
 
 

 

 
6 Project Sosial Anak Muda Indonesia Siap Beradu Untuk Dapatkan Pembiayaan 

#ProjectPassion PassionVille Wismilak 
 

Jogjakarta, 28 November 2016 │ 6 karya anak muda Iindonesia telah terpilih memasuki 

tahap final Kompetisi #ProjectPassion yang diselenggarkan oleh program PassionVille dari 

Wismilak. Ke-6 project tersebut akan memasuki tahap akhir sebelum akhirnya dipilih satu 

project yang akan mendapatkan pendanaan dari PassionVille. Mereka akan melalui masa 

karantina dari tanggal 28 November sampai 3 Desember di Jogjakarta untuk mengikuti sesi 

workshop, mentoring dan pengembangan konsep project bersama Yoris Sebastian 

(pengusaha dan pelaku di bidang industri kreatif) dan Erix Soekamti (seniman kreatif 

Indonesia dan pendiri sekolah bakat gratis di Indonesia DOES University). Pengumuman 

pemenang #ProjectPassion dilaksanakan pada acara Big Bang PassionVille pada tanggal 3 

Desember 2016 di Jogjakarta. 

 

Ke-6 finalis #ProjectPassion terdiri dari berbagai latar belakang dan area yang berbeda. 

Mereka terpilih sebagai finalis setelah dinilai project mereka sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan PassionVille, yaitu: berangkat dari passion, kedalaman konsep dan isu sosial, 

originalitas, keunikan konsep/implementasi, feassibility, solusi dan yang terpenting adalah 

seberapa besar project tersebut akan berpengaruh dan berguna untuk komunitas dan 

lingkungan mereka. ”Pada akhirnya, project ini nanti dilakukan untuk memberikan dampak 

sosial yang positif bagi masyarakat. Mereka (para finalis #ProjectPassion) adalah Agent of 

Change dari generasi saat ini,” kata Edric Chandra selaku penggerak #ProjectPassion dari 

PassionVille Wismilak.  

 

Finalis #ProjectPassion terdiri dari: Project Bhumihara (Group Fadhila El Discha, Jakarta) 

yang mengangkat isu pengelolaan sampah di Pulau Bawean, Project Merupa Menjelma di 

Setiap Sudut Kota (Group Fandy Ragil, Surabaya) dengan Giant Wall Chalkboard/ papan tulis 

raksasa sebagai solusi keindahan (mural) kawasan kampung dengan partisipasi masyarakat 

sekitar, Project Voice for Change (Group Abdullah Faqih, Malang) adalah project audiobooks 

bagi penyandang dissabilitas (tuna netra) agar panti-panti tuna netra tetap memiliki akses 

kepada buku, Project Becak Artis (Group Yuliastika Handayani, Semarang) dengan konsep 

menghias becak-becak yang ada di Kota Malang agar menambah aspek keindahan 



 
 

transportasi umum dan pariwisata, Project Museum Ziarah Kenangan (Group Ardian Agil 

Waskita, Semarang) dengan program untuk museum berupa film fiksi dan program 

keterlibatan masyarakat di museum untuk mengajak masyarakat lebih tertarik kepada 

museum, dan Project Kelas Honocoroko (Group Ulul Azmi Aziz, Jogjakarta) yang membawa 

aksara jawa Honocoroko dalam turunan berbagai kegiatan agar masyarakat lebih mengenal 

kebudayaan ini. 

 

Pada sesi karantina #ProjectPassion, peserta akan mendapatkan mentoring session dari 

Yoris Sebastian dan Erix Soekamti yang akan berbagi mengenai dunia kreatif dan 

mempertajam passion attitude peserta. Selain itu para finalis juga akan mengembangkan 

project mereka agar feassible untuk diterapkan di kehidupan nyata. “Untuk itulah kami 

mengundang Yoris Sebastian dan Erix Soekamti untuk menambah wawasan finalis juga 

membantu  mengembangkan project  mereka agar siap diaplikasikan di masyarakat,” lanjut 

Edric Chandra. 

 

Selain mendapatkan pendanaan project, pemenang utama #ProjectPassion nanti akan 

mendapatkan experience grant, yang akan memperkaya bidang yang mereka tekuni. 

“Experience grant yang kami berikan kepada pemenang utama ini merupakan privilege dari 

kami agar pemenang memperoleh tambahan pengetahuan & pengalaman untuk keahlian 

mereka. Bisa dalam bentuk mentoring dengan expertise atau kesempatan mengikuti 

workshop dan exhibition yang berguna untuk mereka,” tutup Edric Chandra. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tentang PassionVille: 

Passionville merupakan program yang diinisiasi oleh Wismilak dalam bentuk activities series; 

kompetisi, performance, exhibition & mentoring - mengenai Passion, sejak 2013. Dimana masyarakat 

dan peserta diajak untuk menjadi sosok yang konsisten mengasah bakat yang dimiliki sesuai dengan 

passion masing-masing dan berkarya melalui passion yang ditekuni.  

 
Informasi selanjutnya, dapat menghubungi: 
PT Wismilak Inti Makmur Tbk - Anastesya Ftaraya (Public Relations) 
     
Grha Wismilak      
Jl. Dr Soetomo No 27, Surabaya, Indonesia       
 Ph. +62 31 295 2889, F: +62 31 295 2800      
www.passionville.id  www.wismilak.com 

 
 


