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Newsletter
V O L U M E  I

Terima kasih telah 
mendukung UNICEF dalam 
pemenuhan  
hak-hak anak Indonesia. 

Sejak awal 2021, Kakak dan 
para figur publik berpengaruh  
(influencer) lainnya telah 
memainkan peran kunci 
dalam upaya advokasi 
UNICEF. Kolaborasi kita telah 
membantu mengedepankan 
aspirasi dan kebutuhan anak 
serta kaum muda Indonesia 
di berbagai platform digital.

Kegiatan utama tahun ini 
adalah kami meluncurkan 
Kampanye Kebaikan untuk 
mengakhiri perundungan, 
dalam sebuah konferensi 
virtual yang mempertemukan 
ratusan orang muda 
dari seluruh Indonesia. 
Setelah konferensi, kami 
mendapatkan laporan dari 
hampir 10.000 orang muda 
tentang perundungan yang 
dialaminya melalui chatbot 
WhatsApp U-Report anti-
perundungan yang dikelola 
oleh UNICEF Indonesia. Ini 
tentunya adalah pencapaian 
luar biasa dalam upaya kami 
mengakhiri kekerasan. 

Mari lihat kembali perjalanan 
kolaborasi kita selama 
Januari hingga Juli 2021.

SELAMAT ULANG TAHUN DUTA 
NASIONAL UNICEF, KAK FERRY 
SALIM!  
Selamat ulang tahun kepada Duta Nasional UNICEF Indonesia, 
Kak Ferry Salim! Selagi merayakan hari paling penting di tahun 
ini, Kak Ferry juga tidak lupa mengajak masyarakat Indonesia 
berdonasi dan turut serta sebagai Pendekar Anak. 

DUKUNG VAKSINASI 
PAHLAWAN KITA 
April menjadi bulan yang sibuk 
bagi Kak Ferry Salim. Pria yang telah 
bertugas sebagai Duta Nasional UNICEF Indonesia selama 
17 tahun berkesempatan untuk melaksanakan webinar dengan 
Ibu Siti Nadziroh, seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 
33 Semarang. Mereka membahas pentingnya vaksin bagi 
kelompok guru. Diskusi ini menghasilkan 225.000 percakapan 
secara daring. Selain itu, Kak Ferry juga mengundang 
masyarakat untuk mendukung kerja advokasi UNICEF dengan 
berdonasi melalui program Pendekar Anak. Berkat Kak Ferry, 
UNICEF Indonesia menyambut kemunculan puluhan Pendekar 
Anak baru sepanjang April hingga Juli 2021. Hore!

https://www.instagram.com/p/CKWHuOVhj_r/
https://www.youtube.com/watch?v=Z5cSp9Egs58
https://www.instagram.com/p/CODA8g-Bl9w/
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PROGRAM  
KERJA NASIONAL 
2021 – 2025
Memulai tahun 2021, UNICEF 
Indonesia meluncurkan 
rencana kerja resmi dengan 
Kementerian Perencanaan 
dan Pembangunan (Bappenas) 
RI. Duta Nasional UNICEF, 
Kak Nicholas Saputra, 
memberikan dukungannya 
terhadap rencana kerja 
advokasi hak-hak anak 
Indonesia di masa depan. 

Januari 2021

MENGGANTUNGKAN ASA UNTUK 
KEMBALI KE SEKOLAH 
Banyak sekolah di Indonesia mengalami penutupan kegiatan 
belajar mengajar sejak 2020 akibat COVID-19. Kondisi ini 
menghambat anak-anak untuk belajar di sekolah serta bertemu 
dengan teman-teman dan guru. Dalam sebuah diskusi 
Instagram Live bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nadiem Makarim, Kak Sophia Latjuba menyampaikan pesan 
semangat kepada orang muda serta menekankan bahwa 
kondisi yang serba menantang seperti saat ini akan membuat 
kita menjadi orang yang lebih baik. Konten terkait diskusi ini 
disukai lebih dari 34.000 netizen dan menghasilkan lebih dari 
600 komentar di seluruh kanal media sosial UNICEF Indonesia 
dan U-Report.

Januari 2021

GIZI UNTUK 
BERKEMBANG 
Kak Olivia Jensen 
mendukung kampanye 
#NourishtoFlourish 
sebagai bagian dari 
perayaan Hari Gizi 
Nasional. Kak Olivia 
tampil sebagai pembicara 
bersama Dr. dr. Brian 
Sri Prahastuti (Penasihat 
Khusus Kantor Staf 
Kepresidenan), Airin 
Roshita (Nutrition 
Specialist UNICEF 
Indonesia) dan Chef Ricky 
Sulaiman. 

Januari 2021

https://www.instagram.com/p/CKjLRytjsOp/
https://www.instagram.com/p/CKBlOMzjcHg/
https://www.instagram.com/p/CKYy134j_B0/
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Januari 2021

MARI LINDUNGI BUMI 
BERSAMA-SAMA 
Melindungi bumi membutuhkan upaya kolektif 
dari setiap orang. Kak Putri Sa’ud, seorang 
artis pengisi suara, mengundang semua 
anak Indonesia untuk berpartisipasi dalam 
tantangan mengisi suara (voice over) untuk 
mempromosikan chatbot Aksi Iklim U-Report 
Indonesia. Konten ini sudah ditonton lebih 
dari 450.000 kali dan menghasilkan lebih 
dari 32.000 percakapan secara daring. Pada 
tantangan kali ini, kami menerima banyak 
pendaftar dengan konten menarik dan 
memberikan hadiah kepada lima pemenang 
terbaik.

MIMPI SETINGGI-
TINGGINYA 
Menghentikan perkawinan anak dan kekerasan 
terhadap perempuan menjadi satu isu yang 
kerap Kak Mentari Novel advokasi dengan 
sepenuh hati. Dalam sebuah webinar yang 
dihadiri oleh 150 orang serta ditonton oleh 
lebih dari 13.000 orang melalui kanal YouTube 
Pemerintah Jawa Tengah, Kak Mentari 
menekankan pentingnya kehadiran tokoh-
tokoh teladan untuk menginspirasi anak-anak 
mewujudkan mimpinya. Kak Mentari juga 
mendorong para pemangku kepentingan untuk 
menciptakan sistem pendukung yang dapat 
membantu percepatan solusi isu-isu krusial ini.  

Maret 2021

MASA DEPAN 
INDUSTRI KREATIF
Apakah kamu tahu bahwa anak 
muda Indonesia saat ini memiliki 
tingkat ketertarikan yang sangat 
tinggi untuk bekerja di industri 
kreatif? Ketertarikan ini perlu 
direspon dengan dukungan yang 
terus-menerus. Kak Jovial da 
Lopez membagikan tips bagi 
kamu semua yang ingin bekerja 
di industri kreatif. Kak Jo percaya 
bahwa ketika kita memanfaatkan 
ketertarikan dan semangat untuk 
membangun industri kreatif 
Indonesia, hasil karya seni kita akan 
berkembang dan lebih berdampak. 
Tips Kak Jo ini menghasilkan 839 
interaksi secara daring.

April 2021

UNDANGAN KAK 
MELODY UNTUK TEBAR 
BENIH KEBAIKAN  
Melalui instagramnya yang 
menghasilkan lebih dari 28.000 interaksi 
daring di berbagai kanal media sosial, 
Kak Melody Laksani mengundang kita 
untuk berpartisipasi sebagai Pendekar 
Anak. Sejalan dengan semangat bulan 
Ramadan, undangan kebaikan dari Kak 
Melody berhasil menggerakkan puluhan 
orang baik yang berkomitmen untuk 
rutin berdonasi dan membantu anak-
anak malnutrisi di berbagai daerah di 
Indonesia. 

https://www.instagram.com/p/CKBJWw6Bn3B/
https://www.youtube.com/watch?v=-MPgH6bUCL0
https://www.instagram.com/p/COiImQLjL8f/
https://www.instagram.com/p/COSduB9h5PH/
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MELAWAN “CREATIVE BLOCK”
Sebagai seorang penyanyi, Kak Isyana Sarasvati paham bahwa 
creative block menjadi faktor yang memperlambat proses kreatif. 
Pada perayaan Hari Inovasi Dunia, Kak Isyana membagikan 
strategi untuk keluar dari hal-hal yang menumpulkan kreativitas. 
“Temukan medium yang tepat untuk menyegarkan otak kita 
kembali” ujarnya. Tips dari Kak Isyana menghasilkan 475 interaksi 
secara daring.

KEBAHAGIAAN BULAN 
RAMADAN 
Bulan suci Ramadan adalah waktu yang terbaik 
untuk berbagi kebaikan. Kak Dian Sastrowardoyo 
mengundang setiap orang untuk membantu anak-anak 
penderita malnutrisi melalui program Pendekar Anak. 
Undangan kebaikan dari Kak Dian ditonton sebanyak 
lebih dari 287.000 kali serta menghasilkan beberapa 
Pendekar Anak baru.

Mei 2021

UNDANGAN KEBAIKAN
Dalam sebuah pesan video, Siwon Choi, 
Duta Regional UNICEF sekaligus anggota dari 
boyband asal Korea Super Junior, mengajak 
kita untuk melawan perundungan dan terus 
mempromosikan kebaikan. Video ini ditonton 
oleh hampir 1,2 juta orang dan berhasil 
mengundang lebih dari 100.000 orang terlibat 
dalam percakapan secara daring mengenai 
video ini. Keren banget, kan?

Kak Siwon juga menyampaikan lebih banyak 
tentang aksi kebaikan dalam Konferensi 
Kebaikan di mana ia menjawab beberapa 
pertanyaan dari perwakilan 484 peserta dari 
seluruh Indonesia. 

Kamsa hamnida atas dukungannya bagi anak-
anak Indonesia, Kak Siwon! 

DI ATAS RATA-RATA: 
HARMONI SUARA  
UNTUK HAK ANAK
Tahun ini, penyanyi Kak Gita Gutawa bersama 
ayahnya, Kak Erwin Gutawa, menyelenggarakan 
Konser Di Atas Rata-Rata dengan mengundang 
150 musisi muda berbakat serta penyanyi tamu 
Kak Yura Yunita. Konser ini diselenggarakan 
sebagai bentuk perayaan Hari Anak Nasional 
yang diperingati setiap 23 Juli 2021. Setiap 
orang yang menonton Konser Di Atas Rata-Rata 
dapat berdonasi melalui program Pendekar 
Anak. Konten promosi dari kegiatan ini sudah 
ditonton sebanyak lebih dari 95.000 kali dan 
menghasilkan lebih dari 200.000 percakapan 
secara daring. Benar-benar di atas rata-rata ya! 

Juni 2021

June 2021

https://www.instagram.com/p/CPir4a5jn2U/
https://www.instagram.com/p/COUsU2DBGO3/
https://www.instagram.com/p/CQGR-ilheLG/
https://www.instagram.com/p/CQ_KGdYM2Kx/


Influencers Newsletter | Vol 1 Jan-July 2021

KAK DIAN 
LAWAN 
PERUNDUNGAN 
Perundungan itu ngga  
keren sama sekali. Kita  
butuh lebih banyak orang 
untuk melawan bentuk 
kekerasan yang terjadi 
terus-menerus, khususnya 
di lingkungan sekolah. 
Pada 6 Juli 2021, Kak Dian 
Sastrowardoyo sekali lagi 
memberikan dukungannya 
untuk melawan  
perundungan dengan 
mempromosikan fitur anti-
perundungan yang dapat 
diakses melalui chatbot 
WhatsApp U-Report. Video 
ini sudah ditonton lebih dari 
240.000 kali, disukai lebih 
dari 25.000 netizen dan 
menghasilkan kurang lebih 
300 komentar.

PESAN KAK NICO UNTUK AKHIRI 
PERUNDUNGAN 
Kak Nicholas Saputra memotivasi kaum muda untuk mencari 
bantuan ketika mengalami perundungan. Melalui sebuah video layanan 
masyarakat Kak Nico mempromosikan Layanan SAPA. Sejak tayang, 
video yang turut menampilkan Kak 
Siwon Choi dan Kak Najwa Shihab ini 
menjangkau lebih dari 900.000 orang 
dan sudah ditonton sebanyak lebih dari 
135.000 kali serta menghasilkan kurang 
lebih 350.000 percakapan digital pada 
kanal media sosial. Sejak kampanye 
ini dimulai, terdapat kurang lebih 6.000  
orang mencari bantuan melalui Layanan 
SAPA. 

AKSI KAK NAJWA 
UNTUK HENTIKAN 
PERUNDUNGAN
Tokoh media dan figur publik Najwa 
Shihab berpartisipasi dalam video layanan 
masyarakat yang mempromosikan 
kampanye anti-perundungan bersama 
dengan Kak Nicholas Saputra dan Kak Siwon Choi. Kak Najwa 
mempromosikan Layanan SAPA (sebuah layanan sosial melalui 
telepon bagi anak-anak) sebagai wadah untuk melaporkan tindakan 
perundungan yang terjadi di sekolah maupun daring. Video ini 
sudah ditonton hampir 1,5 juta kali dan menerima lebih dari 1.500 
komentar pada kanal pribadi dan profesional Kak Najwa. Setelah 
video tersebut tayang, kurang lebih 6.000 orang tergerak untuk 
melaporkan kasus perundungan melalui Layanan SAPA. 

Selain itu, Kak Najwa juga ikut menyebarkan kebaikan pada 
Konferensi Kebaikan UNICEF Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh 
total 484 peserta (388 perempuan, 96 laki-laki), juga disiarkan di 
YouTube dan sudah ditonton lebih dari 8.000 kali. 

Juni 2021

Juli 2021

DUKUNGAN ISTIMEWA DARI 
BINTANG YANG TENGAH NAIK DAUN
Kak Marsha Aruan adalah bintang muda yang tengah bersinar 
di industri hiburan Indonesia. Di tengah kesibukannya yang 
padat, Kak Marsha tetap memprioritaskan pendidikan. Ia 
mendukung program Pendekar Anak dari UNICEF Indonesia 
dan berbagi cerita melalui instagramnya pada 23 Juli 2021 
yang menghasilkan lebih dari 26.000 percakapan digital.

https://www.instagram.com/p/CQvkmwwBDv6/
https://www.instagram.com/p/CQlLjpiBY8q/
https://www.instagram.com/p/CQlLjpiBY8q/
https://www.youtube.com/watch?v=7yzx93Vx2sA
https://www.instagram.com/p/CRqOMMzhr87/
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UNTUK SETIAP ANAK, 
PENDIDIKAN
Kita mengenal Kak Mikha Tambayong 
sebagai seorang figur publik dan pekerja 
seni. Tidak banyak yang tahu, Kak Mikha juga 
sangat peduli pada pendidikan dan baru-baru 
ini menyelesaikan pendidikan masternya 
di Harvard Business School. Kak Mikha 
menyadari pentingnya pendidikan untuk 
setiap anak, karena itu tak henti berharap agar 
seluruh anak Indonesia dapat akses terhadap 
pendidikan yang berkualitas.

Pada perayaan Hari Anak Nasional lalu, Kak 
Mikha membuat video reaksi sebagai respon 
terhadap video Suara Anak Indonesia. Tonton 
video nya di sini yuk. Video ini menghasilkan 
85.000 percakapan digital.

Juli 2021

Juli 2021

PESAN PENUH HARAPAN  
DARI HIVI!
Kami senang sekali karena lebih banyak orang bergabung 
dan mendukung kerja advokasi UNICEF Indonesia pada 
perayaan Hari Anak Nasional yang lalu. Tidak hanya jago 
nyanyi, Kak Neida, Kak Ilham, Kak Fzzzzsvebrian 
dan Kak Ezra dari grup band HIVI! adalah musisi 
muda Indonesia yang juga aktif mendukung kampanye 
tentang isu-isu sosial yang memengaruhi kondisi anak 
di masa pandemi. Simak bagaimana kakak-kakak HIVI! 
merayakan Hari Anak Nasional pada video ini yang sudah 
menghasilkan lebih dari 245.000 percakapan daring. 

Juli 2021

VAKSIN MELINDUNGI 
MASA DEPAN ANAK-ANAK
Lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 
di kelompok anak-anak mendorong aktivis 
pemberdayaan perempuan, Kak Yenny Wahid, 
melakukan aksi nyata. Dia mengajak semua 
orang dewasa untuk melakukan vaksinasi 
sebagai salah satu cara untuk melindungi 
anak-anak kita. Simak pesan penyemangat 
dari Kak Yenny di sini. Video ini sudah ditonton 
sebanyak lebih dari 380.000 kali, disukai 
lebih dari 3.700 netizen dan menerima 430 
komentar.

JANJI 
WUJUDKAN 
LINGKUNGAN 
YANG LEBIH 
AMAN DAN 
LEBIH SEHAT

Kak Joshua Suherman mengajak kita semua untuk 
bergabung dan ambil bagian sebagai Pendekar Anak 
untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman 
dan sehat bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan 
mereka. Lihat postingannya di sini yang disukai 2.500 
netizen. Tahukah kamu bahwa kini Pendekar Anak 
berkesempatan mendapatkan gelang keren seperti 
yang dikenakan Kak Jojo?

Terima kasih atas dukungannya 
terhadap upaya UNICEF dalam 
mempromosikan dan melindungi hak-
hak anak Indonesia. 

https://www.instagram.com/tv/CSHKSlkhAkG/
https://www.instagram.com/p/CR87W1sB1LJ/
https://www.instagram.com/p/CRv6BJnBCyR/
https://www.instagram.com/p/CSJsWREl_X8/



