
 

 

 

 

   
 

SIARAN PERS 

Kasus terus bertambah, Bantuan Kemanusiaan Dibagikan 

JAKARTA, 28 JULI 2021 – Angka kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tajam sejak awal Juli dan 

mencapai angka tertinggi pada 15 Juli lalu dengan penambahan hingga 56.757 kasus per hari. Hingga 23 Juli 

tercatat kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 3.082.410 kasus. Wahana Visi Indonesia sebagai yayasan 

kemanusiaan fokus anak ikut mengupayakan penekanan penyebaran Covid-19 dan meringankan beban 

keluarga terdampak COVID-19.  

Paket makanan, paket masker  serta bantuan nontunai akan didistribusikan untuk keluarga yang harus 

menjalani isolasi mandiri. Alat Pelindung Diri, alat rapid antigen dibagikan ke berbagai fasilitas kesehatan 

khususnya di wilayah 3T.  Serta bermitra dengan lembaga lain WVI melakukan vaksinasi keliling di Jakarta 

guna mendukung upaya pemerintah mempercepat proses vaksinasi yang masih jauh dari target nasional. 

Bantuan ini didistribusikan di area pelayanan WVI dan memprioritaskan keluarga rentan yang memiliki bayi 

di bawah 2 tahun, ibu hamil, anak yatim/yatim piatu, dengan lansia atau dengan disabilitas. 

WVI mendistribusikan bantuan di 30 area pelayanan di Indonesia. Wilayah dengan risiko paling tinggi yaitu 

Jakarta, Surabaya, Sigi, Palu dan Donggala, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Ende, Ternate dan berbagai wilayah 

lain. 

"Kembali melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah 

sedikit pun dan perjuangan melawan Covid belum selesai. Anak-anak harus dilindungi dari paparan COVID-

19 dan keluarga yang terdampak perlu dibantu guna meringankan beban mereka. Kita berupaya terus 

melakukan respons yang efektif terlebih juga memperhatikan masyarakat dan anak di wilayah 3T harus 

mendapat prioritas dalam penanganannya," ujar Pelaksana Tugas Direktur Humanitarian dan Emergency 

Affairs WVI, Fransisca Novita. 

Novita menjelaskan, intervensi dalam berbagai bentuk dilakukan WVI sesuai dengan kebutuhan masing-

masing wilayah. WVI memfasilitasi  juga penguatan kapasitas Satgas COVID-19, sehingga dapat lebih 

maksimal menangani kasus COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Demikian juga advokasi kepada 

pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 pada orang dewasa maupun pada anak.  

Sosialisasi pentingnya vaksinasi terus dilakukan di wilayah 3T mengingat masih terbatasnya  informasi 

pentingnya vaksin.  Hal ini dibuktikan dalam  Survei Kerentanan 2021 yang dilakukan WVI, dimana hanya 

59,9% responden di daerah 3T yang ingin divaksin. Hal ini terjadi karena minim informasi dan banyaknya 

hoax  mengenai vaksin. 

Respons yang dilakukan WVI akan berlangsung selama tiga bulan dengan kemungkinan penambahan 

waktu jika dibutuhkan. Publik dapat turut serta berpartisipasi dengan menyalurkan donasi melalui link 

berikut: https://kitabisa.com/campaign/marilawancovid19 

https://kitabisa.com/campaign/marilawancovid19


 

 

 

 

   
 

 

 

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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