
 

 

 

 

   
 

SIARAN PERS 

Warga Sejahtera, Anak Terpenuhi Hak-haknya 

WVI Tutup Program di Kabupaten Tojo Una-una, Sulteng 

 

TOJO UNA-UNA, 13 AGUSTUS 2021 – Selama 10 tahun Wahana Visi Indonesia (WVI) mendampingi 

10 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, banyak perubahan positif telah 

terjadi di masyarakat. Warga telah memiliki bekal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, melakukan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, dan pemerintah kabupaten berkomitmen untuk menjadi kota 

layak anak. Dengan penerima manfaat 970 anak, 700 orangtua dan keluarga.  

WVI mendampingi kelompok ASKA anak, kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

(PATBM). Kelompok petani dampingan juga terbuka aksesnya ke berbagai institusi, lembaga keuangan, juga 

akses pasar.  

Saharuddin (45), seorang petani yang mengungkapkan, "Sebelumnya kami hanya menanam jagung dan 

kelapa, belum paham menanam sayur. Tapi setelah didampingi WVI kami ternyata bisa menanam sayuran 

sudah bisa menabung dengan hasil sayur yang kami tanam. Bahkan kami bisa membangun rumah yang rusak 

dengan tabungan di ASKA." 

Di Kecamatan Ampana Tete dan Ulubongka WVI mengadakan program sekolah lapang jagung, pelatihan 

pengelolaan ekonomi keluarga, budidaya sayur organik, memperkenalkan Asosiasi Simpan Pinjam untuk 

Kesejahteraan Anak (ASKA). Ada 15 grup ASKA dengan 276 anggota, dan 13 grup diantaranya telah bekerja 

sama dengan Bank Sulteng.  

Warda Umar (34), warga Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete bercerita mulai bergabung 

di ASKA pada tahun 2012. "Setelah bergabung dengan ASKA, saya mendapat manfaat punya tabungan 

keluarga yang membantu memenuhi pendidikan anak, membangun rumah, modal usaha untuk bertani dan 

sekarang ada dana darurat untuk pandemi COVID-19," tutur Warda. 

Dalam mendampingi masyarakat, WVi juga mejalin kerja sama dengan pemuka agama dan lembaga agama 

Majelis Ulama Indonesia. Telah banyak praktik baik yang dilakukan di desa dampingan, terutama dalam 

upaya pemenuhan hak anak, akta kelahiran anak, pengakhiran kekerasan pada anak, pelatihan perlindungan 

anak terpadu berbasis masyarakat dan juga pengasuhan dengan cinta. 

Sulastri (16) dan Fadli (16) wakil dari forum anak menyampaikan, sebelumnya mereka tidak mengerti 

mengenai hak-hak anak. Namun setelah mengikuti kegiatan pendampingan WVI, keduanya kini mengerti 

mengenai hak-hak anak, memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan orang banyak dan bertemu 

untuk berdialog dengan pemerintah menyuarakan hak-hak dan perlindungan anak.  

Dalam kegiatan penutupan program yang berlangsung secara daring pada Kamis (12/8/2021) dan dihadiri 

para donor dan sponsor dari Jepang, Direktur Nasional & CEO Wahana Visi Indonesia Angelina 

Theodora, menyampaikan,   

"Tentunya semua pencapaian ini terwujud karena adanya dukungan dari semua pihak. Kami berterimakasih 

dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, sponsor dan donor 

dari Jepang, Pimpinan Bank Sulteng cabang Ampana, Pimpinan MUI Kabupaten Tojo Una-una dan tokoh 

agama, juga semua anggota ASKA dan ASKA Anak, para kader PATBM dan kelompok petani dampingan. 



 

 

 

 

   
 

Semoga segala betuk kerja keras semua pihak dapat membawa perubahan berkelanjutan bagi masyarakat 

yang kita layani," ujar Angelina. 

Hadir dalam penutupan program, Mariko Kinai, Direktur Nasional World Vision Jepang. "Kami 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mengikuti program ini. Bapak ibu sekalian telah 

meciptakan komunitas yang lebih baik untuk anak-anak. Kami sangat mengagumi cara bapak ibu dalam 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan kearifan lokal. Terima kasih juga kepada rekan kerja kami di 

WVI dan semua sponsor kami di Jepang. Berkat kepercayaan anda, telah begitu banyak perubahan baik di 

daerah ini dan membawa anak-anak menuju masa depan yang baik. Program di Tojo Una-una akan ditutup, 

dan kami akan merasa sangat kehilangan. Namun kami tetap dapat tersebyum karena percaya anak-anak 

bisa bertumbuh dengan potensinya yang maksimal," kata Mariko.  

Mohammad Lahay, Bupati Tojo Una-una mengapresiasi WVI yang selama 10 tahun terakhir 

melakukan pengembangan program di masyarakat secara utuh dan menyeluruh. "WVI mendampingi 

kelompok petani sayur organik, kebun gizi, ASKA yang mempermudah akses keuangan mikro, juga 

berkontribusi dalam upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam upaya pengurangan 

risiko COVID-19, WVI juga hadir mendukung Pemda dan masyarakat. Saya sampaikan terima kasih yang 

tulus kepada WVI atas kerja sama selama 10 tahun dan hasil-hasil yang telah dicapai. Apa yang telah 

dilakukan sangat bermanfaat bagi anak dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk lakukan perencanaan 

baik di tingkat desa maupun kabupaten. Kami akan rumuskan dan laksanakan kebijakan di bidang 

perlindungan anak menuju kabupaten layak anak," tutur Muhammad Lahay. 

Takanori Shiotani, perwakilan Sukishima Food yang menjadi sponsor anak di Tojo Una-una, 

mengatakan, kedekatan dengan Indonesia terjalin karena pendiri perusahaan sejak awal bekerja sama 

dengan para petani di Indonesia. Takanori pun menyanyikan lagi Furusato dan Kokoronotomo sambil 

bermain gitar sebagai lagu perpisahan. Ia berharap masyarakat dan anak-anak di Tojo Una-una terus 

bersemangat dan berdaya. 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

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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