungi: 
Amanda 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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