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Ketika laporan tahunan ini ditulis, pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia. Tahun 2020
merupakan tahun yang penuh dengan kehilangan, ketidakpastian dan kerentanan. Pertama-tama,
kami ingin mengungkapkan keprihatinan kami dan dukungan kepada mereka yang telah mengalami
kehilangan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang besar dan
menyeluruh terhadap masyarakat dunia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Kita
dihadapkan oleh kondisi yang sulit antara memilih untuk mengorbankan kesejahteraan ekonomi atau
kesehatan masyarakat. SMERU Institute memperkirakan  setidaknya 8,5 juta orang dapat kembali
jatuh ke bawah garis kemiskinan pada awal tahun 2021. Artinya, tingkat kemiskinan akan mundur
kembali ke posisi seperti di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa semua kemajuan yang telah
dicapai Indonesia untuk menghapuskan kemiskinan dalam satu dekade terakhir harus kembali ke titik
semula.

Tentunya kita tidak berharap hal ini terjadi, namun kita tetap harus mempersiapkan diri untuk
menghadapi skenario yang terburuk. Hal ini membuat WLF semakin mantap untuk berkomitmen pada
visi dan misi organisasi serta tetap fokus pada program-program yang dijalankan. Kami akan selau
ber, tetapi juga terus berjaga menghadapi tahun yang baru.
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Sejak bertransformasi menjadi yayasan pemberi
hibah untuk program pembangunan di Indonesia
pada tahun 2017, William & Lily Foundation (WLF)
tetap berkomitmen untuk mendukung
pembangunan diIndonesia bagian Timur. Bekerja
sama dengan mitra pelaksana lokal, WLF terus
mengimplementasikan program-program
pembangunan di Sumba Barat Daya, Sumba
Timur dan Amed, Bali. Pandemi COVID-19 di
Indonesia yang dimulai pada awal Maret 2020
mempengaruhi pelaksanaan program-program
yang didukung WLF sepanjang tahun 2020
sehingga beberapa program mengalami
perubahan rencana kerja akibat pembatasan
kegiatan masyarakat untuk mengurangi potensi
penyebaran virus. Terlepas dari hal tersebut,
program-program pendidikan dan pemberdayaan
ekonomi WLF tetap berjalan. 

Dukungan WLF juga menghasilkan beberapa
perubahan untuk melengkapi kebijakan yang
sudah ada di tingkat kabupaten yang
memperkuat layanan pendidikan. Di Sumba
Timur, Surat Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Gugus Tugas Forum
Pengembangan Anak Usia Dini - Holistik Integratif
telah disahkan, dimana gugus tugas tersebut
memiliki peran penting dalam melakukan
advokasi kepada para pemangku kepentingan
untuk memastikan adanya dukungan terhadap
pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini - Holistik
Integratif (PAUD-HI) di Sumba Timur serta adanya
kegiatan
pemantauan proses pelaksanaannya di tingkat 

kecamatan dan desa. 

Tiga program pendidikan telah memasuki masa
akhir pelaksanaan, yaitu program Ayo
Berteman, Kelas Lentera Fase II dan Kesadaran
Fonemik, dan Kelas Membaca Berimbang.
Sedangkan dua program yang seharusnya
selesai di akhir 2020 diperpanjang sampai
dengan kuartal pertama 2021 sebagai akibat
dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat
selama pandemi Covid-19. Kedua program
tersebut adalah Program Memperkuat Desa
dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis
Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat (pilar
pemberdayaan ekonomi) dan Program
Penguatan Forum PAUD-HI (pilar pendidikan). 

Untuk pilar pemberdayaan ekonomi, program-
program WLF telah menghasilkan beberapa
kebijakan yang mendukung tata kelola yang
lebih baik terkait pengelolaan aset pariwisata
desa di Sumba Barat Daya dan tata kelola
administrasi koperasi petani garam tradisional
dengan Indikasi Geografis di Amed, Bali. 
Di tahun 2021, WLF melanjutkan dukungannya
terhadap pembangunan kawasan Indonesia
bagian Timur. Dengan program-program baru
yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan
konteks budaya lokal serta peran pemerintah
daerah, WLF berkomitmen untuk terus bekerja
agar dapat memberikan dampak dan
perubahan positif bagi masyarakat. 
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William & Lily Foundation adalah organisasi filantropi yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Organisasi
ini didirikan oleh dua bersaudara Edwin dan Joyce Soeryadjaya, sebagai kelanjutan dari warisan
filantropi orang tua mereka, William dan Lily Soeryadjaya.

William berusia 12 tahun ketika dia kehilangan kedua orang tuanya dalam tahun yang sama. Sebagai
anak kedua tertua dari enam bersaudara, ia – bersama kakak laki-lakinya – harus menjadi dewasa
dengan cepat dan menjadi tulang punggung emosional dan finansial bagi keluarga muda mereka.
William belajar bagaimana bertanggung jawab untuk lebih dari dirinya sendiri sendiri sejak saat itu.
Ini akan menjadi tema yang kuat sepanjang hidupnya, dan bahkan menandai awal hubungannya
dengan pasangan hidupnya, Lily; William dan Lily bertemu saat mereka berdua menjadi sukarelawan
di Palang Merah setempat.

Memberi kembali selalu menjadi bagian penting dari kehidupan mereka dan itu adalah sesuatu yang
mereka wariskan kepada anak-anak mereka sejak dini. Hingga saat ini, itu tetap menjadi nilai dasar
bagi keluarga.

Visi
Kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkembang.

Misi
Memberdayakan masyarakat rentan dan marjinal melalui proses pembelajaran dan akses terhadap peluang.

Penguatan kapasitas (capacity building) melalui pelaksanaan kegiatan bagi penerima bantuan
untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta keterampilan terkait isu-isu tertentu yang
memajukan kepentingan pembangunan berkelanjutan dan untuk berbagai pemangku
kepentingan di tingkat desa dan kabupaten untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran
partisipatif pembangunan daerah.

Membangun hubungan dan keterkaitan (building linkages) melalui upaya kuat untuk
memanfaatkan dialog formal maupun informal antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat
desa dan kabupaten dan dengan memanfaatkan simpul ataupun wadah yang sudah ada baik
yang didirikan oleh pemerintah, komunitas maupun kelompok tertentu seperti satuan tugas,
forum, asosiasi, dan lainnya. Dalam melakukan kedua hal diatas tersebut, akan ada upaya khusus
untuk memanfaatkan peluang belajar sesama serta kegiatan untuk berbagi pengetahuan. 

Advokasi (advocacy) melalui keterlibatan dan kolaborasi berkelanjutan antara para pemangku
kepentingan terkait di tingkat desa dan kabupaten, termasuk komunitas atau kelompok praktisi
tertentu terkait kerangka peraturan dan/atau regulasi tentang isu-isu pembangunan yang
menjadi perhatian bersama dan juga untuk memperkuat kemampuan desa dalam mengelola aset
desa secara efektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan
kebutuhan masyarakat setempat.

WLF memberikan hibah bersyarat bagi organisasi/lembaga lokal untuk melaksanakan program di
daerah Indonesia bagian Timur menggunakan tiga pendekatan untuk memberdayakan komunitas
penerima bantuan kami adalah: 
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Literasi dan Numerasi Dasar
(Kelas 1-3)
Pendidikan Kejuruan

PENDIDIKAN

Gizi Ibu dan Anak Usia Dini

KESEHATAN

Mata Pencaharian dan Kegiatan
Ekonomi

PEMBERDAYAAN
EKONOMI

Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik

LINGKUNGAN
PENDUKUNG
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Kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkembangKesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkembang

Tujuan: Masyarakat rentan dan marginal berdayaTujuan: Masyarakat rentan dan marginal berdaya

Kesehatan

Pelayanan klinik
kesehatan ibu hamil
dan anak di bawah 5
tahun ditingkatkan.

Pendidikan

Layanan pusat
pendidikan anak
usia dini dan
lembaga pendidikan
kejuruan meningkat
secara signifikan.

Pemberdayaan
Ekonomi

Akses rumah tangga
ke layanan keuangan
dan peluang
menghasilkan
pendapatan
meningkat secara
signifikan.

Lingkungan
Pendukung

Penguatan
kemitraan antara
pemerintah dan
organisasi non-
pemerintah untuk
pembangunan
berkelanjutan.



Kader Posyandu
Bidan
Orang tua
Pengasuh
Lainnya

Kesehatan ibu dan gizi
anak usia dini Kerangka Peraturan

Masyarakat sipil yang
kuat

Layanan keuangan dan
peluang menghasilkan
pendapatan

LINGKUNGAN
PENDUKUNG

Komunitas rentan dan
terpinggirkan
(perempuan dan
pemuda)
Lainnya

Bupati
Dinas terkait
Kepala Desa
Perangkat Desa
Pendamping Desa
Tokoh Adat (Rato)
Bunda PAUD
Pemimpin komunitas
Masyarakat sipil
SPADU
Lainnya

Pengembangan
kapasitas

Pengembangan
kapasitas
Tata kelola
Literasi keuangan
Pengembangan produk
Akses pasar
Praktik berkelanjutan

Advokasi

Perlindungan Anak, GESI, Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Iklim

Produksi dan Diseminasi Pengetahuan

KESEHATAN
Pendidikan anak usia
dini, literasi dan
numerasi dasar, dan
pendidikan kejuruan

Tendik PAUD
Pengelola PAUD
Kepala Sekolah
Guru SD
Guru SMK 
Pengelola SMK
Lainnya

Pengembangan
kapasitas
Mentoring/coaching
Magang
Sertifikasi

PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI

SIAPA?

BAGAIMANA?

SEKTOR
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Diawali dengan kajian untuk 
 menentukan interval yang sesuai
kebutuhan.

Dilakukan melalui proses tender
terbuka dengan mengeluarkan
request for Proposal.

Seleksi Mitra

Memastikan desain program
berpotensi untuk mencapai hasil
yang dimaksud.

Desain Program

Pemantauan dan kordinasi rutin
dengan mitra pelaksana selama
durasi program.

Implementasi Program

Dilakukan sepanjang durasi program,
untuk memungkinkan penyesuaian
dan adaptasi sesuai kebutuhan.

Pelajaran & Evaluasi

Pengembangan Konsep
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BALI

Southwest Sumba Bali
Revitalisasi PAUD-HI
Penguatan Forum PAUD-HI
Ayo Berteman
Membaca Berimbang dan Fonemik
Kelas Lentera 
Revitalisasi Ekosistem Pendidikan Kejuruan
Mengembangkan Pariwisata Berbasis
Sumber Daya Alam dan Budaya Setempat 

Dukungan pengembangan Usaha bagi
Petani Garam Amed (MEKARYA)



05.
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Penguatan Forum PAUD-HI di
Sumba Timur Program membentuk Gugus Tugas PAUD-HI di

tingkat kabupaten Sumba Timur.

Durasi program: 2019 - 2020

Pengembangan Integrasi
Sektor Rural 592 petani jagung, jambu mete dan padi yang

tergabung kedalam 24 kelompok tani telah
mendapatkan peningkatan kapasitas dan
pendampingan terkait praktik baik pertanian
(good agricultural practices, GAP). 
75 anak dengan berat badan kurang telah
mendapatkan layanan melalui pos gizi.

Durasi program: 2019 - 2020

NAMA PROGRAM CAPAIAN/PERKEMBANGANNO.

01.

Mengembangkan Pariwisata
Berbasis Sumber Daya Alam
dan Budaya Setempat 

5 peraturan desa terbit di dua desa dampingan
(tiga di Desa Maliti Bondo Ate dan dua di Desa
Pero Konda). 
2 organisasi pengelolaan aset wisata terbentuk di
Kampung Adat Ratenggaro (lembaga adat) Desa
Maliti Bondo Ate dan di Desa Pero Konda
(Bumdes). 

Durasi program: Desember 2018 – Maret 202102.

43 pemandu wisata dari 4 kabupaten di Pulau
Sumba mendapatkan peningkatan kapasitas dan
pendampingan sebagai pemandu wisata, 53,5%
dinyatakan kompeten dan mendapatkan
sertifikat dari BNSP sebagai pemandu wisata.
24 dari 43 pemandu wisata (56%) meningkat
pendapatannya.

Durasi program: 2018 - 2019Penguatan Kapasitas Pemandu
Wisata 

03.

25 guru sekolah dasar berpartisipasi dalam
kegiatan pelatihan dan pendampingan terkait
dengan sosialisasi program dasar pengembangan
aktivitas literasi dan numerasi menggunakan
pendekatan pembelajaran berbasis inkuiri, serta
brain training (untuk peningkatan sensorik dan
motorik).
575 murid dari 3 sekolah dasar dampingan.

Durasi program: 2018 -2019Kelas Lentera04.



William & Lily Foundation I Laporan Tahunan 2020                                                                                      08

Kesadaran Fonemik dan
Membaca Berimbang untuk
Kelas Awal 

10 orang telah dilatih sebagai fasilitator daerah
untuk kesadaran fonemik, terdiri dari 6 guru, 3
kepala sekolah dan 1 pengawas. 
23 guru berpartisipasi dalam kegiatan kesadaran
fonemik dan membaca berimbang.
8 kepala sekolah berpartisipasi dalam kegiatan
kesadaran fonemik dan membaca berimbang.
937 murid dari 10 sekolah dasar dampingan
(Kelas 1-3).

Durasi program: 2019 - 2020

NAMA PROGRAM CAPAIAN/PERKEMBANGANNO.

06.

Revitalisasi PAUD-HI di Sumba
Barat Daya Memberikan pendampingan terhadap 28 PAUD di

13 desa agar bisa menerapkan model PAUD-HI
yang mengintegrasikan layanan pendidikan,
kesehatan dan pengasuhan responsif. .
Pendampingan berupa peningkatan kapasitas
tutor PAUD, kader posyandu, bidan dan pihak
terkait lainnya. 
Program akan memperkuat Gugus Tugas PAUD-HI
di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa agar
bisa melakukan advokasi dan mobilisasi
masyarakat.

Durasi program: 2019 – 2021.07.

Memberikan peningkatan kapasitas dan
pendampingan kepada koperasi petani garam
Amed (atau Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis Garam Amed, MPIG Garam Amed). 
Peningkatan kapasitas terkait membangun
kapasitas tim, value proposition, efisiensi
produksi, model bisnis, keuangan dan kemitraan.

Durasi program: 2019 – 2021Dukungan Pengembangan
Bisnis bagi Petani Garam di
Amed, Bali 

08.



PendidikanPendidikan
WLF fokus pada tiga area utama dalam sektor pendidikan, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Literasi
dan Numerasi Dasar dan Pendidikan Kejuruan menggunakan ketiga pendekatan WLF. Pada konteks
pendidikan, implementasi program menekankan  adanya penguatan kapasitas tenaga pendidik,
terbangunnya hubungan dan keterkaitan antara pemangku kepentingan, pemanfaatan wadah-wadah
yang sudah ada seperti Kelompok Kerja Guru dan Komite Sekolah, dan melakukan advokasi kepada
pemerintah terkait untuk memperkuat kerangka kebijakan terkait ketiga area yang menjadi fokus
kerja WLF dalam sektor pendidikan.

Program-program yang dilaksanakan oleh WLF bersama para mitra pelaksana      diharapkan dapat
berkontribusi  kepada pencapaian tujuan SDGs ke-4, yaitu Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan
Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, khususnya pada
indikator berikut:

1. Indikator 4.1.1: Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c)
tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)
matematika;

2. Indikator 4.1.1. (d): Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat;

3. Indikator 4.2.2. (a): Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
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A. Pendidikan Anak
Usia Dini

Pendidikan anak usia dini merupakan bagian yang
sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak.
Pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok
umur seorang anak dapat mempengaruhi
kemampuan tumbuh kembangnya secara optimal.
Walaupun sudah banyak perkembangan dari sisi
kebijakan, sistem pendidikan nasional belum
mewajibkan adanya pendidikan anak usia dini.
Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah
penerapan kebijakan maupun alokasi anggaran di
tingkat desa dan kabupaten yang masih berjalan
dengan pemahaman terbatas. 

Fokus WLF untuk pendidikan anak usia dini adalah
untuk membantu penerapan model satuan PAUD
yang telah dirancang oleh pemerintah yaitu PAUD
Holistik Integratif (PAUD-HI). Model ini
mengintegrasikan beberapa layanan untuk
pengembangan anak usia dini yaitu layanan
pendidikan layanan kesehatan, dan 

layanan pengasuhan responsif. PAUD-HI
diharapkan dapat membantu tumbuh kembang
anak melalui penerapan pendidikan anak usia
dini sesuai dengan kelompok umur,
perkembangan sosio-emosional anak dengan
adanya teman sebaya, perkembangan fisik
dengan bermain, perkembangan kesehatan
melalui layanan yang secara sistem sudah
tersedia di Posyandu (layanan 5 Meja) termasuk
gizi, serta perkembangan anak melalui
pendidikan pengasuhan responsif kepada orang
tua. Pelaksanaan PAUD-HI juga merupakan
salah satu upaya pemerintah untuk
menurunkan angka stunting. Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) telah menargetkan
capaian nasional 75% PAUD yang telah
menerapkan model PAUD-HI pada tahun 2024.
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Di Sumba Barat Daya, WLF menggandeng Sumba
Integrated Development (SID)  untuk membangun
kapasitas tenaga pendidik PAUD, kader Posyandu
dan kader BKB untuk melaksanakan program
Revitalisasi PAUD-HI yang mencakup 28 satuan PAUD
dan 50 posyandu yang ada di 13 desa di Sumba Barat
Daya. SID adalah sebuah lembaga yang memiliki visi,
misi, serta pengalaman pelaksanaan program terkait
pendidikan anak usia dini.

Di Sumba Timur, WLF juga bekerja sama dengan SID
dalam membantu memajukan agenda PAUD-HI
melalui pembentukan      wadah komunikasi untuk
para pemangku kepentingan terkait yaitu Forum
PAUD-HI. SID memperkuat Forum PAUD-HI tersebut
dengan meningkatkan kapasitas anggota untuk lebih
memahami pentingnya penerapan PAUD-HI.
Program tersebut berhasil menggandeng pemangku
kepentingan terkait (antara lain, Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Bappeda, Asosiasi Guru Taman Kanak-Kanak
Indonesia, dll.) untuk bersama-sama melakukan
advokasi kepada pemerintah kabupaten dan
pemerintah desa tentang pentingnya pelaksanaan
PAUD-HI. Forum ini berhasil mendorong pengesahan
Surat Keputusan (SK) Bupati Sumba Timur tentang
pembentukan Gugus Tugas Forum PAUD-HI yang
akan ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan
Bupati tentang Gugus Tugas PAUD-HI untuk

melengkapi perangkat hukum yang akan
memayungi tugas dan fungsi pokok anggota,
kegiatan serta alokasi anggaran. Pendekatan
pembentukan forum dan gugus tugas juga
dilakukan untuk program Revitalisasi PAUD-HI
di Sumba Barat Daya.

WLF juga bekerja sama dengan C4CHANGE.ID
di Sumba Timur untuk mendesain program
pengembangan karakter anak bertajuk Ayo
Berteman yang memfasilitasi interaksi antara
murid dan tenaga pendidik di dua sekolah
yaitu PAUD Generasi Bibit Unggul di Sumba
Timur dan Sekolah Dasar Ora et Labora, Kota
Tangerang Selatan. Program ini membantu
para tenaga pendidik untuk menciptakan
lingkungan pendukung bagi para murid
melalui penyusunan agenda pertukaran karya,
penulisan surat, pembuatan video dan
newsletter untuk menumbuhkan kemampuan
murid dalam mengeksplorasi,  dan
berinteraksi dengan teman di daerah lain.
Program Ayo Berteman juga turut 
 membangun kapasitas tenaga pendidik dalam
memfasilitasi para murid untuk saling
berinteraksi dan membangun rasa empati
sehingga para murid dapat menerapkan nilai-
nilai toleransi dan keberagaman serta saling
memahami budaya masing-masing.  

Daftar Program WLF untuk Pendidikan Anak Usia Dini

Revitalisasi 
PAUD-HI

NAMA PROGRAM LOKASINO.

01.

MITRA CAKUPAN PERIODE

Sumba
Barat Daya

Sumba
Integrated
Development

13 Desa
28 PAUD
61 kader posyandu
7 kader Bina Keluarga
Balita
50 guru

Desember 
2019 – Desember
 2021

Penguatan
Forum
PAUD-HI

02. Sumba
Timur

Sumba
Integrated
Development

30 anggota Forum
PAUD-HI

November 2019 –
Desember 2020
Diperpanjang
hingga Maret 2021

03. Ayo
Berteman

Sumba
Timur

C4CHANGE.ID 189 Murid Sekolah Dasar
Ora et Labora, Kelas 1-3
39 Murid PAUD Generasi
Bibit Unggul

Juli 2017 –
Desember 2020
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B. Literasi dan
Numerasi Dasar

Walaupun Pemerintah Indonesia sudah berhasil
meraih tujuan penyediaan pendidikan dasar secara
universal dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun
dan tingkat literasi yang tinggi untuk kelompok
umur 15 tahun keatas, perkembangan ini tidak
mencerminkan kemampuan literasi (baca dan tulis)
secara merata. 

Hanya 46% siswa kelas 4 sekolah dasar yang
memiliki kemampuan membaca yang baik menurut
Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia yang
dilaksanakan pada tahun 2017 (AKSI, Kemendikbud
2017), sedangkan Indonesia berada di peringkat 74
dari 77 negara dalam Programme for International
Student Assessment pada tahun 2018 (PISA, 2018). 

Rendahnya nilai murid dalam beberapa tes standar
kompetensi menambah tantangan bagi Pemerintah
Indonesia untuk menciptakan sumber daya
manusia yang kompetitif dan berkualitas agar
dapat bersaing dengan negara lain. 

Sebagai upaya untuk membantu pemerintah dan
masyarakat Indonesia dalam meningkatkan
kemampuan literasi dasar, WLF telah
memprioritaskan pemberian bantuan untuk
peningkatan kemampuan literasi kelas awal
(kelas 1-3 sekolah dasar). Sejak tahun 2019, WLF
telah melaksanakan program rintisan terkait
literasi dan numerasi dasar melalui dua program,
yaitu: (1) Program Kelas Lentera yang bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas guru sekolah
dasar kelas 1-6 dalam mendesain dan
menerapkan prinsip pendekatan pembelajaran
inkuiri berbasis lingkungan yang sesuai dengan
karakter, kurikulum, peserta didik dan
lingkungan, dan (2) Program Kesadaran Fonemik
dan Membaca Berimbang yang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas profesional guru kelas
awal dalam pengajaran membaca untuk
meningkatkan kemampuan membaca murid usia
7-9 tahun.
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Desember 2017 –
November 2020

 WLF juga sudah mengupayakan agar kedua program tersebut memiliki keberlanjutan dengan
melibatkan pertukaran informasi serta advokasi kebijakan kepada perangkat pemerintah terkait.
Untuk selanjutnya, WLF akan terus mencari mitra pelaksana dan pendekatan yang memiliki
kesamaan tujuan dan membawa nilai-nilai pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan literasi
dan numerasi dasar. WLF juga akan memastikan keberlanjutan dari praktik-praktik baik yang
terbangun dari kedua program tersebut melalui pendekatan advokasi untuk tersedianya kerangka
peraturan terkait pendidikan literasi dan numerasi dasar. 
 

Daftar Program WLF untuk Literasi dan Numerasi Dasar

Kelas
Lentera

NAMA PROGRAM LOKASINO.

01.

MITRA CAKUPAN PERIODE

Sumba
Barat Daya

Kuark
Indonesia

3 Sekolah Dasar
Kelas 1-6
46 Guru
621 Murid

Membaca
Berimbang
dan Fonemik

02. Sumba
Barat Daya

Yayasan
Literasi Anak
Indonesia

10 Sekolah Dasar
Kelas 1-3
36 Guru

September 2019 –
Agustus 2020
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C. Pendidikan
Kejuruan

DESMA Center adalah sebuah organisasi yang
fokus kepada pengembangan pariwisata yang
berkelanjutan dengan melibatkan sektor swasta,
masyarakat, asosiasi dan pemangku kepentingan
terkait. Penguatan ekosistem pendidikan
kejuruan dilakukan melalui peningkatan
kapasitas tenaga pendidik, menggerakkan para
pemangku kepentingan yang ada melalui wadah
atau forum yang sudah terbentuk untuk
melakukan advokasi dengan tujuan mendorong
pemerintah daerah untuk memasukkan
pendidikan kejuruan menjadi bagian dari arah
kebijakan pembangunan di daerah, serta juga
memperkuat kemitraan sekolah kejuruan dengan
pelaku bisnis pariwisata dan industri terkait.
Kegiatan dalam program ini dimulai dengan
sebuah kajian awal program pada bulan
September 2020, melakukan wawancara kepada
74 narasumber yang merupakan perwakilan dari
SMK terpilih, dunia usaha dan dunia industri serta
pemerintah daerah terkait. Analisa dan laporan
akhir direncanakan selesai pada kuartal pertama
2021.
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Revitalisasi
Ekosistem
Pendidikan
Kejuruan

NAMA PROGRAM LOKASINO.

01.

MITRA CAKUPAN PERIODE

Sumba
Barat Daya

DESMA 
Center

2 sekolah kejuruan Agustus 2020 –
September 2022

Daftar Program WLF untuk Pendidikan Kejuruan

Tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk
menghasilkan lulusan siap kerja sesuai dengan jurusan
dan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah berharap
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat menciptakan
angkatan kerja yang berkualitas dan produktif, serta
adanya peningkatan keterlibatan industri untuk
mendorong hal ini. Sejak tahun 2019, pemerintah telah
mencetuskan peningkatan kualitas SMK melalui
Program Revitalisasi SMK. Beberapa tantangan yang
dihadapi oleh pemerintah di antaranya adalah
kurangnya partisipasi industri dalam pengembangan
kurikulum SMK dan program magang, kurangnya
ketersediaan guru produktif di banyak SMK dan
kurangnya minat murid SMK untuk terjun langsung ke
dunia industri karena menganggap SMK sebagai batu
loncatan untuk menuju perguruan tinggi. Hal tersebut
menjadi kendala bagi pendidikan kejuruan untuk
berkontribusi  pada upaya pengurangan kemiskinan. 

Sebagai upaya untuk berkontribusi pada
pengembangan pendidikan kejuruan di wilayah 
 Indonesia timur, WLF bekerja sama dengan DESMA
Center dalam melaksanakan Program Revitalisasi
Ekosistem Pendidikan Kejuruan di Sumba Barat Daya
yang dimulai pada Agustus 2020. 
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Komitmen WLF pada sektor kesehatan terpusat kepada gizi ibu dan anak usia dini, terutama 1.000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK). Periode 1.000 hari pertama atau periode emas tersebut sangat
mempengaruhi kemampuan anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan umur dan potensinya. Masa
1,000 HPK dihitung dari awal kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Asupan gizi yang cukup untuk
ibu hamil, pemberian ASI, dan pola pengasuhan responsif menjadi penting dalam periode ini.
Kurangnya asupan gizi dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan anak dan potensi
malnutrisi. 

WLF akan menerapkan pendekatan yang sama yaitu: (1) penguatan kapasitas tenaga kesehatan
terutama kader posyandu; (2) membangun hubungan/jejaring dan keterkaitan antara pemangku
kepentingan melalui pemanfaatan wadah sembari memanfaatkan wadah-wadah yang sudah ada
seperti Kelompok Kerja (Pokja) Stunting Posyandu, dan; (3) melakukan advokasi kepada pemerintah
untuk memperkuat kerangka kebijakan terkait gizi ibu dan anak.

Program-program yang dilaksanakan oleh WLF bersama mitra pelaksana diharapkan dapat
berkontribusi kepada pencapaian tujuan SDGs ke-2, yaitu Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan
Pangan dan Nutrisi yang Lebih Baik dan Mendukung Pertanian Berkelanjutan, khususnya pada
indikator berikut: 

1. Indikator 2.1.1: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

2. Indikator 2.2.1: Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak tahun di bawah lima
tahun/balita. 
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KesehatanKesehatan



A. Gizi Ibu dan
Anak

WLF tidak secara khusus mengembangkan
program yang langsung menargetkan isu-isu
tersebut, namun mendukung pendekatan-
pendekatan inovatif yang ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat
di area kerja WLF atas pentingnya kesehatan dan
gizi dengan mengaitkan pesan-pesan kunci
tersebut ke dalam pelaksanaan program-program
WLF. Pada tahun 2020, WLF menjalankan sebuah
program yaitu Program Revitalisasi PAUD-HI yang
bekerja sama dengan SID dengan salah satu tujuan
utama untuk memastikan anak usia dini
mendapatkan asupan gizi yang baik. 

Beberapa penelitian menunjukkan betapa pentingnya
1.000 hari pertama kehidupan bagi tumbuh kembang
anaK. Kurangnya asupan nutrisi dalam kurun waktu
periode tersebut dapat mengakibatkan dampak
negatif yang berkepanjangan seperti lemahnya
kemampuan kognitif, rendahnya capaia pendidikan,
berkurangnya produktivitas di masa depan,
berkurangnya potensi pendapat dan  kerentanan
terhadap kemiskinan (Alderman, Hoddinot and Kinsey
2006). Pemerintah Indonesia pun telah merespon isu
tersebut dengan meluncurkan gerakan nasional 1.000
HPK untuk terlibat pada gerakan global
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan
melaksanakan program “Desa Sehat, Desa Pintar.”

Pendekatan yang dilakukan oleh WLF adalah dengan
mengintegrasikan intervensi yang diperlukan untuk
pemenuhan gizi ibu dan anak usia dini dengan
intervensi untuk pemenuhan kebutuhan lainnya
seperti kebutuhan pendidikan atau kebutuhan
ekonomi. 
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Masyarakat marginal dan rentan pada umumnya hidup dalam tingkat perekonomian yang rendah.
Hal ini tentunya mempengaruhi kemampuan sebuah keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan
anak terutama pendidikan dan gizi. 

Dalam memberdayakan masyarakat di area program, WLF memprioritaskan adanya penguatan akses
terhadap layanan keuangan dan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan termasuk literasi
keuangan dasar dalam pendekatan program. Kami tetap menggunakan ketiga pendekatan yaitu (1)
penguatan kapasitas masyarakat atau komunitas di desa dampingan, (2) membangun hubungan dan
keterkaitan antara pemangku kepentingan dengan memanfaatkan wadah yang sudah ada seperti
Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Sumba Barat Daya (FKP2S), Bumdes atau koperasi,
dan (3) melakukan advokasi kepada pemerintah untuk memperkuat kerangka kebijakan terkait
pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program yang dilaksanakan WLF diharapkan dapat berkontribusi kepada pencapaian tujuan SDGs
ke-8, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja
yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua,, khususnya pada
indikator berikut:

1. Indikator 8.3.1. (a): Persentase akses UMKM ke layanan keuangan

2. Indikator 8.9.1. (b): Jumlah kunjungan wisata nusantara
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Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat



WLF dan Platform Usaha Sosial (PLUS) bekerja sama
sejak tahun 2019 untuk meningkatkan kemampuan
organisasi dan usaha kelompok petanigaram melalui
peningkatan pengetahuan terkait pengelolaan dan
kerangka hukum tentang koperasi sehingga
terbentuknya Koperasi Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed. Program ini
diimplementasikan di Desa Purwakerthi, Amed,
Kabupaten Karang Asem, Bali. Pemberian tanda
Indikasi Geografis untuk garam Amed dari tahun 2016
merupakan upaya pemerintah untuk melindungi
keberadaan garam Amed sebagai sebuah produk yang
berasal dari daerah yang memiliki karakteristik alam
tertentu. Akan tetapi, pemberian tanda Indikasi
Geografis tersebut tidak bisa menjamin keberlanjutan
pertanian garam di Amed yang sudah berlangsung
sejak abad 16 dengan tradisi dan pola pengelolaan
panen garam yang sangat unik. Seiring dengan
pembangunan daerah pantai Amed sebagai destinasi
wisata, wilayah pantai yang digunakan oleh petani
garam juga berkurang. 

Dari sekitar 42 petani garam yang menjadi anggota
MPIG garam Amed, hanya sekitar 20 petani garam
yang masih aktif di Amed. Dengan adanya pandemi
COVID-19 dan berkurangnya kunjungan wisata ke
Bali terutama Amed, PLUS memberikan tambahan
penguatan kapasitas terkait marketing dan
penjualan melalui toko online, yang secara tidak
langsung memberikan kesempatan bagi Koperasi
MPIG Amed untuk mengembangkan pasarnya.
Pada saat laporan tahunan ini disusun, WLF dan
PLUS sedang membantu Koperasi MPIG Amed
untuk mendapatkan perizinan penjualan produk
garam beryodium. 
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Sejak tahun 2018, WLF telah bekerjasama
dengan IRE (Institute for Research and
Empowerment) Jogya, sebuah lembaga yang
bergerak dalam pengembangan kapasitas
masyarakat dan pengembangan desa wisata.
Program yang dilaksanakan berfokus pada
pengembangan pariwisata berbasis sumber
daya alam dan budaya setempat di Sumba
Barat Daya. Pada saat laporan ini disusun,
program ini telah berhasil mendirikan sebuah
Lembaga Adat di Kampung Adat Ratenggaro,
Desa Maliti Bondo Ate, dan menguatkan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pero
Konda. Anggota kedua organisasi pengelola
pariwisata tersebut kemudian memperoleh
penguatan kapasitas lebih lanjut terkait
pengelolaan aset pariwisata yang lebih
partisipatif. 
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Daftar Program WLF untuk Pemberdayaan Ekonomi

Mengembangkan
Pariwisata Berbasis
Sumber Daya Alam
dan Budaya Setempat

NAMA PROGRAM LOKASINO.

01.

MITRA CAKUPAN PERIODE

Sumba
Barat Daya

IRE Jogja 2 Lembaga
Masyarakat Desa

Desember 2018 –
Desember 2020
Diperpanjang
hingga Maret
2021

Dukungan
Pengembangan Usaha
bagi Petani Garam
Amed (MEKARYA)

02. Karangasem,
Bali

Platform
Usaha Sosial
(PLUS)

34 Anggota
Koperasi MPIG

Oktober 2019 –
Desember 2021

Melalui Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata
Sumba Barat Daya (FKP2S) dan kegiatan-kegiatan
advokasi, program mendorong terbitnya SK Bupati
tentang Daftar Desa Wisata di Sumba Barat Daya dan
menghasilkan tiga kebijakan secara keseluruhan.
Kebijakan tersebut terdiri dari dua kebijakan di tingkat
desa (peraturan desa) dan dua di tingkat kabupaten
(Peraturan Bupati No. 50/tahun 2020 tentang
Partisipasi dan Pemberdayaan Desa Wisata di SBD dan
SK Bupati No. 389/ tahun 2020 tentang Penetapan
Desa Wisata di Sumba Barat Daya) yang mendukung
keberlanjutan desa wisata. Sejak adanya pandemi
COVID-19 dan berkurangnya jumlah kunjungan wisata
ke Pulau Sumba, program pengembangan desa wisata
ini lebih berupaya untuk melakukan penataan kembali
aset pariwisata yang ada, pengumpulan praktik baik
dan kerja-kerja advokasi untuk keberlanjutan hasil
program.



Dalam melaksanakan program bersama mitra pelaksana, WLF mengedepankan pentingnya
lingkungan pendukung dalam proses pembangunan di area kerja WLF. Hal ini dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan yang memperkuat kapasitas pegiat dan pelaku pembangunan, membangun
hubungan dan keterkaitan antara pemangku kepentingan dengan menggunakan wadah dan jejaring
yang sudah ada seperti FKP2S (Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Sumba Barat Daya,
untuk program Desa Wisata Sumba), dan melakukan advokasi untuk memperkuat kerangka
kebijakan terkait isu-isu yang menjadi perhatian WLF agar dukungan pemerintah terhadap praktik-
praktik pembangunan tetap berlanjut.

Di tahun 2020 belum ada program khusus terkait lingkungan pendukung. Akan tetapi, WLF akan
bekerja sama dengan mitra pelaksana untuk memastikan terciptanya lingkungan pendukung untuk
program-program pembangunan di daerah kerja WLF melalui pendekatan ke dalam desain program
yang tidak hanya mendorong penguatan tata kelola pemerintahan namun juga tumbuhnya interaksi
dan kolaborasi secara reguler antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah.
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Lingkungan Pendukung



WLF turut berperan dalam usaha pencegahan penularan Covid-19 secara masif di Sumba Barat Daya.
Dalam kegiatan ini, WLF bekerja sama dengan Yayasan Harapan Sumba (YHS). YHS merupakan lembaga
lokal yang berkomitmen terhadap penguatan komunitas di area rural. Kegiatan yang dilakukan bertujuan
untuk memproduksi masker yang kemudian dibagikan ke sekolah, kelompok lanjut usia dan masyarakat
sekitar. Kelompok perempuan juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
YHS memfasilitasi mereka untuk memproduksi masker sesuai dengan standar nasional. Selain masker, YHS
juga memproduksi hand sanitizer dan desinfektan menggunakan bahan-bahan alami serta melakukan
pengadaan bibit benih yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk budidaya hortikultura di rumah.

Untuk memastikan informasi tersebut tetap bisa diakses masyarakat, YHS mencetak materi kampanye
untuk disebarkan di masyarakat serta memproduksi video tutorial pembuatan hand sanitizer, desinfektan
serta pupuk organik dengan menggunakan bahan alami yang ada di lingkungan sekitar masyarakat.

90 petani (42 perempuan dan
48 laki-laki) telah mengikuti
pelatihan pembuatan pupuk
organik dan obat-obatan alami.

10.556 Masker telah 
dibagikan kepada
anak-anak.

4.562 Masker telah 
dibagikan kepada
orang dewasa.

106 Guru dari 22 sekolah
mendapatkan pelatihan
produksi hand sanitizer dan
desinfektan.

114 petani (49 perempuan dan
65 laki-laki) telah mendapatkan
bibit tanaman hortikultura.

Yayasan Harapan
Sumba (YHS).

Periode program:
Juli - Desember 2020
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Respon COVID-19



Untuk lima tahun ke depan, WLF akan tetap berkomitmen mengembangkan portofolio program di sektor
pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dengan memprioritaskan bantuan hibah untuk
pengembangan program yang memiliki pendekatan inovatif. Pada periode tersebut, WLF juga akan terus
menguatkan sistem pengumpulan data yang sistematis untuk memperkuat advokasi terhadap isu-isu kunci
yang menjadi tantangan di area kerja WLF serta untuk mereplikasi pembelajaran praktik-praktik
pembangunan yang baik. 

Modeling

Piloting

Maturing

Intervensi, pendekatan,
kerangka kerja dan
pengukuran pada tingkat
pilot melalui implementasi
program.
Eksplorasi dan pengujian
bagaimana mengintegrasikan
komponen nutrisi ke
intervensi yang sudah ada. 

Aksi
Mengembangkan
intervensi, pendekatan,
kerangka dan pengukuran
yang signifikan.
Mengidentifikasi titik-titik
kerjasama.
Menghasilkan
pengetahuan.
Mengumpulkan model
bisnis dan jalur yang
dapat digunakan.

Aksi
Kumpulan model bisnis
dan jalur untuk
advokasi.
Diseminasi
pengetahuan.

Aksi
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Pendidikan

03.

Penguatan PAUD-HI

Sumba Barat Daya

PROGRAM/LOKASINO.

01.

PERIODE TUJUAN STATUS

2019-2021 Penguatan kapasitas guru,
pengelola dan kelompok
masyarakat terkait pendidikan
anak usia dini dengan
menerapkan model PAUD Holistik
Integratif yang dikembangkan
pemerintah dengan menyatukan
layanan pendidikan, kesehatan
dan bimbingan keluarga.

Berjalan2019-2021

Penguatan kapasitas guru, kader
posyandu dan kelompok
masyarakat terkait pendidikan
anak usia dini. Penerapan model
PAUD Holistik Integratif dengan
menerapkan kurikulum, materi
dan modul yang telah
dikembangkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

BerjalanPengembangan Model
PAUD-HI

Sumba Barat Daya

02. 2020-2023

Penguatan Ekosistem
PAUD-HI

Sumba Timur

Penguatan jajaran pemerintahan
dan pemangku kepentingan
terkait pengembangan dan
pendidikan anak usia dini dengan
mendorong pembentukan forum
peduli anak usia dini dan
diterbitkannya aturan daerah
yang mendukung
keberlanjutannya.

Berjalan, 
(diperpan-
jang hingga
Maret 2021)

2019-2020

04. Pembelajaran Berbasis
Inkuiri untuk Sekolah
Dasar

Sumba Barat Daya

Penguatan kapasitas guru
sekolah dasar dalam proses
pembelajaran kelas 1-6 dengan
menggunakan pendekatan
berbasis inkuiri serta
memanfaatkan potensi lokal. 

Berjalan2018-2021



Literasi Dasar untuk
Kelas Awal

Sumba Barat Daya

PROGRAM/LOKASINO.

05.

PERIODE TUJUAN STATUS

2021-2023 Penguatan kapasitas guru
sekolah dasar dalam
mengajarkan literasi dasar
kepada murid kelas 1-3 melalui
pendekatan kesadaran fonik dan
membaca berimbang.

Rencana

Penguatan kapasitas kepala
sekolah dasar untuk memimpin
dan mensupervisi guru dalam
menciptakan lingkungan yang
kondusif untuk pembelajaran
literasi dan numerasi dasar
kepada murid kelas 1-3. 

RencanaLiterasi dan Numerasi
Dasar untuk Kelas
Awal

Sumba Barat Daya

06. 2021-2023

07. Revitalisasi Ekosistem
Pendidikan Kejuruan

Sumba Barat Daya

2020-2022 Revitalisasi dan penguatan
sekolah kejuruan pariwisata
yang memiliki jurusan Urusan
Perjalanan Wisata dan
Perhotelan melalui penguatan
kapasitas guru dan pengelola
SMK , serta penguatan
hubungan ke industri dan
menyiapkan lulusan siap kerja. 

Berjalan
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Lingkungan Pendukung

Penguatan Kapasitas
Penggiat
Pembangunan 

Sumba Barat Daya

PROGRAM/LOKASINO.

01.

PERIODE TUJUAN STATUS

2021-2023 Membangun kapasitas pegiat
pembangunan untuk menjawab
tantangan pembangunan di
daerahnya melalui rangkaian
pelatihan terkait dengan
beberapa keterampilan kunci
seperti kemampuan komunikasi,
fasilitasi, advokasi dan
pemantauan & evaluasi. 

Rencana

Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan Desa

Sumba Barat Daya

02. 2021-2023 Penguatan pengetahuan dan
kapasitas pemimpin dan
perangkat desa dalam
pengelolaan pemerintahan desa
yang baik dan partisipatif.

Rencana



Mengembangkan
Pariwisata Berbasis
Sumber Daya Alam dan
Budaya Setempat 

Sumba Barat Daya

PROGRAM/LOKASINO.

01.

PERIODE TUJUAN STATUS

2019-2020 Penguatan pengetahuan dan
kapasitas kelembagaan
perangkat desa serta lembaga
formal dan informal dalam
mengembangkan pariwisata
berbasis desa di dua komunitas. 

Berjalan, 
(diperpan-
jang
hingga
Maret 2021)

Penguatan kapasitas organisasi
kelompok petani garam di
Amed, Bali. Fokus kepada
pengembangan bisnis dan
membangun keberlanjutan
untuk kegiatan pertanian garam. 

BerjalanDukungan
Pengembangan Usaha
bagi Petani Garam
Amed

Amed, Bali

02. 2019-2021

03. Pengembangan
Ekosistem Pariwisata
Berbasis Desa

Sumba Barat Daya

2021-2023 Penguatan pengetahuan dan
kapasitas kelembagaan
perangkat desa serta lembaga
formal dan informal dalam
mengembangkan pariwisata
berbasis desa di dua komunitas.
Program ini merupakan fase
lanjutan dari program
sebelumnya, Desa Wisata Sumba.

Rencana
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Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

04. Penguatan Mata
Pencaharian Pertanian

Sumba Barat Daya

2021-2023 Peningkatan pengetahuan dan
keterampilan kelompok tani
dalam mempraktikan pertanian
yang baik, pengelolaan dan hasil
pertanian, perencanaan pasca
panen serta pengembangan dan
pemasaran produk hasil panen.

Rencana



Program
80.3%

Operasional 
19.7%
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www.wlf.or.id
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