
 
  

 

Peduli Pendidikan dan Kesehatan Anak 
dengan HIV/AIDS 

Hai TemanBaik, semua anak punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dan mempunyai kehidupan 

yang baik. Namun tak semua anak punya kesempatan dan sarana yang memadai untuk itu semua. Seperti anak-

anak dengan HIV/AIDS dan anak dari orang tua yang terinfeksi HIV.  

Stigma terhadap HIV/AIDS, anak dengan HIV maupun yang terdampak kerap kali mendapat perlakukan 

diskriminasi, termasuk di lingkungan pendidikan. Padahal mereka juga punya hak untuk bisa menempuh 

pendidikan demi masa depan yang baik.  

https://benihbaik.com/


 

Selain itu, dari sisi kesehatan, anak-anak ini memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga berisiko tinggi 

terinfeksi berbagai macam penyakit. Karenanya, kesehatan anak-anak ini harus sangat diperhatikan. Kesehatan 

ini menyangkut fisik dan mental. 

Anak yang terlahir dari ibu yang terinfeksi HIV punya risiko tinggi gangguan psikis dan masalah kesehatan lain 

meski tidak terinfeksi. Demikian juga anak dengan HIV perlu perhatian khusus. Anak dengan HIV harus 

mengonsumsi obat seumur hidup. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi anak-anak tersebut.  

Masalah lain yang muncul adalah diagnosa yang terlambat pada orang tua yang HIV. Hal ini mengakibatkan 

anak dari orang tua yang HIV menjadi yatim piatu. Dampak berikutnya dari sisi pendidikan dan kesehatan anak-

anak ini pun tak mendapat perhatian dan mengalami kesulitan. 

 



 

 

Yayasan Spiritia mengajak TemanBaik untuk bergandeng tangan dan menebarkan kebaikan untuk anak-anak 

yang kurang beruntung ini. Teman-temanKita ini membutuhkan uluran tangan kita untuk menunjang pendidikan 

dan kesehatan mereka, khususnya kebutuhan perlengkapan sekolah dan nutrisi makanan yang baik. 

Yuk TemanBaik nyalakan harapan di hati Teman-temanKita ini agar mereka bisa terus melangkah dan 

menjemput masa depan yang lebih baik. Tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan dengan cara: 

1. Klik “Donasi Sekarang”  

2.  Isi Nominalnya 

3. Pilih Metodenya. Donasi bisa lewat OVO, DANA, LinkAja, BCA KlikPay, KlikBCA, BRI E-Pay 

Sakuku, Go-Pay dll. Bisa juga lewat Transfer Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI). Atau lewat Kartu 

Kredit.  

4.  Jangan lupa bagikan cerita ini di media sosialmu, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp dan ajak 

TemanBaik lainnya berbagi kebaikan sekarang. 

29 TemanBaik Ikut Berpartisipasi 

1.630.072 terkumpul dari Rp 200 Juta 



78 Sisa hari 
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BenihBaik.com telah memiliki Izin Pengumpulan Uang di Kementerian Sosial Republik Indonesia 
dan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia. 

 

 

Tunjukan Aksimu 

https://pse.kominfo.go.id/sistem/2368
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