
Apa itu Waliku1?

1Kata ‘Waliku’ berasal dari Bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara pertama dimana kami melakukan uji coba terhadap solusi yang 
kami tawarkan
2Untuk detail dampak terkini dari Waliku, silakan kunjungi: https://www.waliku.org/impact.html

Waliku adalah tim teknis dari Save the Children 
yang membantu melalui perangkat digital untuk 
edukasi serta kesejahteraan siswa.

Tim Waliku mendukung program pendidikan 
formal dan non-formal untuk secara bertahap 
memperkenalkan data digital dan analisis yang 
dibutuhkan untuk penyediaan layanan yang efektif. 
Dengan digitalisasi data terkait kehadiran siswa, 
hasil pembelajaran, status kesehatan, dan penyele-
saian masalah (case management) yang progresif, 
mitra ekosistem memiliki posisi yang lebih baik 
untuk mendukung kesejahteraan anak-anak. Digi-
talisasi adalah tentang laporan dan analitik seperti 
halnya mengadopsi perilaku yang baru. Kami 
mendukung proses adopsi digital melalui desain 
yang berpusat pada pengguna, dukungan imple-
mentasi, dan perangkat yang dapat memantau 
kemajuan

Keluarga yang memiliki hambatan dalam 
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak 
akan terdeteksi dan dapat diberikan 
perawatan yang diperlukan dengan meman-
faatkan layanan yang relevan.

Guru lebih efektif dan proaktif terhadap 
anak-anak yang memiliki risiko kehilangan 
pembelajaran yang tinggi, putus sekolah atau 
mengalami kesenjangan kesejahteraan.

Lembaga (formal dan nonformal) yang mem-
berikan pendidikan khusus, kesehatan atau 
layanan kesejahteraan dapat tepat sasaran 
dalam memberikan sumber daya kepada 
mereka yang paling membutuhkan.

Pemerintah & mitra pembangunan mendapat-
kan data yang lebih baik terkait dengan ukuran 
kinerja utama untuk mengarahkan sumber 
daya kemanapun yang paling dibutuhkan
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Waliku : Lembar Informasi

Kami membantu membuat sarang digital untuk 
anak-anak seperti2:

https://www.waliku.org/impact.html   

https://www.waliku.org/impact.html


Waliku Dashboard, yang didalamnya terdapat 
laporan yang sudah dikustomisasi sesuai kebutu-
han  proyek individu dan institusi.

Waliku Train, sebuah system manajemen pelatihan 
untuk pengguna dalam skala besar untuk belajar 
secara mandiri mengenai dasar dari perangkat 
digital.

Waliku Triage, berguna untuk menyaring siswa 
dan staf yang sakit (termasuk COVID-19).

Waliku Clinic, sebuah portal kesehatan siswa 
untuk klinik komunitas/ pusat kesehatan utama.

Waliku Protect, sebuah manajemen perlindungan 
anak oleh sekolah dan pemangku kepentingan 
kesejahteraan anak.

Waliku Remote, sebuah solusi komunikasi suara 
dan SMS otomatis dengan para guru dan mitra 
ekosistem.
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Pengukuran apa yang kami lacak?
Kami melacak berbagai ukuran untuk memnatau 
pendaftaran siswa, kehadiran, ketidakhadiran, 
pengulangan, kemajuan, keluar dari sekolah, status 
tidak bersekolah, cakupan pelayanan kesehatan, 
faktor risiko personal maupun sosial yang berpen-
garuh pada kesejahteraan anak. Laporan akan 
dibuat berdasarkan persyaratan, proteksi data, dan 
pertimbangan keamanan klien.

Alat apa yang kami gunakan?
Tim Waliku menggunakan produk kami sendiri 
termasuk: 
a) Waliku Class, sebuah aplikasi Android untuk 
guru untuk mencatat dan mengatur absensi.
b) Waliku Admin, , sebuah aplikasi web untuk 
administrator untuk mengatur populasi guru, 
mencatat kehadiran staf & memvisualisasikan data 
siswa. 

Kami juga menggunakan alat dari pihak ketiga 
(third-party) yaitu DHIS2, Kobo Toolbox, dan 
Power BI untuk menciptakan solusi seperti:
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Bagaimana Tim Waliku dapat mendukung 

sebuah proyek atau institusi?
Tim Waliku dapat menawarkan dukungan ujung ke 
ujung (end-to-end) untuk proyek dan institusi 
formal/non-formal yang menginginkan penggunaan 
perangkat digital untuk meningkatkan efektifitas 
kerja, memantau kehadiran, dan membuat manaje-
men kebutuhan siswa. Dukungan diarahkan 
kepada kebutuhan dan pertimbangan biaya dari 
kantor, dan termasuk:

Analisis formatif untuk mengidentifikasi 
teknologi yang tepat untuk kebutuhan proyek.

Desain yang berpusat pada pengguna untuk 
adaptasi lokal dan kustomisasi dari perangkat 
digital.

Aplikasi & laporan yang dapat dikustomisasi 
untuk berbagai kebutuhan pengguna/konteks.

Penyimpanan data yang aman.

Dukungan pelatihan.

Alat implementasi dan pelatihan bagi proyek 
untuk masuk ke sistem digital.

Bantuan IT dan dukungan adopsi tekonologi 
berkelanjutan.
 
Layanan yang bernilai tambah (value-added) 
termasuk pemilihan produk/perangkat keras 
(hardware) tekonogi.
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Untuk kebutuhan proyek, kami juga mendukung 
dalam:

Perangkat tambahan untuk Waliku Class dan 
Waliku Clinic untuk mencatat penyediaan 
pelayanan kesehatan (contohL meals, WASH, 
deworming, vision) dan hasil pembelajaran.

Hubungan dengan penyedia layanan telehealth 
untuk sekolah dan keluarga.

Analsis prediktif mengenai faktor risiko untuk 
komunitas sekolah.
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Tentang Kami
Kunjungi situs web dan kanal Youtube atau hubungi kami untuk 
informasi lebih lanjut terkait alat dan program yang kami 
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https://waliku.weebly.com/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCWiUm-uh1BqYbR77U--UZ3Q
mailto:walikudashboard@savethechildren.org

