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DARI REDAKSI
Apa kabar Sahabat? 

Tahun ini kita masih menghadapi dampak dari krisis kesehatan yang melanda dunia 
yakni pandemi Covid-19. Varian delta yang menyerang Indonesia di awal tahun membuat 
Indonesia kembali lumpuh seperti saat virus Corona datang satu tahun lalu. Krisis 
kesehatan pun berubah menjadi krisis ekonomi, krisis keluarga, lalu menjadi krisis anak.

Tahun ini, tahun di mana kita saling menguatkan satu sama lain untuk tetap bertahan, 
Desa Anak kembali untuk berbagi cerita. 

Apa yang SOS Children’s VIllages Indonesia lakukan di 2021? Mulai dari Run To Care 
Flores sebagai pembuka tahun, kegiatan Hari Anak Nasional 2021, rangkaian kegiatan 49 
tahun SOS, lalu ditutup dengan Run To Care Kem(BALI) 2021.

Desa Anak juga akan menghadirkan berbagai cerita dari perjuangan seorang Ibu pada 
keluarga dampingan SOS, cerita remaja SOS, tips serta inspirasi untuk Sahabat semua.

Semoga seluruh sahabat dan keluarga SOS, termasuk di dalamnya donatur, sponsor, 
mitra, relawan, selalu berada dalam kondisi yang sehat walau harus menjalani aktivitas di 
tengah pandemi yang belum selesai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena tetap 
bergerak di samping kami #BersamaUntukAnak dengan apapun situasinya. Stay healthy 
and happy!

Selamat membaca!

Salam Hangat,
Redaksi
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Pandemi Covid-19 memberikan tekanan dan dampak yang besar terhadap setiap 
aspek kehidupan. Mulai dari hampir seluruh rumah sakit di Indonesia mengalami 
penumpukan pasien, semua aktivitas bisnis dihentikan, serta tatap muka di bidang 

pendidikan (sekolah atau kampus) dan kantor yang berubah menjadi virtual.

Perjalanan SOS masih panjang. Tapi SOS 
tidak akan berhenti demi setiap anak 

mendapatkan pengasuhan berbasis 
keluarga yang berkualitas.

pengasuhan dan mengidenti�kasi jenis 
dukungan yang diperlukan bagi anak

dan pengasuh.

Pandemi juga belum selesai.
Tetap terapkan protokol kesehatan

ke manapun Sahabat melakukan 
aktivitas. Stay Safe!

Pandemi Covid-19 merupakan kedaruratan
kesehatan masyarakat. Situasi pun semakin
genting saat berubah menjadi krisis ekonomi,
kemudian krisis keluarga, dan berujung pada
krisis anak. SOS Children’s Villages Indonesia 
mengambil langkah tegas untuk turun tangan 
membantu anak-anak Indonesia yang
kehilangan orang tua karena pandemi Covid-19.

Melalui Rapid Assessment yang dilakukan di 
Semarang dan Yogyakarta yang
bertujuan untuk mengetahui kondisi
anak-anak yang telah kehilangan
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CERITA UTAMA

#BERSAMAUNTUKANAK
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Dalam rangka ulang tahun SOS Children’s Villages Indonesia 
yang ke-49, SOS membuat rangkaian kegiatan dengan payung 
besar #BersamaUntukAnak. Bersama Dr. Harry Hikmat, M.Si., 
sebagai Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian 
Sosial, Kalis Mardiasih sebagai relawan Kawal Masa Depan, 
Mona Ratuliu sebagai Public Figure dan penulis buku 
ParenThink, juga melibatkan komunitas Keluarga Kita, SOS 
mengadakan webinar untuk merespon kondisi anak yang 
kehilangan orang tua karena Covid-19 dan sebagai solusinya, 
pengasuhan alternatif berbasis keluarga di tengah pandemi.

Dalam rangkaian webinar tersebut pun ditemukan fakta 
bahwa anak-anak Indonesia kini telah menjadi korban utama 
dari pandemi. Hingga 7 September 2021, data dari Kementerian 
Sosial menyebutkan 25.202 anak indonesia telah kehilangan 
orang tua akibat Covid-19 dan bukan tidak mungkin data 
tersebut semakin bertambah seiring berjalannya waktu.

2 Maret 2020, kasus pertama Covid-19 muncul di Indonesia. 
Setelah hampir 1,5 tahun, pada September 2021 akhirnya 
kasus mulai menurun. Namun, dampak yang dirasakan oleh 
anak-anak merupakan dampak jangka panjang. Kehilangan 
orang tua dapat menimbulkan luka yang dalam, rasa 
kehilangan, pendidikan dan kesehatan, serta luka emosional.

Anak-anak dalam kondisi tersebut menjadi sangat rentan 
untuk tidak terpenuhi hak-haknya seperti pemenuhan 
kebutuhan hidup dan pengasuhan yang berkualitas.

Menyikapi tingginya jumlah anak yang terdampak pandemi, 
SOS melakukan Rapid Assessment dengan fokus pada 3L 
yaitu Look (melihat apa yang ada di lapangan), Listen 
(mendengar dari anak), dan Link (menghubungkan kebutuhan 
dengan anak). SOS ingin melihat langsung bagaimana 
kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak 
yang bersangkutan agar SOS dapat memberikan apa yang 
benar-benar dibutuhkan oleh anak.
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Pada 6 - 14 September 2021 lalu, berdasarkan data yang didapat dari pemerintah setempat seperti nama, usia, alamat dan 
pengasuh, SOS Children’s Villages turun ke lapangan, yakni Semarang dan Yogyakarta, 2 dari 10 wilayah kerja SOS yang 
memiliki data cukup rinci, yang bekerja sama dengan DP3A atau Dinas Sosial pemerintah daerah setempat. Dengan hasil 
Rapid Assessment seperti berikut:

Salah satu cara yang SOS Children’s Villages lakukan selain Rapid Assessment dalam kampanye #BersamaUntukAnak ini 
adalah berkolaborasi dengan Bantoo.ID dan BeKindToken untuk tetap terpenuhinya hak dasar anak-anak yang kehilangan 
orang tua akibat Covid-19 di Semarang. 

Bantuan dari kolaborasi ini telah diberikan kepada 15 putra-putri Semarang yang kehilangan orang tua karena Covid-19. Total 
dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap anak, dari pengasuhan, 
psikososial / trauma healing, pendidikan, dan kesehatan. Program ini akan terus berjalan di tahun 2022 karena jumlah anak 
yang kehilangan orang tua akibat pandemi masih ada, dan mereka membutuhkan uluran tangan kita agar mereka tetap bisa 
mendapatkan masa depan yang cerah.

Nantikan informasi lebih lanjut mengenai campaign #BersamaUntukAnak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Covid-19 
di akun Instagram @desaanaksos

Merespon kondisi ini, SOS Children’s Villages Indonesia siap bergerak #BersamaUntukAnak agar setiap anak yang kehilangan 
pengasuhan mendapatkan pengasuhan terbaik dengan merekomendasikan beberapa langkah intervensi, seperti:

Hasil Rapid Assesment Kota Semarang
Menggunakan metode Purposive Sampling
Tercatat 407 anak yang kehilangan salah satu/ kedua orang 
tua (Data dari DP3AKB)
Dari 407 anak tersebut, 53 anak merupakan yatim piatu
SOS mengambil 30 data sampel, dengan hasil: 26 data valid 
dan 4 data error (yatim/piatu)
Sebanyak 44% anak yang menjadi yatim piatu berumur 
16-18 tahun
Terdapat 12 perempuan dan 14 laki-laki

Hasil Rapid Assesment Kota Yogyakarta
Menggunakan metode Sampel jenuh
Tercatat 558 anak yang kehilangan salah satu/ kedua orang 
tua (Data dari DP3AKB dan Satgas PI DIY)
28 anak yatim piatu
SOS mengambil 28 data sampel: 22 data valid, 6 data error 
(yatim/piatu/di atas usia anak)
Sebanyak 37% anak yang menjadi yatim piatu berusia 13-15 
tahun
Terdapat 7 perempuan dan 15 laki-laki

5

Dukungan psikososial bagi anak dan pengasuh
Penguatan keluarga asuh melalui program Kinship Care dan bentuk pengasuhan lainnya, menyesuaikan situasi anak terkini 
serta kemampuan pengasuhnya
Assessment untuk anak yatim atau piatu
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CERITA IBU

PENJAHIT KEBAYA DARI TEGAL MANGKEP
Ni Made Ariasti

6

Terdengar pelan suara sang penjahit bersenandung tembang 
Bali menghibur kesendiriannya sambil menyelesaikan 
pesanan kebaya-kebaya pelanggannya. Penjahit itu bernama 
Ni Made Ariasti, ibu dua anak yang telah 13 tahun menjadi 
wanita tangguh berstatus ibu sekaligus kepala keluarga yang 
adalah tulang punggung keluarga sejak ditinggal sang suami.

Ni Made Ariasti biasa disapa Ibu Made oleh pelanggannya. 
Kepiawaiannya menjahit kebaya sudah dikenal oleh 
masyarakat desa Tegal Mangkep, Selemadeg Tabanan. 
“Jaman belum pandemi, sehari saya terima empat jahitan 
kebaya. Tetapi sekarang seharipun belum tentu ada yang 
datang menjahit. Sejak semua kegiatan dihentikan, ibadah pun

terbatas, kebutuhan kebaya pun berkurang.” Keluhnya dengan 
kondisi pandemi saat ini.

Walaupun tak seramai biasa, rejeki untuk ia dan kedua 
anaknya terus ada. Pelanggannya masih setia singgah di teras 
jahitnya walau hanya sekedar mengobras ataupun memperbaiki 
baju baju yang rusak. Berapapun uang yang ia terima setiap 
hari, Ibu Made selalu bersyukur kepada Sang Hyang Widi.

“Gus, ambilkan ibu minum ya.” Suara ibu Made dibalik mesin 
jahitnya kepada anak sulungnya dengan sapaan khas Bali bagi 
anak laki-laki. Ibu Made memiliki keterbatasan dalam gerak 
tubuhnya karena cedera yang dialaminya saat kecil dan 
mengakibatkan pertumbuhan kakinya terhambat. Terkadang 
ia harus dibantu anak-anaknya untuk mengerjakan reparasi 
jahitan ataupun mengambil beberapa kebutuhan karena 
geraknya tak lagi sempurna dalam berjalan. Belum lagi jika 
udara dingin akan membuat kakinya semakin sakit dan sulit 
untuk digerakkan. Jika sakitnya sudah tak tertahankan, Ibu 
Made pun menyerah harus berobat ke puskesmas untuk 
mendapatkan obat pengurang sakit.

SUARA MESIN JAHIT MENDERU DI TERAS 
BELAKANG SEBUAH RUMAH, SUARA KLASIK 

DARI MESIN MANUAL ITU TAK PERNAH HENTI. 
SEPOI ANGIN YANG BERTIUP MENJADI 

PENGHIBUR SANG PENJAHIT YANG SESEKALI 
MENYEKA KERINGAT DI DAHINYA.
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Ridho Widianto sang kakak dan Kadek Widiani adiknya, dua 
remaja paruh baya yang tinggal bersamanya adalah harta 
paling berharga yang dimiliki ibu Made. Sepeninggal suaminya, 
ibu Made berjuang untuk menghidupi kedua anaknya.

Ucapnya lirih. Sepeninggal suaminya, ibu Made patah arang 
bagaimana harus membiayai hidup keluarganya. Sempat ia 
berhenti menjahit karena kondisi psikologisnya sangat 
terpukul. Sampai seorang tetangga yang tak tega melihat 
penderitaan keluarga ini menyarankan untuk menghubungi 
SOS Children’s Village Bali, mungkin kondisi keluarga ibu 
Made bisa mendapat bantuan, khususnya kelanjutan sekolah 
kedua anaknya.

Apapun diupayakan ibu Made agar kedua anaknya tetap bisa 
bersekolah. Gayung bersambut, melalui program penguatan 
keluarga (Family Strenghtening Program) SOS Children’s 
Village Bali kedua anak ibu Made mendapatkan bantuan 
biaya pendidikan selain tambahan kebutuhan sembako bagi 
keluarganya. “Saya hanya ingin Ani bisa bersekolah lebih 
tinggi dari kakaknya, dia pasti punya masa depan yang lebih 
baik. Tidak hanya untuk Ani, tetapi bisa untuk kami semua.” 
Ungkap ibu Made yang punya mimpi anak-anaknya menjadi 
orang sukses.

Ridho dan Ani pun begitu memahami kondisi ibunya, kedua 
remaja ini tak pernah membuat ibunya sedih ataupun susah. 
Tak pernah mereka menuntut untuk hal yang masih bisa 
dilakukannya sendiri. Terkadang ibu Made ingin menghadiahkan 
barang yang dibutuhkan anak-anaknya, jawaban mereka “gak 
usah me (panggilan ibu dalam bahasa Bali), harganya mahal. 
Nanti saja kapan-kapan.” Begitu ibu Made mengulang kata-kata 
anaknya yang membuat air mata haru ibu Made menetes. 
Betapa anak-anaknya memahami kondisi keluarga mereka.

Usaha jahit yang sudah dirintis ibu Made sejak lama kembali 
d�alani dan semakin  berkembang setelah mendapatkan 
pendampingan dari SOS Children’s Villages. Beberapa 
peralatan satu persatu melengkapi ruang jahitnya. Pelanggan 
jahitnya semakin percaya untuk menjahit baju atau kebaya di 
ibu Made. Terlebih sejak mengikuti program Incoming 
Generating untuk UMKM di tahun 2020. Perlahan tapi pasti 
usaha jahit ibu Made terus berputar memberikan pemasukan 
bagi kebutuhan biaya hidupnya sehari-hari.

Kemajuan teknologi dan pembelajaran secara daring dan 
membutuhkan jaringan internet sering menjadi penghalang 
bagi Ani yang kini duduk dikelas 11 SMK jurusan tata boga ini 
mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Semangatnya untuk 
belajar sangat besar, terlihat dari antusiasnya setiap kali 

kegiatan MCLP (Mobile Computer Learning Project) dari SOS. 
Ani tak hanya menggunakan fasilitas komputer untuk belajar 
dan mencari informasi, sesekali ia pun mencari hiburan 
dengan menonton atau mendengarkan musik layaknya 
teman-teman remaja seusianya.

“Keluarga ibu Made adalah satu dari tiga keluarga dampingan 
SOS di desa Tegal Mengkep. Mereka sangat antusias 
mengikuti setiap program yang memberi dampak positif bagi 
keluarganya. Ibu Made tidak pernah absen di setiap kegiatan 
yang diadakan. Begitu juga kedua anaknya, mereka selalu 
memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk kemajuan 
mereka.” Ungkap pak Restu, yang menjadi pendamping 
program penguatan keluarga di SOS Children’s Village Bali.

Hampir lima tahun ibu Made menjadi keluarga dampingan SOS 
Children’s Villages. Kondisi keluarga yang terpuruk perlahan 
mulai menjadi lebih baik dengan ketekunan mereka menjalani 
semua usaha dan kerja keras. Ridho anak sulungnya yang 
telah menyelesaikan pendidikan SMK jurusan mesin saat ini 
telah bekerja di sebuah bengkel las. “Penghasilannya mungkin 
tak seberapa, tetapi dengan dia bekerja sedikit banyak 
membantu perekonomian keluarga. Dan saya bangga dengan 
anak laki-laki saya ini.” Ucap ibu Made yang begitu menyayangi 
kedua anaknya.

Ani yang masih duduk di kelas 11 SMK jurusan boga pun punya 
mimpi menjadi seorang ahli masak di masa depan. Setamatnya 
dari SMK, Ani punya mimpi melanjutkan kuliah di jurusan yang 
sama, tetapi ia sadar bahwa kuliah membutuhkan biaya yang 
besar dan gadis manis ini tak ingin menjadi beban bagi ibu dan 
kakaknya. “Kalau sudah selesai SMK nanti, saya mau langsung 
bekerja ya me. Mau bantu meme dengan gaji saya, biar meme 
gak capek menjahit setiap hari” ucap ibu Made mengisahkan 
keinginan anak perempuannya.

Keluarga ibu Made adalah satu dari ratusan keluarga dampingan 
program penguatan keluarga SOS Children’s Villages yang 
mendapatkan manfaat dan berjuang memandirikan 
keluarganya secara ekonomi. Dengan kondisi perekonomian 
yang lebih baik dan pemahaman tentang keluarga yang saling 
mendukung memberikan dampak positif bagi perkembangan 
anak-anak.

Bersama sahabat SOS yang memberikan dukungan secara 
berkesinambungan, ibu Made pun siap menjadi keluarga yang 
mandiri secara ekonomi. Bukan soal berapa besar rupiah yang 
dapat dihasilkan dari keluarga dampingan yang telah mandiri, 
tetapi semangat, kerja keras, berani mengembangkan 
kemampuan diri dan pemahaman tentang keluarga yang utuh 
dan saling mendukung adalah wujud kemandirian yang 
diharapkan dari semua keluarga dampingan SOS.

7

Saya harus bekerja keras, 
agar mereka bisa hidup lebih 

baik, tidak seperti saya.
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CELOTEH ANAK

DAN HARI GEMBIRANYA
Happy

8

Happy Nur Aini, nama lengkap gadis manis yang boleh 
merasakan banyak hal istimewa dalam perjalanan hidupnya. 
Menjadi bagian dari keluarga Rumah 9 SOS Children’s Village 
Bali, Happy tumbuh dalam keluarga yang mayoritas beragama 
Hindu sedangkan ia adalah seorang penganut agama muslim. 
Tumbuh dalam keluarga yang saling menyayangi dan 
menghormati perbedaan, Happy diasuh sejak balita dalam 
cinta Ibu Maria Yuyun yang seorang Katolik. Keberagaman 
budaya dan agama dalam satu rumah tidak menjadikan kon�ik 
tetapi memberikan ruang untuk belajar menghargai dan 
memahami perbedaan. Lalu bagaimana Happy menjalankan 
ibadahnya? “Ibu adalah seorang yang istimewa, beliau selalu 
mengingatkan semua kewajibanku sebagai muslim, aku bisa 
belajar mengaji di tempat pengajian, dan aku juga berpuasa 
tanpa kendala. Begitu juga aku akan menghormati 
saudara-saudaraku setiap mereka beribadah di pura,” cerita 
Happy tentang keluarganya.

Kehangatan dan sapaan yang diberikan oleh para bapak 
maupun ibu di SOS Children’s Village Bali memberikan 
kenangan sampai sekarang. Pak Agung Suweca yang adalah 
Village Director SOS Bali saat itu merupakan sosok bapak 
sekaligus panutan bagi Happy sampai ia tumbuh menjadi 
mahasiswa saat ini. “Belajar yang baik ya nak, pulang sekolah 
langsung pulang ke rumah, jangan bikin ibu khawatir!” 

NAMA ADALAH CERMINAN DARI PEMILIKNYA, 
HAPPY YANG MEMILIKI ARTI GEMBIRA IDENTIK 

DENGAN BAHAGIA DAN KECERIAAN ADALAH 
NAMA YANG PANTAS DISANDANG GADIS 

REMAJA ASAL BALI INI. HARAPAN MENJADI 
ANAK PEMBAWA SUKACITA DAN 

KEGEMBIRAAN ADALAH DOA YANG 
DISEMATKAN DALAM NAMANYA.
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sepenggal kata-kata pak Agung yang diingat Happy setiap 
pagi dalam ritual ‘salam pagi’ dengan pelukan dan elusan di 
kepala yang menumbuhkan semangat setiap hari.

“Keseruan waktu tinggal di Tabanan, kalau diceritakan bisa 
seperti seri sinetron yang tak habis-habis. Banyak banget dan 
semua seru!” ungkap Happy. Setiap hari sepulang sekolah, 
antrian panjang kegiatan sudah menunggunya. Les gambar, 
menari, kegiatan pramuka, olahraga panjat tebing, catur, voli, 
pingpong adalah beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 
disediakan bagi anak-anak sebagai sarana pengembangan 
minat dan bakat.

Tak hanya kegiatan yang memacu adrenalin dan kreativitas, 
belajar berorganisasi dalam kelompok paguyuban remaja 
adalah hal lain yang mengajarkan sosialisasi, membangun 
kerjasama, dan melatih emosi yang mengantarkan Happy 
tumbuh menjadi gadis tangguh. “Deg-degan ada, seru ada, 
waktu harus mengkoordinir acara di village. Aku pernah 
gabung di bagian kesenian, olahraga, rohani sampai bagian 
kebersihan. Tapi bangga juga dipercaya menjadi ketua 
paguyuban remaja pada tahun 2017 sampai aku pindah ke 
Yogyakarta.” ceritanya tentang berbagai kegiatan yang 
pernah dilakukan bersama teman-teman.

Beruntung dan bersyukur tumbuh dalam keluarga SOS yang 
mendukung menjadi pribadi tangguh yang punya segudang 
aktivitas. Tak hanya berteman di dalam lingkungan village, 
Happy juga berkesempatan meluaskan interaksi sosial 
melalui berbagai pelatihan, seminar dan program lainnya. 
Tahun 2017 bergabung di  Stella’s Child, Program pengembangan 
anak muda di Bali dalam divisi kewiraswastaan. Banyak hal 
positif yang diserap dan membuka wawasan Happy mengenal 
dunia kerja, wiraswasta, dan bagaimana menjadi seorang 
pengusaha di masa datang. “Wah banyak banget deh kegiatan 
yang aku ikuti, aku pernah ikut Leaders Camp bareng 
teman-teman remaja sekecamatan. Aku pernah juga terpilih 
menjadi nominasi 10 besar lomba vlog Anti Korupsi yang 
diadakan oleh KPK, Juara 3 lomba �lm dokumenter yang 
mengangkat tema ‘Transportasi Umum di Bali bagi Penyan-
dang Difabel’. Bangga banget bisa punya prestasi di tingkat 
Nasional.” Ucap remaja yang kini merantau ke Yogyakarta.

Pengalaman berinteraksi di berbagai kegiatan membuka 
pemikiran Happy bagaimana mengajak teman remaja SOS 
Children’s Villages untuk berani menyuarakan pendapat yang 
membantu mereka berkembang sesuai dengan kemajuan 
teknologi di era milenial.

ungkap gadis berambut ikal ini lantang. Happy adalah salah 
satu remaja terpilih pada forum NYC (National Youth Coalition) 
organisasi remaja SOS Children’s Villages Indonesia yang 
merupakan ruang diskusi yang melibatkan partisipasi para 
remaja dalam setiap program dan keb�akan yang terkait anak 
muda. Terbagi dalam 4 divisi yaitu Pendidikan dan Perlindungan 
Anak, Kesenian dan Kebudayaan, Olahraga dan Kesehatan 
serta Media informasi dan Komunikasi. NYC yang diresmikan 
tahun 2019 mempersiapkan berbagai konsep ruang diskusi 
remaja yang menjadi tempat penyampaian aspirasi kaum 
muda SOS Children’s Villages Indonesia. “NYC ini keren sekali 
tujuannya bagi kita anak muda. Kondisi pandemi ini cukup 
membatasi kita untuk bertemu langsung dan duduk berdiskusi 
bersama. Banyak rencana yang sudah kami persiapkan, dan 
yang terpenting adalah kita bisa saling menguatkan antar 
remaja bahwa kita tidak sendiri, kita punya saudara di belahan 
Indonesia lain.”

Happy kini harus belajar menjadi anak yang mandiri sejak 
memutuskan kuliah di kota Yogyakarta. Terlebih di saat 
pandemi ini, di mana ia harus beradaptasi dengan banyak hal 
baru dari perkuliahan, pertemanan hingga kehidupan sosial 
sehari-harinya bersama teman baru di asrama putri SOS 
Children’s Village Yogyakarta. Happy yang masih mengikuti 
kuliah secara daring tak menyia-nyiakan waktu luangnya. 
Sembari kuliah pun ia berjualan kue untuk melatih ilmu 
enterpreneur yang pernah dipelajari.

Hari ini Happy masih terus berjuang, wujudkan mimpi untuk 
menjadi seorang yang hebat di masa depan. Kisahnya masih 
panjang dan mimpinya masih terus disusun. Jangan hentikan 
langkah Happy menjadi pembawa kegembiraan masa depan. 
Terus bantu Happy dan ribuan anak lainnya di dalam pengasuhan 
SOS Children’s Villages Indonesia. Karena dukungan anda 
adalah jejak kaki Happy berikutnya.

9

Anak muda itu punya pemikiran yang 
perlu didengar, dan sebaiknya dipadukan 
dengan pendapat orangtua yang memiliki 

pengalaman. Kalau semua berjalan 
bersama, pasti anak muda akan punya 

prestasi yang membanggakan!
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RUANG BERBAGI DAN KOLABORASI

Melalui merchandise spesial Desa Anak SOS yang ada di akun Instagram @tokoanaksos, SOS Children’s 
Villages Indonesia mencoba untuk mengajak lebih banyak orang untuk turut berkontribusi terhadap 
pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak Indonesia yang telah atau terancam kehilangan orang tua di SOS 

Children’s Villages.

Tahun ini selain berkolaborasi bersama Nia Inggrid untuk berbagai macam merchandise seperti bantal, 
scarf, selimut, celemek anak, kaos kaki, dan tumbler, Toko Anak SOS juga mengeluarkan merchandise Run 

To Care Kem(Bali) 2021.

Bagi illustrator atau content creator yang ingin berkontribusi untuk anak-anak Indonesia melalui karya, 
dapat mengirimkan email ke: kontak@sos.or.id

Katalog lengkap Toko Anak SOS dapat kamu lihat dan beli melalui
SHOPEE dan TOKOPEDIA: DESA ANAK SOS atau kunjungi link berikut: LINKTR.EE/TOKOANAKSOS

Seluruh hasil penjualan akan didonasikan untuk memberikan pengasuhan terbaik dan kehidupan layak bagi 
anak-anak Indonesia melalui SOS Children’s Villages Indonesia.

LET’S DONATE
AND GET YOUR FAVORITE MERCHANDISE

BantalSelimut TumblerCelemek anak Scarf Kaos Kaki Anak



SOS DAY

Tak terasa, sudah hampir setengah abad SOS Children’s Villages Indonesia 
mendedikasikan diri untuk ribuan anak yang telah atau terancam kehilangan 
pengasuhan orang tua. Misi kemanusiaan untuk selalu #BersamaUntukAnak 
agar setiap anak terpenuhi hak-hak dasarnya masih dipegang teguh oleh 
SOS Children’s Villages Indonesia hingga hari ini. Bahwa apapun yang
SOS lakukan semuanya demi kepentingan anak. Dedikasi ini tidak pernah 
mudah, penuh halangan dan rintangan, tapi untuk berbuat baik
semua jalan pasti terbuka. Terbukti, sudah 49 tahun SOS kini
dan akan terus berjuang demi kehidupan anak-anak Indonesia.
Karena anak Indonesia adalah anak kita.

Terima kasih tak terhingga kami ucapkan bersama
anak-anak dan seluruh keluarga SOS untuk para Sahabat
SOS, donatur, mitra, sponsor, relawan, dan seluruh pihak
yang selalu berada di samping kami untuk bersama-sama menjadi 
#PejuangAnak. Terima kasih karena telah bergerak dan berjuang
bersama SOS demi anak-anak Indonesia terpenuhi semua haknya.
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49 tahun
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SOS COMIC
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CERITA DESA ANAK
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Pandemi belum selesai. Walau kasus kian turun, namun kita semua 
harus tetap waspada dan menjaga kesehatan, salah satu caranya 
adalah dengan melakukan senam. Seperti yang dilakukan anak-anak 
SD dan remaja SOS Children’s Village Lembang. Mereka berkumpul 
bersama di pagi hari dan melakukan senam dengan lagu Indonesia 
menari 2018, senam SKJ 2013, dan senam goes-goes sepeda.              
Ayo sehat bersama!

Pada 23 Oktober 2021 lalu SOS Children’s Village Bali 
berusia 23 tahun. Untuk merayakannya selama sebulan 
penuh, SOS Bali mengadakan berbagai rangkaian lomba 
yang diikuti oleh seluruh anak di SOS Bali. Ada lomba 
catur, cerdas cermat, sudoku, fashion show, nyanyi lagu 
Bali, dance, dan tari. Acara ini pun ditutup dengan makan 
bersama pada hari di mana SOS Bali berulang tahun. 

Panjang umur, SOS Bali!

Pada November 2020 kemarin anak-anak dari keluarga 
dampingan Family Strengthening Bali mulai mengikuti 
kegiatan Mobile Computer Learning Project atau MCLP. 
Kegiatan diadakan seminggu dua kali. Dengan kegiatan 
ini, SOS berharap dapat mendukung proses pembelajaran 
dan perkembangan setiap anak dan keluarga, karena 

selain sumber informasi dan pengetahuan, teknologi
juga dapat menjadi media hiburan, persiapan

pengembangan karir, dan fasilitas untuk
rencana pengembangan keluarga.

SOS Children’s Villages Indonesia berkolaborasi dengan beranibermimpi.id 
membuat Kursus Baking secara virtual yang diikuti oleh anak-anak dari SOS 
Children’s Village Flores, Banda Aceh, Meulaboh, Yogyakarta, Bali, Medan, 
Jakarta dan Bandung. Program Employability ini dipandu oleh Kak Arif 
Lisano memberikan anak-anak kesempatan belajar dan berani bermimpi.

Buat Donat Secara Virtual

Senam Sehat bersama
SOS Lembang

Ragam acara di perayaan 
SOS Bali

Cerita 
FS Bali
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Termasuk dalam perayaan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 
23 Juli 2021. Sekali lagi, perayaan secara virtual ini kembali 
terulang. Kasus aktif Covid-19 kian menggila dan Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM juga masih 
diterapkan oleh Pemerintah. Walau begitu, SOS Children’s 
Villages Indonesia tetap semangat untuk mengajak seluruh 
lapisan masyarakat ikut merayakan Hari Anak Nasional.

Hari Anak Nasional 2021 mengusung tema “Anak Terlindungi, 
Indonesia Maju” dengan hastag #AnakPeduliDiMasaPandemi. 
Tema ini bertujuan menjadi momentum untuk menunjukkan 
anak-anak Indonesia tetap berprestasi, bergembira, kreatif 
dan inovatif meskipun berada di rumah selama pandemi 
Covid-19.

Media virtual yang semakin canggih pun dimanfaatkan oleh 
SOS untuk melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional 2021. 
Mulai dari sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, 
juga media conference berupa Zoom. Secara virtual, SOS 
mengadakan Youth Webinar, SOS Sharing Class, Virtual Trip 
SOS, dan Online Competition yang meramaikan dunia maya 
pada bulan Juli ini.

MASIH DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19, 
ANAK-ANAK DI SOS CHILDREN’S VILLAGES 
INDONESIA MAUPUN DI KOMUNITAS HARUS 

TETAP MENJALANKAN SELURUH 
AKTIVITASNYA WALAU KINI SEMUANYA 

DIUBAH SECARA VIRTUAL.

Bersatu Untuk
Anak Indonesia

HARI ANAK NASIONAL
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Rangkaian acara dibuka oleh Youth Webinar x SOS Sharing Class yang dibuka dengan topik “Menjadi Generasi Muda yang Modern 
dan Berencana” bersama Nicky Hogan, seorang penulis, investor, pelari Run to Care, dan Sahabat SOS. Beliau adalah seorang 
pakar dalam ilmu investasi, dan dulu pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia serta mempopul-
erkan slogan “Nabung Saham”. Beliau berbagi ilmu kepada puluhan remaja SOS tentang literasi keuangan yang mudah dimenger-
ti. Ini menjadi salah satu bekal kemandirian yang penting bagi para remaja, terutama ketika mulai terjun ke dunia kerja.

Selanjutnya, terdapat Online Competition “Suara Anak Indonesia”. SOS mengajak Sahabat SOS untuk memberikan pertanyaan 
"Apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada orang dewasa?" terhadap anak-anak di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengajak Sahabat aktif dan berpartisipasi dalam memberikan ruang serta perlindungan pada anak, agar mereka berani 
menyuarakan hak serta aspirasinya.

SOS juga berkolaborasi dengan konten kreator Nia Inggrid melalui 
merchandise khusus edisi #HariAnakNasional, yang 100% hasil donasi akan 
diberikan untuk ribuan anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasu-
han orang tua. Lalu puncaknya adalah Virtual Village Trip SOS Children's 
Village Bali bersama Kak Yuska dan Kak Rahan. Dipandu oleh remaja SOS 
yaitu Fatma dan Ayu, sahabat SOS diajak untuk berkeliling dan berkenalan 
dengan keluarga di SOS Bali.

Masing-masing Village dan Komunitas turut membuat perayaan sederhana. 
Seperti di SOS Children’s Village Banda Aceh yang memperingati dengan 
kegiatan hand painting. Tiap individu membubuhkan cap tangan dan 
melukis pada kain yang sama sebagai wujud komitmen mengkampanyekan 
“Stop Kekerasan Terhadap Anak” yang sedang marak terjadi.
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RUN TO CARE 2021
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UNTUK KELUARGA RENTAN DAN ANAK INDONESIA

Gerak Serentak
Pelari Se-Tanah Air

Saat krisis seperti pandemi yang saat ini terjadi, anak-anak 
menjadi golongan paling rentan. SOS Children's Villages 
Indonesia berupaya memastikan semua anak tetap terpenuhi 
hak dan kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, "Run to Care" 
harus kembali diadakan yang bertujuan untuk menguatkan 
ratusan keluarga rentan di Indonesia melalui program 
penguatan keluarga SOS Children's Villages Indonesia, 
dengan tagline #KuatkanKeluargaKuatkanAnak dan 
#BersamaUntukAnak.

Tahun 2021 merupakan kali keenam Run To Care Series 
diadakan sebagai perhelatan charity run yang digagas oleh

SOS Children’s Villages Indonesia. Kegiatan diselenggarakan 
secara hybrid, yaitu virtual dan o�ine. Untuk perhelatan 
o�ine mengusung konsep Ultra Marathon 150 kilometer dan 
kembali bertempat di Bali seperti pada perhelatan tahun 2019.

Bali dipilih sebagai salah satu kota yang dirasa sudah siap 
untuk melakukan kegiatan o�ine. Event "Run to Care" pun 
diyakini oleh pemerintah provinsi Bali sebagai salah satu role 
model yang dapat mengadakan kegiatan nasional dengan 
protokol kesehatan yang aman dan disiplin.

RUN TO CARE TELAH KEMBALI.
RUN TO CARE 2020 DI FLORES DARI YANG AWAL RENCANA D�ALANKAN PADA AGUSTUS 2020 MUNDUR 
DILAKSANAKAN PADA JANUARI 2021 KARENA KEADAAN PANDEMI. SEMENTARA ITU, UNTUK RUN TO CARE 
2021 AKHIRNYA KEM(BALI) DIADAKAN DI TANGGAL 26-28 NOVEMBER 2021.
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Tahun ini Run To Care Kem(Bali) 2021 berhasil mengumpulkan 
donasi sebesar Rp 1.509.741.434 dari 900 #PejuangAnak dan 
13.685 #OrangBaik. Terima kasih untuk para Sahabat yang 
tidak pernah berhenti berada di samping kami mengulurkan 
tangan untuk anak-anak Indonesia. Donasi ini sepenuhnya 
akan digunakan untuk melaksanakan program income 
generating berupa stimulus dana usaha UMKM 263 keluarga 
dampingan.

Terima kasih untuk semua panitia Run To Care yang bekerja 
keras tanpa kenal letih agar Run To Care 2021 dapat berjalan 
dengan lancar. Terima kasih untuk para pelari yang 
menunjukkan perjuangan tanpa henti. Terima kasih kepada 
seluruh #OrangBaik yang sudah mendampingi.

Rasa lelah hilang seketika disambut 
dengan senyuman anak-anak dan 

kehangatan yang kami rasakan ketika 
memasuki garis Finish Line
di SOS Children's Villages.

Sponsored by:

Media Partner:

Run To Care itu charity. Di sini, kami tidak hanya berlari tetapi juga galang dana untuk membantu 
ratusan keluarga rentan yang membutuhkan bantuan. Karena keluarga dalam krisis, anak pun 

terdampak. Kita bergerak bersama untuk anak dengan menguatkan keluarga Indonesia.

Dalam perhelatan virtual yang diadakan dari 9 Oktober 
hingga 28 November, 650 pelari dari seluruh Indonesia 
berlari di kotanya masing-masing untuk turut serta dalam 
misi kebaikan ini. Untuk kegiatan o�ine yang dilaksanakan 
di Bali, sejumlah 247 pelari berjuang melangkahkan kakinya 
di 3 kategori yakni 150 KM, 100 KM, dan relay-3 dengan 
masing-masing 50 KM.

Kegiatan Run to Care Kem(Bali) melakukan prosedur CHSE 
untuk memastikan setiap titik melakukan protokol kesehatan 
yang ketat, seperti pengecekan serti�kat vaksin dan swab 
antigen test.

Rasa semangat, perjuangan, antusias, ketidaksabaran 
bertemu dengan anak-anak di Village sangat terasa di hari 
Run To Care Kem(Bali) diselenggarakan. Mereka menghadang 
teriknya siang dan dinginnya malam, mencoba bertahan di 
tengah hujan lebat yang menghadang, berjuang berlari di 
tanjakan yang berat, itu semua dilakukan karena setiap pelari 
memiliki rasa kepedulian dan perhatiannya terhadap 
anak-anak Indonesia.



MONTHLY CAREER DAY
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SOS Children's Villages Indonesia memberi perhatian penuh 
serta kebebasan untuk setiap anak menjadi apa yang mereka 
inginkan di masa depan. Karena itu pula, SOS mendirikan 
National Youth Coalition (NYC) karena SOS sadar betul bahwa 
keterlibatan remaja dalam pengambilan keb�akan sangat 
diperlukan. Keputusan terbaik untuk anak akan bisa tercapai 
jika melibatkan anak juga.

Untuk membantu membuka pikiran para remaja, memberikan 
wawasan, mendiskusikan apa yang terbaik untuk masa depan, 
bagaimana remaja memiliki cara pandang / mindset yang 
berbeda tentang karir, bagaimana para remaja dapat 
memecahkan masalah, SOS menggagas event bulanan 
bernama Monthly Career Day untuk memberdayakan generasi 
muda agar memiliki perspektif dalam mempersiapkan jenjang 
karir mereka di masa depan.

Diselenggarakan setiap satu bulan sekali secara virtual dengan 
waktu 60 menit, SOS mengundang narasumber-narasumber 
dengan karir mumpuni yang akan membagikan kisah dan 
cerita perjalanan karirnya serta apa tantangan dan halangan 
yang mereka lalui, yang nantinya dapat menginspirasi para 
remaja untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah.

Monthly Career Day pertama telah diselenggarakan pada 
bulan September membahas mengenai karir di Jurnalistik 
dengan mengundang Prima Alvernia, S.Ikom, M.Ikom sebagai 
Presenter dan Reporter TV One. Berikutnya di bulan Oktober 
SOS menghadirkan Karina Negara, B.A., M.Psi sebagai 
Psikolog Klinis dan Co-Founder KALM dengan topik berbagi 
cerita mengenai profesi Psikolog. Kemudian di November, 
SOS berbagi cerita perihal “Ilmuwan Dibalik Vaksin” dengan 
mengundang Adam Reza Ganjara selaku Country Head 
Bioprocessing dari Merck Indonesia.

Monthly Career Day masih akan terus berjalan berdampingan 
dengan remaja SOS untuk menemani langkah mereka menuju 
karir yang mereka inginkan.

DATA DARI BPS, 2021, LEBIH DARI 145 JUTA 
PENDUDUK DI INDONESIA ADALAH REMAJA. 

MEREKA ADALAH MASA DEPAN BANGSA.
TENTU KITA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK 
MENOPANG MEREKA AGAR DAPAT MENJADI 

AGEN PERUBAHAN DAN KEMAJUAN 
NEGARA KITA.

DALAM JENJANG KARIR REMAJA INDONESIA
BERSAMA, BERKONTRIBUSI
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Lebih tepatnya di sini adalah orang tua terlalu longgar. Aturan ada namun ketika anak melanggar orang tua tidak 
memakluminya, misalnya : “Dia kan masih anak anak, belum tahu”. Hal ini akan berujung anak menjadi tidak disiplin dan 
tidak dapat mengatur waktunya.

TIPS PARENTING

Semua orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak, dan pasti sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya. 
Namun sering sekali orang tua mengeluh, ”Kok anakku jadi begini ya? Apa ya yang kurang dari saya?”

Kalau kita cermati, “sudah melakukan yang terbaik bagi anak” itu dari kacamata siapa? Banyak terjadi orang tua merasa 
sangat tahu akan kebutuhan dan keinginan anak, sehingga banyak keputusan yang diambil orang tua tanpa ada komunikasi 
dengan anak.

Beberapa contoh sikap orang tua yang dapat mendorong terbentuknya perilaku yang tidak diharapkan pada anak, seperti:

Orang tua menerapkan banyak aturan dan anak tidak paham mengapa ada aturan tersebut. Aturan dibuat oleh orang tua, 
tanpa ada komunikasi dengan anak. Di kemudian hari yang akan terjadi anak hanya mematuhi ketika ada orang dewasa.

19

Sikap Orang Tua yang dapat mendorong
terbentuknya Perilaku yang tidak diharapkan 

pada anak

 Banyak aturan

Tidak ada aturan

Yang sering sekali terjadi adalah ketika ada tugas tugas dari sekolah, anak tidak menyelesaikan dan orang tualah yang 
mengerjakan tugas tersebut. Dalam hal ini, anak akan tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang kurang. Anak belajar bahwa 
akan ada orang lain yang mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Mengerjakan yang menjadi tugas anak

Ketika anak berpendapat, sering sekali orang tua meremehkan karena orang tua mengganggap bahwa dia lebih punya 
pengalaman dan lebih tahu. Hal ini dapat membuat anak yang tadinya memiliki banyak ide dan ingin memberikan aspirasinya 
dan berpatisipasi, menjadi pasif.

Meremehkan pendapat anak

Orang tua sering sekali membandingkan anak dengan anak yang lain. Dengan tujuan untuk memacu anak ini atau membuat 
anak ini tertantang sehingga lebih maju. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, anak menjadi ragu akan kemampuannya dan 
akhirnya tidak mempunyai percaya diri.

Membanding anak dengan anak yang lain

Sering sekali orang tua menegur anaknya di depan orang lain. Orang tua secara spontan merespon ketika anaknya 
berperilaku tidak seperti yang diinginkan. Sebenarnya yang terjadi adalah orang tua merasa malu/sungkan dengan perilaku 
anaknya dan dia menegur supaya orang lain melihat bahwa orang tuanya nggak diam saja lho. Namun anak akan merasa 
dipermalukan oleh orang tuanya. Akhirnya anak merasa minder dan susah untuk bersosialisasi.

Menegur di depan anak lain

Orang tua adalah model bagi anak. Apa yang kita lakukan akan dilihat dan diserap anak. Sebelum kita protes dengan sikap 
anak kita, tidak ada salahnya kita bercermin terlebih dahulu. Sangat mungkin kita melihat diri kita sendiri pada anak kita.

Model bagi anak
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RUANG INSPIRASI
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Ibu Anselina Bella adalah malaikat bagi Maria Anggelina gadis 
asal Flores Nusa Tenggara Timur yang sejak usia 6 tahun 
bertumbuh dalam keluarga SOS Children’s Village Flores.  
“Saya bangga saat bisa melihat Angge tumbuh dan berkembang 
menjadi orang hebat hari ini. Siapa Angge dulu adalah kisah 
yang menjadikan dia kuat di masa depan.” Ucap ibu Anselina 
yang begitu haru menceritakan tentang Maria Anggelina.

Maria Anggelina yang biasa disapa Angge adalah satu dari 
sederet nama yang boleh singgah menjadi anak di dalam 
rumah keluarga FH 6. Dengan kisah yang mereka bawa, setiap 
anak akan berproses menjadi pribadi yang kuat dengan 
dukungan dari saudara serumah dan pastinya cinta ibu. Angge 
yang selalu tampil sederhana punya cita-cita masa kecil yang 
biasa pula. “Saya waktu kecil tidak punya cita-cita. Pernah 
terpikir menjadi dokter karena saya seorang anak yang

sakit-sakitan. Lalu berubah ingin menjadi tentara, tetapi 
pupus saat menyadari  penyakit yang saya derita. Akhirnya 
saya hanya bercita-cita mau punya uang banyak. Bagaimana 
bisa punya uang, saya harus pelihara babi. Dan saya berusaha 
bagaimana kelas 6 SD saya punya babi!” cerita Angge tentang 
masa kecilnya.

Angge tumbuh menjadi anak yang mandiri dengan pemikiran 
luas. Ia adalah remaja pertama dari SOS Children’s Village 
Flores yang memutuskan melanjutkan pendidikan ke pulau 
Jawa. Menjadi siswa di sekolah sosial tingkat atas di Malang 
Jawa Timur, Angge merasa menemukan jiwanya. Ia tak 
merasa kesulitan harus tinggal sendiri, karena semua hal 
telah diajarkan ibu sejak ia kecil.

Lalu apa yang dilakukannya setelah lulus dari sekolah di Malang? 
Angge tak ingin kembali ke Flores, tetapi ia melanglang buana 
hingga ke pulau Batam mencoba berbagai peruntungan.      
Dan pulau Batam memberikan banyak pengalaman yang 
mengubah hidupnya menjadi seorang pejuang anak dan 
perempuan hingga sekarang.

SETIAP ANAK LAHIR TANPA BISA MEMILIH 
BAGAIMANA HARI-HARINYA KELAK, 

SEMUA SUDAH DITETAPKAN DAN 
MALAIKAT PENOLONG SUDAH DIPILIHKAN 

BAGI SETIAP ANAK. 

PEJUANG ANAK DAN PEREMPUAN, PERAIH INTERNATIONAL AWARD
Maria Anggelina
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Saat Angge masih tinggal di Flores, tak sedikit pengalamannya 
melihat perempuan menjadi objek pekerja yang sering 
diperlakukan tidak adil. Mereka harus bekerja keras tanpa 
menerima upah. Tak sedikit dari perempuan Timur bekerja 
hanya dengan harapan menjadi pekerja migran dengan janji 
indah. Tah hanya itu, ada juga puluhan kisah para perempuan 
timur yang dibuang di tengah laut karena dokumen kerja yang 
tak lengkap hingga membuat trauma bahkan kondisi yang 
mengerikan. “Tinggal di SOS adalah salah satu hal terbaik 
dalam hidup saya, seandainya saya tidak berada di SOS 
children’s Villages mungkin saya menjadi salah satu korban 
perdagangan manusia.” Kenangnya penuh rasa syukur.

Jiwa kemanusiaannya tak bisa diam, Angge yang kala itu 
sudah bekerja di pulau Batam melihat begitu banyak kejadian 
yang menimpa perempuan dan anak. Kemauannya yang kuat 
untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak-anak 
korban kekerasan, Angge lantang menyuarakan pembelaan 
dan bergabung menjadi aktivis sebuah komunitas yang 
menangani kasus-kasus perempuan dan anak yang menjadi 
korban kekerasan hingga penjualan manusia.

“Sempat terpikir menjadi biarawati tetapi jiwa petualang dan 
kebebasan saya begitu besar dan pasti akan sulit menjalani 
komitmen.” Ucapnya membagikan kisahnya.

Perjuangan Angge tidaklah mudah. Mendapatkan pertentangan 
dari banyak pihak sudah biasa dihadapi. Tetapi itu tak 
membuatnya patah semangat. Sosialisasi atau pendampingan 
rutin dilakukan Angge kepada perempuan dan anak-anak agar 
mereka paham akan hak mereka. Melalui sekolah-sekolah 
yang menjadi pintu gerbang sosialisasi, Angge berbagi 
informasi bagaimana jika seorang anak mengalami kekerasan 
dan ketidakadilan.

Kontribusi bagi masyarakat dan perjuangan Angge kepada 
kemanusiaan, tahun 2018 ia menerima penghargaan 
Internasional dari Hermann Gmeiner Award bersama seorang 
dokter asal India yang juga mengabdikan diri bagi masyarakat. 
Menyisihkan dari 8 nominator yang diseleksi dari 70 peserta 
berasal dari 30 negara, Angge membuktikan bahwa 
perjuangannya bagi komunitas perlu mendapat dukungan 
berbagai pihak. Anak dan perempuan harus diperjuangkan, 
oleh sesama perempuan maupun mereka yang peduli pada 
perempuan. Berangkat ke Wina, Austria pada 2018, Angge 
bangga bisa menjadi wakil SOS Children’s Villages Indonesia 
menerima penghargaan yang menjadi motivasi besar dalam 
perjuangannya selanjutnya.

Pandemi yang melanda dunia hampir dua tahun ini sedikit 
banyak membatasi gerak perjuangannya. “Tidak mudah bisa 
berinteraksi dengan perempuan dan anak-anak dalam masa 
sekarang. Pendampingan masih tetap dilakukan bagi remaja 
dan anak-anak, tetapi itu pun hanya dapat dilakukan maksimal 
dua jam per hari.” Ucap Angge.

Perjuangan Angge masih akan terus dilakukan bagi anak-anak 
dan perempuan, tidak hanya di pulau Batam, tetapi untuk 
Indonesia. Hari ini Angge boleh merasakan suatu keberhasilan 
dari pola asuh keluarga pada masa kecilnya yang banyak 
mengajarkan hal baik. Ibu yang menyanyangi, adik kakak yang 
saling mendukung dan lingkungan yang aman bagi anak-anak 
untuk mengembangkan diri.

Masih ada ribuan anak yang berada di dalam pengasuhan SOS 
Children’s Villages dan mereka sedang menyusun langkah 
untuk memiliki masa depan yang baik. Bersama ribuan tangan 
kebaikan, kita akan bawa harapan bagi anak-anak menjadi 
pemilik mimpi.
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Saya hanya ingin bekerja menjadi 
pelayan kemanusiaan, membantu orang 
yang dalam kondisi sulit dan mengalami 

ketidakadilan.
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KOLABORASI SOS CHILDREN’S VILLAGES DAN MERCK FAMILY 
UNTUK ANAK INDONESIA
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SOS Children’s Village Indonesia (SOS) mengumumkan kerja 
samanya dengan Merck Family Foundation (MFF), sebuah 
Yayasan �lantro� yang didanai penuh oleh keluarga Merck. 
MFF memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak SOS 
senilai 105,600 Euro atau Rp 1,8 milliar rupiah. Bantuan dana 
ini diberikan selama dua tahun untuk memenuhi kebutuhan 
dasar, pemenuhan gizi dan kesehatan serta pengadaan 
sanitasi yang layak bagi anak-anak dan keluarga SOS di 
8 lokasi di Indonesia. Karyawan Merck Indonesia akan terlibat 
sepenuhnya dalam kegiatan amal yang digelar secara 
sukarela.

Dengan populasi lebih dari 271 juta orang, Indonesia 
menempati posisi keempat sebagai negara dengan populasi 
terbanyak di dunia[1]. Populasi ini akan terus bertumbuh 
bahkan diprediksi akan mencapai 300 juta orang pada tahun 
2045. Saat ini, paling tidak 26,42 juta orang sudah termasuk 
pada kategori prasejahtera, di mana angka ini terus 
meningkat setelah pandemi COVID-19 dan terus bertumbuh 
sebesar 1,63 juta orang dalam setahun. Dampak yang 
signi�kan juga terjadi pada anak-anak yang berisiko 
kehilangan asuhan orang tua.

[1] BPS, 2020

“Tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini semakin 
beragam dan berat. SOS Children’s Villages Indonesia ingin 
memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk 
bertumbuh dan mengembangkan diri mereka menuju 
kemandirian. Hal yang kami lakukan adalah memberi 
perhatian lebih terhadap pengasuhan berkualitas, akses 
terhadap pendidikan, dan juga jaminan kesehatan bagi 
anak-anak. Bersyukur kami dipertemukan dengan mitra 
korporasi yang mendukung nilai-nilai yang sama untuk 
kemajuan generasi bangsa kita. Komitmen yang dilakukan 
oleh Merck Family Foundation untuk anak-anak SOS 
Children’s Villages tidak hanya membantu anak bertahan 
melewati pandemi, tetapi juga mempersiapkan masa depan 
yang lebih cerah untuk mereka,” ujar Gregor Hadi Nitihardjo, 
National Director SOS Children’s Villages Indonesia.

“Kami memahami seberapa besar dampak dan tantangan 
yang dihadapi masyarakat global akibat pandemi COVID-19. Ini 
mendorong urgensi dunia dalam bahu membahu membentuk 
solidaritas untuk membantu komunitas di seluruh dunia. Oleh 
karena itu, Dewan Pembina Merck Family Foundation setuju 
untuk mendukung program SOS di Indonesia sebagai bentuk

KOLABORASI
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inisiatif yang mempromosikan kesejahteraan anak dan 
keluarga di Indonesia, yang sejalan dengan aspirasi kami 
untuk memberikan hal baik dan berkontribusi kembali kepada 
masyarakat. Kami juga senang dengan keterlibatan karyawan 
Merck Indonesia dalam membantu kegiatan amal ini bersama 
SOS.” ujar Walter Huber, Managing Director Merck Family 
Foundation.

Karyawan Merck Indonesia secara sukarela terlibat dalam 
mempromosikan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas 
pendidikan anak-anak di Indonesia. Salah satu contoh 
kegiatan sukarela ini termasuk program pendidikan 
kesehatan untuk keluarga dan program 'SPARK' yang 
bertujuan untuk menyulut semangat anak muda terhadap 
sains. Salah satu kegiatan SPARK adalah 'Lab in the Box' yang 
memungkinkan anak-anak untuk mencoba eksperimen sains 
secara langsung dirumah.

“Di Merck, berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan adalah 
salah satu bagian dari komitmen sosial dan budaya 
perusahaan. Kami senang melihat karyawan terlibat dan 
memberikan kontribusi di lingkungan sekitar. Sebagai

perusahaan sains dan teknologi, Merck Indonesia akan 
mendorong karyawan untuk turut berbagi ilmu dan semangat 
mereka terhadap sains kepada anak-anak SOS,” ucap 
Christopher Thomas, Presiden Direktur PT Merck Chemicals 
dan Life Sciences.

Sejalan dengan komitmen yang ditunjukkan, Merck Family 
Foundation bekerja sama dengan SOS Children's Villages 
untuk mendukung terwujudnya Sustainable Development 
Goals (SDGs) nomor 1, 4, dan 17 yang mengupayakan 
pengentasan kemiskinan, memastikan pendidikan yang 
berkualitas, dan kemitraan untuk mencapai tujuan yang 
berkelanjutan.

23NEWSLETTER SAHABAT SOS | VOL. IX



DAN PERJUANGANNYA UNTUK ANAK INDONESIA
Carla Felany
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3 tahun lalu, Carla bergabung dengan keluarga SOS dan mulai 
berlari untuk anak Indonesia. Ia sudah mengikuti ultramarathon 
di Run To Care Yogyakarta - Semarang 150 KM, Bali 150 KM, 
dan Aceh 250 KM.

Tahun ini, Carla, kerap ia disapa, kembali bergerak 
#BersamaUntukAnak dan #KuatkanKeluargaKuatkanAnak 
melalui Run To Care KemBALI 2021. Mengikuti kategori 150 
KM, ia berjuang bersama 246 pelari lainnya untuk wujudkan 
keluarga tangguh demi kehidupan layak anak Indonesia. 
"Kalau bicara prestasi, itu suatu saat pasti akan ada limitnya. 
Tetapi, ketika kita melakukan charity, kita berbuat baik 
kepada orang, itu tidak ada batasnya. Ini semua untuk 
anak-anak."

Carla kecil memang gemar berolahraga. Tak spesi�k gemar 
lari, ia ternyata menyukai tenis dan voli. "Kenapa bisa lari? 
Awalnya saya hanya ingin menurunkan berat badan setelah 
punya anak kedua. Tapi setelah 3 tahun saya ngegym, ada rasa 
bosan. Saya ingin coba yang baru. Sampai akhirnya saya coba 
lari, keterusan, lalu ingin challenge yang lebih dan lebih." 
Cerita awal mula ia terjun ke dunia lari.

Memiliki 2 orang anak, kecintaan Carla pada anak tak perlu 
diragukan. Hal inilah yang menggerakkan hatinya dan 
membuatnya bertekad kuat untuk membuat hobi larinya 
menjadi lebih berarti, terutama untuk anak-anak. Ia prihatin 
melihat kondisi anak-anak lain yang kurang kasih sayang serta 
terdapat kendala biaya dalam mencukupi kehidupan mereka.

"Saya mungkin nggak punya uang banyak untuk berdonasi, 
tapi saya bersyukur memiliki kaki yang kuat, yang lewat lari 
saya bisa merangkul orang-orang yang ingin mendonasikan 
uangnya untuk membantu anak-anak melalui saya berlari."

PEJUANG ANAK

NAMA CARLA FELANY SUDAH TIDAK ASING 
LAGI BAGI SELURUH KELUARGA SOS 

CHILDREN'S VILLAGES INDONESIA. PELARI 
SEKALIGUS FUNDRAISER DENGAN 

KEPEDULIAN YANG BESAR TERHADAP 
ANAK-ANAK.
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Bagi Carla, Run To Care KemBALI adalah perjalanan menguji 
diri. Cedera metatarsal pada kaki kiri ia dapatkan saat 
sedang persiapan. Tak luput, ankle sprain kaki kanan yang 
menyusul saat latihan di hari terakhir. Kepanikan melanda 
dirinya, namun kegigihan dan niat untuk anak-anak bisa 
membuatnya mengalahkan rasa sakit. Ia melakukan segala 
upaya agar tetap mengambil bagian dalam misi kebaikan 
#KuatkanKeluargaKuatkanAnak.

Dengan keyakinan melangkah untuk kembali melihat 
senyuman anak-anak di garis �nish, Carla lalui perjalanan 
150 KM dan segala rintangannya. Udara yang lembab, hujan 
lebat tanpa henti, perut yang tidak bersahabat, mata yang 
terkantuk, sisa tenaga serta kaki yang sudah meronta, 
ditahannya. Fokusnya hanya tertuju pada anak-anak yang 
sedang menunggu di garis �nish.

Selama yang dilakukan bertujuan agar anak-anak mendapatkan masa depan yang cerah, 
Carla akan hadir dan ikut memperjuangkan. Karena, Anak Indonesia adalah Anak Kita.

Run To Care Kem(Bali) 150KM memang telah selesai. Namun, 
perjuangan Carla untuk anak-anak tidak terhenti di sini. 
Secara personal Carla selalu terlibat dalam kegiatan dan 
menjadi jembatan antara dirinya dengan orang-orang baik 
lainnya yang ingin membantu anak-anak Indonesia. Pada 
tahun lalu ketika pandemi membekukan seluruh aktivitas kita, 
setiap minggunya Carla mengadakan kelas olahraga virtual 
untuk anak-anak dan para ibu di SOS Children’s Villages 
Indonesia. Carla juga secara rutin dan berkelanjutan berdonasi 
untuk membantu kebutuhan anak-anak dalam satu village.

Disambut anak-anak di garis �nish itu 
lebih berharga dan mengharukan 

daripada sekedar naik podium.
Karena lihat mereka senang, jadinya kita 

para pelari tidak ada beban.

#TogetherForChildren
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KALENDER KEGIATAN 2021

Januari
Pada 29 – 31 Januari 2021, Run To Care Flores dengan rute Larantuka – 
Maumere 155KM diselenggarakan. Dengan fokus menggalang dana untuk 
gizi baik dan pendidikan berkualitas bagi 1.645 anak NTT dalam dampingan 
SOS Children’s Villages Indonesia. Cuaca yang ekstrem dalam 3 hari, hujan 
tanpa henti dan angin yang kencang, menghantarkan pelari menuju garis 
�nish. Namun, perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Berkat 
#OrangBaik, donasi dapat terkumpul hingga Rp 783.991.048. Terima kasih 
atas dedikasinya para #PejuangAnak!

Maret
Satu tahun pandemi berlalu, namun belum terlihat bumi ini akan sembuh 
dari virus Corona. Seluruh orang di dunia melakukan pembatasan sosial, 
termasuk anak-anak di SOS Children’s Villages Indonesia yang telah 
melakukan karantina wilayah sejak pandemi Covid-19 menyerang. Hal ini 
membuat banyak Sahabat bertanya-tanya kapan dapat berkunjung ke 
Desa Anak SOS lagi.

Karena itu, SOS mengadakan Virtual Philantrip SOS Children’s Village 
Lembang pada bulan Maret 2021 untuk mengajak para Sahabat mengenal 
lebih jauh kota Lembang dan bertemu serta berkenalan dengan keluarga 
yang ada di SOS Lembang, village pertama SOS di Indonesia yang sudah 
berusia 49 tahun.

Februari
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan 
anak-anak dan remaja. Selain aktivitas yang menjadi terbatas karena 
pemberlakuan pembatasan sosial, masalah pendidikan, kesehatan, dan 
pemenuhan hak-hak dasar setiap anak menjadi fokus utama. Bersama PT 
Bank HSBC Indonesia, SOS Children’s Villages Indonesia melakukan kick 
off Program 2021 “Tantangan Anak dan Remaja yang Kehilangan Pengasu-
han Orang Tua di Tengah Pandemi Covid-19”.

April
Berkolaborasi dengan Tanihub Group melalui program kemitraan 
YouthCan!, SOS Children's Villages Indonesia dan TaniAcademy membuat 
rangkaian kegiatan pembelajaran agrikultur secara virtual yang diikuti 
oleh remaja dari 4 lokasi SOS, Banda Aceh, Meulaboh, Medan, dan 
Bandung.

Remaja SOS diberikan ilmu mengenai ekosistem agrikultur mulai dari 
dasar bertani, merawat tanaman, hidroponik, hingga panen dan 
pascapanen melalui workshop dan praktik di setiap minggu. Kolaborasi 
ini dilakukan dalam upaya mendukung remaja menemukan ketertarikan 
terhadap pertanian demi menuju persiapan kemandiriannya.
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Mei
1 dari 10 anak di dunia telah kehilangan orang tua. Pada momen Ramadan, 
SOS Children's Villages Indonesia mengadakan campaign #Berkah (Berbagi 
Kasih) untuk menemani dan mendampingi anak-anak yang kehilangan 
pengasuhan, utamanya dalam merayakan kebersamaan di hari Idul Fitri.

Donasi #BerKah disalurkan untuk anak-anak dalam kondisi yang paling 
rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pengasuhan, pendidikan, 
dan kesehatan. Dalam momen ini turut berkontribusi dari Group Fans BTS, 
Army, dan Artotel Group bersama Benih Baik untuk memberikan kebutuhan 
perlengkapan sekolah bagi anak-anak di SOS Children’s Village Meulaboh. 
Terima kasih kepada seluruh #OrangBaik yang sudah berbagi kasih.

Juli
Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, SOS Children's Villages Indonesia 
membuat rangkaian kegiatan untuk anak-anak di Villages dan komunitas 
untuk berpartisipasi. SOS berkomitmen untuk menyuarakan hak 
anak-anak Indonesia melalui berbagai aktivitas webinar, online sharing 
session, virtual village trip, dan online competition.

Pada bulan ini juga, AkzoNobel melanjutkan program kemitraan untuk 
periode 2021-2022. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan 
keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi 53 anak muda, yang dimulai 
dari Banda Aceh dan Meulaboh.

Juni
Memiliki tubuh yang sehat dan mendapatkan akses kesehatan yang baik 
adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi. Tak terkecuali 
kesehatan reproduksi.

Bersama UMA WOMEN yang memberikan perhatian terhadap kesehatan 
reproduksi perempuan, SOS Children's Villages Indonesia berkolaborasi 
untuk mendukung program edukasi kesehatan reproduksi bagi anak dan 
remaja perempuan di SOS agar mereka dapat lebih mengenal dan merawat 
tubuhnya dengan baik.

Agustus
Bertepatan dengan Hari Remaja Internasional 2021, SOS Children's Villages 
Indonesia merayakan kolaborasi dengan FWD Asset Management dan Citibank 
Indonesia yang memberikan dukungan teknologi agar anak-anak mendapatkan 
akses pendidikan daring melalui pengadaan Mobile Computer Learning Project 
(MCLP) dan Digital Village. Program Information and Communication Technology 
for Development (ICT4D) dimulai dari infrastruktur internet hingga perangkat 
elektronik pendukung di SOS Children’s Village Banda Aceh, Meulaboh, 
Semarang, dan Bali.

SOS Children’s Villages Indonesia juga bekerja sama dengan Universitas 
Multimedia Nusantara (UMN) khususnya program studi Desain Komunikasi 
Visual (DKV), dalam rangka memberikan pelatihan kepada para remaja dan 
mandiriwan SOS yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni dan desain. 
Para remaja yang mengikuti pelatihan diharapkan mempunyai bekal terbaik 
dalam menggapai mimpinya di bidang desain gra�s, fotogra�, atau videogra�.
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September
Pada bulan ini diselenggarakan Run To Care sharing session "Belajar 
Menikmati Perjuangan" bersama Omar Agoes. Pada acara yang dihadiri oleh 
Sandiaga Uno, Indra Uno, dan Farhan, Omar menceritakan bagaimana 
perjuangannya untuk anak dan persiapannya untuk berlari di Gurun Sahara.

Dengan tujuan untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang tua karena 
COVID-19, Omar berhasil mengumpulkan donasi senilai Rp 36.087.886 dan 
berhasil menjadi pelari pertama dari Indonesia yang berlari sepanjang 250 
kilometer selama 7 hari di Gurun Sahara pada kegiatan Marathon des Sables 
2021. Terima kasih Kak Omar atas perjuangan dan dedikasinya untuk anak!

November
Diselenggarakannya Run To Care KemBALI 2021 pada bulan November, 
menjadikan bulan ini bulan yang sangat sibuk. Rangkaian kegiatan Road 
To Run To Care diselenggarakan dalam sebulan ini. Dimulai dari Press 
Conference Run To Care yang dihadiri oleh perwakilan pelari, disusul oleh 
Live Talks di akun Instagram @runtocare tiap minggunya dengan 
mengundang narasumber pelari yang terlibat dalam misi kebaikan 
#KuatkanKeluargaKuatkanAnak, lalu seminggu sebelum Hari-H ditutup 
dengan Road To Run To Care - FUN RUN 5 KM yang diselenggarakan 
hampir di seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan beberapa komunitas.

Oktober
Community Gathering merupakan salah satu rangkaian Run To Care yang 
mengajak para pelari bertemu untuk silaturahmi dan bertukar pikiran 
mengenai misi kebaikan yang akan dilakukan.

Setelah gathering pertama diadakan secara virtual pada September lalu, bulan 
ini gathering diselenggarakan di Bali untuk membahas lebih dalam mengenai 
Run To Care Kem(BALI) 2021. SOS percaya, dengan kekuatan bersama akan 
memberi impact yang sangat besar yang dapat dirasakan langsung oleh 
anak-anak. Karena "keluarga berdaya, anak-anak juga akan berdaya".

Desember
Virtual Philantrip hadir lagi. Merayakan persahabatan dan kebaikan Sahabat 
yang tidak terbatas jarak dan waktu, kali ini para Sahabat mengunjungi SOS 
Children's Village Meulaboh secara virtual pada 18 Desember 2021.

4 hari kemudian pada 22 Desember 2021, selain memperingati hari ulang tahun 
SOS Meulaboh yang ke-13, kita juga merayakan Hari Ibu. Peran Ibu sangat 
penting di SOS Children's Villages Indonesia. Terima kasih untuk setiap Ibu 
yang telah merawat harapan ribuan anak SOS.
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Halo, nama saya Natasha Anggana. Saya merupakan salah satu Sahabat SOS yang telah berkontribusi 
untuk memenuhi hak-hak anak dan mewujudkan masa depan yang cerah bagi setiap anak Indonesia.

8 tahun lalu, saya bertemu dengan salah satu sahabat SOS di Bandung yang memberikan informasi tentang 
visi dan misi SOS untuk membantu anak-anak yang telah atau terancam kehilangan orang tua. Walaupun 
masih mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan, saya tetap ingin ikut berkontribusi untuk anak Indonesia.

Saya berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik menjadi Sahabat SOS, agar anak-anak di SOS 
Children's Villages Indonesia dapat selalu tersenyum dan meraih apa yang mereka impikan. Saya juga 
berharap para Ibu dan karyawan SOS selalu diberikan kesehatan agar dapat menjaga serta merawat para 
anak-anak hingga mereka dapat hidup dengan baik.

THANK YOU for your support and encouragement towards
building hope and future for Indonesian children.

KATA SAHABAT
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Natasha
Anggana

Sahabat SOS

CORPORATE PARTNER :

VENUE PARTNER :
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A Loving Home For Every Child
#NoChildAlone #TogetherForChildren
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