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Di awal pandemi pada 
tahun 2020, kami sangat 
bersyukur mendapatkan 
dukungan dari Duta-
Duta Nasional UNICEF 
bersama tokoh-tokoh 
publik dan selebriti 
berpengaruh lainnya 
untuk mengedukasi 
masyarakat tentang 
dampak COVID-19 bagi 
kesehatan, pendidikan, 
pemenuhan gizi 
seimbang, kesehatan 
mental, dan perlindungan 
anak.

Kami ingin berbagi 
perjalanan ini dengan 
Anda melalui buletin 
edisi khusus tanggap 
COVID-19.

MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN 
Duta Nasional UNICEF Indonesia, Kak Ferry Salim, menyadari 
bahwa kelompok rentan membutuhkan perlindungan terbaik 
selama pandemi. Melalui video dan audio iklan layanan 
masyarakat ini, Kak Ferry mengajak kita semua untuk melindungi 
kakek, nenek dan anggota keluarga kita yang telah lanjut usia 
dari COVID-19. Video ini telah membantu mengedukasi lebih dari 
13.000 orang yang menonton melalui Instagram dan YouTube.

Selain itu, perayaan Hari Anak Sedunia tetap menjadi agenda 
besar bagi Kak Ferry sambil tetap berkegiatan dari rumah. Kak 
Ferry menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman serta 
harapan anak-anak selama menjalani pandemi dalam sebuah 
wawancara TV yang disiarkan secara langsung menjelang Hari 
Anak Sedunia pada 20 November.
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KEBAIKAN DARI RUMAH
Kak Dian Sastrowardoyo adalah salah satu figur publik pertama 
yang mendukung UNICEF Indonesia dalam memperkuat upaya 
tanggap COVID-19. Pada Mei 2020, ia mengunggah pesan 
kebaikan yang menjangkau hampir 25.000 orang, dan mengajak 
masyarakat untuk menghormati dan menghindari stigmatisasi 
pada pasien COVID-19 dan keluarga mereka. Video tersebut 
ditonton hampir 500.000 kali dan menciptakan lebih dari 70.000 
interaksi daring.

Kak Dian tidak berhenti sampai di situ. Dia berpartisipasi dalam 
sebuah video layanan masyarakat akan pentingnya tinggal di 
rumah untuk menghentikan penularan COVID-19. Video ini sudah 
ditonton lebih dari 420.000 kali.

PERJUANGAN AKHIRI  
PERUNDUNGAN (#ENDBULLYING) 
Perundungan kerap terjadi saat pandemi dan berdampak negatif bagi 
anak muda. Kak Iqbaal Ramadhan tidak bisa tinggal diam. Pada bulan 
Juli, ia menyampaikan perspektifnya dalam webinar Kontribusi Anak 
Muda di Masa Pandemi dan berharap ia dapat menggerakkan orang 
lain untuk #endbullying. Pada bulan September, ia juga mendukung 
produksi dua iklan layanan masyarakat (lihat di sini dan di sini) untuk 
berkampanye melawan perundungan. ILM ini telah menjangkau lebih 
dari 822.000 orang.

MERASAKAN, 
MENDEKATKAN, 
DAN LAKUKAN 
AKSI NYATA 
Pesan semangat juga datang dari 
Duta Nasional UNICEF Indonesia, 
Kak Nicholas Saputra. Kak 
Nico mengajak generasi 
muda untuk terlibat dalam 
kampanye #COVID19Diaries, 
di mana kaum muda di seluruh 
Indonesia didorong untuk berbagi 
pengalaman selama pandemi. 
Video ini menjangkau lebih dari 
22.000 pengguna media sosial 
dan menciptakan lebih dari 
165.000 interaksi secara daring.

Berdasarkan hasil survei 
U-Report, orang muda merasakan 
tekanan (stress) yang lebih 
tinggi selama pandemi. Kak 
Nico merespon kondisi tersebut 
dengan mendorong orang muda 
untuk berbicara kepada orang-
orang terdekat tentang perasaan 
yang mereka rasakan.

Kak Nico turut ambil bagian 
mengampanyekan perubahan 
iklim dalam diskusi daring 
menjelang perayaan virtual Hari 
Anak Sedunia. Kak Nico juga 
menyampaikan pemikirannya 
mengenai isu penting ini dalam 
podcast MNC Trijaya FM.

Mei 2020

Juli 2020

Mei 2020

https://www.instagram.com/p/CAP1yAPj_SP/
https://www.instagram.com/p/CAFiqEQjOlA/
https://www.instagram.com/p/CAFiqEQjOlA/
https://www.youtube.com/watch?v=8kglYS92qPg
https://www.instagram.com/p/CE37ssihdBn/
https://www.instagram.com/p/CEs9BY1heJL/
https://www.instagram.com/p/CBahiSHDyuE/
https://www.instagram.com/p/CBF5b87jVX4/
https://www.instagram.com/p/CHxecOuD8rw/
https://www.instagram.com/p/CHxecOuD8rw/
https://www.youtube.com/watch?v=HQFF1ZCPXW8
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5 TIPS UNTUK 
SISTEM IMUN 
YANG LEBIH BAIK   
Kak Isyana Sarasvati 
tidak hanya terkenal 
karena musiknya tetapi 
juga kepeduliannya dalam 
menerapkan pola makan gizi 
seimbang – khususnya untuk 
meningkatkan imunitas di 
masa pandemi. Ia membagikan 
beberapa tips melalui video ini.

TIDAK BISA MAKAN DI 
RESTORAN? TIDAK MASALAH!  
Masak di rumah berantakan dan susah? Nggak selalu 
kok, kata Chef Vania dalam TikTok Live pada 27 Juli 
2021. Chef Vania menunjukkan bagaimana kegiatan 
memasak di rumah bisa seru, sederhana sekaligus 
bergizi. 

SEBUAH RESEP 
AGAR LEBIH 
SEHAT  
Dokter Sonia Wibisono 
menekankan pentingnya 
makanan bergizi melalui 
TikTok Live bersama 
adiknya, Chef Vania 
Wibisono.

MEMPROMOSIKAN INKLUSIVITAS 
PADA HARI ANAK NASIONAL  
Kak Surya Sahetapy mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 
kepada anak-anak Indonesia sambil mengadvokasi pentingnya 
ketersediaan informasi inklusif bagi komunitas Tuli. Menggunakan 
bahasa isyarat, Kak Surya menyemangati komunitas Tuli untuk 
ambil bagian dalam kampanye #COVID19Diaries. 

Juli 2020

Juli 2020Juli 2020

Juli 2020

https://www.instagram.com/p/CC5wbGJD-jK/
https://www.instagram.com/p/CDEGAb-jRa6/
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BUKAN MASALAH  
APABILA MERASA SEDANG 
TIDAK BAIK-BAIK SAJA 
Kak Mutiara Azka mengkampanyekan kesadaran 
kesehatan mental dalam Instagram Live yang 
dilakukan pada 9 Oktober 2020. Kak Azka 
menyoroti pentingnya kesehatan mental untuk 
bertahan di tengah pandemi. “Tidak apa-apa 
untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-
baik saja selama pandemi. Kita bisa melewati 
ini bersama-sama dan kita tidak sendirian jika 
kita mau mencari bantuan,” tambahnya. Azka 
juga mendukung Konferensi Kebaikan dengan 
mengangkat topik kesehatan mental di kalangan 
orang muda.

BICARA GIZI: APA 
YANG BERUBAH 
DI MASA 
PANDEMI? 
Pada 12 Oktober 2020, aktris 
dan pengusaha Indonesia 
Kak Wulan Guritno, berbagi 
panggung dengan putrinya, 
Kak Shalom Razade untuk 
mendiskusikan bagaimana 
pandemi berdampak pada kehidupan orang muda, 
khususnya bagi pemenuhan gizi seimbang mereka. Kak 
Wulan dan Kak Shalom mendiskusikan pentingnya pola 
makan seimbang dalam sebuah Instagram Live pada 19 
Oktober 2020. Diskusi ini disukai oleh lebih dari 65.000 
netizen. 

Oktober 2020

3 LANGKAH  
PERLINDUNGAN DIRI   
Kak Jovial da Lopez selalu menekankan 
pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa 
pandemi. Kak Jo memproduksi sebuah video yang 
mempromosikan protokol kesehatan seperti cuci 
tangan menggunakan air dan sabun, menggunakan 
masker, dan menjaga jarak. Video ini menghasilkan 
1,6 juta interaksi daring dan menjangkau hampir 
200.000 pengguna media sosial.

November 2020

https://www.instagram.com/p/CGHcuxljITD/
https://www.instagram.com/p/CQjHo_pj-hg/
https://www.instagram.com/p/CGM53SOhCbm/
https://www.instagram.com/p/CHaJr1Dhmr5/
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AYO CARI TAHU  
TENTANG COVID-19!   
Di masa sulit seperti pandemi COVID-19, 
misinformasi dapat menyesatkan kita. Kak 
Mona paham bahwa kita harus berhati-
hati dalam  memilih sumber berita dan 
informasi agar terlindung dari hoax. Kak 
Mona mendorong setiap orang mengakses 
informasi terpercaya tentang COVID-19 
melalui Serial Ayo Cari Tahu Tentang 
COVID-19. Program ini ditonton oleh lebih 
dari 15 juta pengguna media sosial dan media 
elektronik.

1 JAM PENUH 
HARAPAN   
Sebagai seorang ibu, Kak Sophia 
Latjuba memahami kesulitan yang 
dihadapi anak-anak Indonesia saat 
ini. Dalam diskusi Instagram Live 
bersama Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nadiem Makarim, 
Kak Sophia berdialog dengan anak-
anak muda juga U-Reporters terkait 
tantangan pembelajaran jarak jauh 
selama 18 bulan terakhir. Seluruh 
konten terkait diskusi ini disukai 
lebih dari 30.000 netizen.

November 2020

Berkat dukungan Anda kami telah 
menjangkau 38 juta khalayak 
sasaran sejak awal pandemi 2020. 
Kami tidak dapat melakukan ini 
tanpa dukungan dan komitmen 
Anda dalam menciptakan dunia 
yang lebih baik untuk setiap anak 
Indonesia.

Terima kasih!

Salam, 
Tim UNICEF Indonesia

https://www.instagram.com/p/CGZqSN-hmtV/
https://www.instagram.com/p/CGZqSN-hmtV/
https://www.instagram.com/p/CKBlOMzjcHg/



