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ZAMAN BOLEH BERUBAH 
– NAMUN TEKAD UNTUK 
MELINDUNGI HAK-HAK ANAK 
TETAP SAMA 
Ferry Salim adalah aktor kawakan, Duta Nasional 
UNICEF Indonesia – dan seorang ayah. Ketika ia 
remaja, komputer belum banyak digunakan – apalagi 
berbagai aplikasi media sosial yang kini kerap 
digunakan oleh anak bungsunya, Raoul. Sebagai 
seorang influencer, Raoul yang berusia 15 tahun ini 
adalah bagian dari generasi digital.

Sebuah video dialog di mana Ferry bernostalgia 
mengenai masa kecilnya yang berbeda dengan 
masa kecil Raoul, membantu UNICEF meningkatkan 
kesadaran publik terkait Inisiatif Changing Childhood  
yang diluncurkan pada Hari Anak Sedunia 2021. Video 
Ferry dan Raoul berhasil memperoleh lebih dari 
145.000 views dan 984 percakapan daring di seluruh 
media sosial. 

BERCERITA MELALUI  
SEBUAH FOTO 
Duta Nasional UNICEF Indonesia, Nicholas Saputra 
turut meramaikan Hari Anak Sedunia 2021 dengan 
mengunggah salah satu foto hasil karyanya. Foto 
tersebut menampilkan anak-anak menaiki kuda 
di padang rumput yang luas; yang ia harapkan 
dapat menjadi pengingat bagi 1,2 juta pengikut 
Instagramnya bahwa tindakan kita hari ini dapat 
menyelamatkan bumi dan masa depan generasi 
penerus kita. 

Di saat foto Nico tersebut menarik perhatian netizen 
dan meraih hampir 50.000 likes dan lebih dari 400 
komentar, aktor sekaligus aktivis lingkungan itu 
juga menyoroti topik perubahan iklim yang dimuat 
dalam Inisiatif Changing Childhood UNICEF serta 
membagikan tautan untuk mengakses inisiatif 
tersebut dalam profil bio Instagramnya. 
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https://www.instagram.com/p/CWhUG9_BPGL/
https://changingchildhood.unicef.org/
https://changingchildhood.unicef.org/
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UNTUK SETIAP ANAK,  
SETIAP AKSI UNTUK 
MENYELAMATKAN BUMI 
Mengapa harus menunggu Hari Kesehatan Lingkungan 
Sedunia yang dirayakan pada bulan September untuk 
menciptakan masa depan yang bebas bahan bakar fosil? 
Di bulan Agustus, aktris Tatjana Saphira – yang memiliki 
kepedulian terhadap isu-isu lingkungan– mendukung 
kampanye advokasi regional Jejak Karbon yang diinisiasi 
secara kolektif oleh United Nations Development Programme 
(UNDP) and UNICEF. 

Tatjana berpartisipasi dalam video iklan layanan masyarakat  
yang diluncurkan pada awal kampanye serta mengunggah 
video ILM tersebut pada akun Instagram pribadinya yang 
memiliki 1,8 juta pengikut. Video tersebut sudah ditonton 
lebih dari 36.000 kali, mendapat 4,250 likes dan 130 komentar. 

MOTIVASI UNTUK VAKSINASI! 
DOKTER DAN AKTRIS  
BERBAGI SEMANGAT  
UNTUK TINGKATKAN 
VAKSINASI  
Sebagai vaksinolog Indonesia pertama, wajar 
apabila dr. Dirga Sakti Rambe dengan senang hati  
ambil bagian dalam iklan layanan masyarakat yang digagas UNICEF Indonesia 
terkait vaksinasi COVID-19. Dokter Dirga secara konsisten membagikan 
informasi bermanfaat seputar penanganan dan pencegahan COVID-19 sejak 
awal 2020 melalui akun Twitternya. 

Upaya dr. Dirga mendukung kampanye vaksinasi COVID-19 UNICEF serta 
mengunggah video tersebut ke akun Instagram dan Twitter, menghasilkan 
9.000 views dan 150 percakapan daring.

Sejalan dengan IMUNI, inisiatif yang digagas dr. Dirga untuk menyediakan 
layanan imunisasi di rumah, dr. Dirga terus mengadvokasi agar masyarakat 
bersedia melakukan vaksinasi untuk memperoleh perlindungan optimal serta 
segera mengakhiri pandemi. 

Aktris dan presenter Mona Ratuliu merasakan hal yang sama. Memiliki 
ketertarikan pada isu parenting dan kesehatan, Mona bergabung dengan 
dr. Dirga, tenaga kesehatan serta anak-anak untuk mendukung kampanye 
vaksin COVID-19 UNICEF. Komitmen Mona untuk mengamplifikasi pesan-
pesan UNICEF terkait vaksinasi COVID-19 melalui Instagram sudah ditonton 
sebanyak 27.000 kali dan disukai 655 pengguna.

Iklan layanan masyarakat tersebut menjangkau 79,5 juta orang melalui 
televisi, serta ditonton sebanyak 43.300 kali dan menghasilkan 4.400 
percakapan daring. Terima kasih Mona, dr. Dirga dan semua pihak yang telah 
mendukung upaya ini!

AGUSTUS 2021
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https://www.instagram.com/p/CUXb0pmJjZK/
https://www.instagram.com/p/CUZd61Dlf2W/
https://www.youtube.com/watch?v=bmcap6pwSMw
https://www.youtube.com/watch?v=bmcap6pwSMw
https://www.instagram.com/p/CVfRgfFBtJW/
https://twitter.com/dirgarambe/status/1452962649029820416
https://www.instagram.com/p/CV6tlkgATwY/


‘MOMFLUENCER’ 
DAN MODERATOR 
TERAMPIL 
Konselor ASI dan penulis buku 
Citra Ayu Mustika menjadi 
pemandu acara program AYO 
Cari Tahu Tentang COVID-19 
episode keempat. Program 
yang diproduksi oleh UNICEF 
dalam format webinar 
interaktif melalui Zoom ini 
dimulai pada tahun 2020 untuk 
menyediakan informasi terkait 
pandemi. 

Citra memoderasi dialog 
menjadi diskusi yang lebih 
hangat antara kelompok 
anak muda yang terdampak 
COVID-19 dengan perwakilan 
dari Ikatan Dokter Anak 
Indonesia (IDAI) dan UNICEF 
Indonesia. 

Setelah dipromosikan melalui 
platform digital, di mana AYO 
COVID-19 memperoleh 3,7 
million views dan 31.000 
percakapan daring, program 
ini juga menjangkau lebih dari 
10 juta orang melalui siaran 
televisi nasional.

OKTOBER 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=oqV7MER9R-k
https://www.youtube.com/watch?v=oqV7MER9R-k


Jauh sebelum kita mengenal COVID-19, tenaga 
kesehatan – dan UNICEF – sudah mempromosikan cuci 
tangan menggunakan sabun sebagai cara yang murah, 
mudah dan efektif untuk mencegah penyakit. 

Dokter muda, penyanyi dan content creator, Tiffani 
Afifa juga menyadari pentingnya cuci tangan bagi 
kesehatan. Pada Hari Cuci Tangan Sedunia, Tiffani 
mengingatkan 558.000 pengikut Instagram-nya untuk 
mencuci tangan dan memperhatikan kebersihan 
tubuh. Dia juga mengunggah Twibbon Hari Cuci Tangan 
Sedunia melalui Instagram Story yang menjangkau 
18.000 pengikut.

Ayah ASI ID juga menyampaikan pesan akan 
pentingnya cuci tangan kepada 94.000 pengikut 
Instagram mereka. Didirikan pada 2011 oleh 
sekelompok ayah sebagai gerakan sosial untuk 
mendukung ayah-ayah muda lainnya dalam mendukung 
ibu menyusui, Ayah ASI ID telah lama mendukung 
kegiatan advokasi UNICEF. 

Figur publik muda, penulis dan ice skater Nayfa 
Krasnaya menggunakan suaranya untuk edukasi 
orang muda akan pentingnya cuci tangan. Twibbon 
post yang ia unggah pada Hari Cuci Tangan Sedunia 
memperoleh 676 likes; dan dengan lebih dari 2,1 
juta pengikut di kanal media sosial, Nayfa sudah 
membantu memperluas jangkauan pesan cuci tangan 
menggunakan sabun. 

15 OKTOBER 2021

HARI CUCI TANGAN SEDUNIA 
CUCI TANGAN ADALAH 
INTI DARI KESEHATAN DAN 
KEBERSIHAN DIRI
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https://www.instagram.com/p/CVIKduBJNL1/
https://www.instagram.com/p/CVCsfnqJWXR/
https://www.instagram.com/p/CVCsfnqJWXR/


AKSI AMBIL ALIH AKUN  
MEDIA SOSIAL: TEPAT  
MOMENTUM DAN DAHSYAT!
Mengizinkan orang lain untuk mengakses media sosial 
pribadi adalah sebuah langkah yang berani terutama 
apabila media sosial tersebut milik seorang figur publik!  
Namun justru hal ini lah yang dilakukan oleh pendiri 
media dan jurnalis Najwa Shihab untuk menunjukkan 
dukungannya bagi anak-anak Indonesia pada perayaan 
Hari Anak Sedunia.

Pembawa acara Mata Najwa ini mengizinkan dua 
perwakilan anak muda dan figur publik muda 
Kynan Tegar untuk mengambil alih (take over) akun 
Instagramnya yang memiliki lebih dari 20 juta pengikut.

Kynan, yang juga seorang pembuat film, fotografer dan 
aktivis lingkungan, merupakan bagian dari masyarakat 
adat Dayak Iban yang mendiami kawasan Sungai Utik, 
Kalimantan Timur. Kynan berbicara mengenai isu lingkungan 
dan bagaimana kaum muda bisa membantu menyelamatkan 
bumi.

Kynan serta perwakilan orang muda lainnya, Rejoice dan 
Alvian, mendiskusikan isu-isu kritis seperti partisipasi anak 
dan pemberdayaan kaum muda, yang ditonton sebanyak 
1,6 juta kali dan menghasilkan 121.000 percakapan daring.

Aktivis gender dan feminis Yenny Wahid, yang memiliki 
302.000 pengikut Instagram, juga menunjukkan 
kepercayaan tinggi terhadap UNICEF dengan 
mengizinkan perwakilan orang muda mengambil alih 
Instagramnya untuk mendiskusikan pendidikan. Atas 
dukungan Yenny, yang juga Direktur The Wahid Institute 
dan putri Presiden RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid, video 
takeover ini ditonton sebanyak lebih dari 13.000 kali dan 
menghasilkan 750 percakapan digital. 

DUKUNGAN MELIMPAH BAGI  
ANAK-ANAK INDONESIA  
PADA HARI ANAK SEDUNIA 

Influencers Newsletter | Vol II Agst – Des 2021

https://www.instagram.com/reel/CWajWtuDl_f/
https://www.instagram.com/p/CWamUCBF-iQ/
https://www.instagram.com/p/CWamUCBF-iQ/


UNICEF JUGA MENJADI  
TARGET SASARAN TAKEOVER
Bukan hanya akun media sosial figur publik yang 
diambil alih pada Hari Anak Sedunia – akun Instagram 
UNICEF dan U-report juga menjadi target dari Instagram 
Takeover! 

Neida, Febrian, Ilham dan Ezra dari grup band HIVI! 
menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan 
dari U-Reporters di seluruh daerah di Indonesia, 
menjangkau lebih dari 8.300 pengguna media sosial. 

Atlet skateboard Nyimas Bunga Cinta (‘Bunga’) 
bergabung dalam kegiatan Instagram takeover 
untuk membicarakan topik kesehatan mental. 
Bunga menjangkau 12.000 pengguna Instagram 
dan menghasilkan 160 percakapan daring setelah 
mendiskusikan topik penting ini. 

Kesehatan mental juga menjadi topik penting bagi 
Nadhira Afifa, dokter muda lulusan Universitas Harvard 
dan content creator, yang merespon pertanyaan 
seputar kesehatan mental dan pendidikan pada saat ia 
mengambil alih akun Instagram UNICEF dan U-Report. 
Partisipasinya menghasilkan 100 percakapan daring serta 
menjangkau 24,000 pengguna. 

Penyanyi dan content creator Cyra Anindya Alesha – 
contoh anak muda yang melek teknologi – juga ikut serta 
mengambil alih akun Instagram UNICEF dan U-Report. 
Calon programmer muda ini menjawab pertanyaan 
terkait teknologi serta memanfaatkan pengalamannya 
sebagai penyiar radio untuk memandu talk show khusus 
anak muda untuk merayakan Hari Anak Sedunia. 

Aktris, penari dan content creator berbakat Lil’Li 
Latisha menjadi salah satu pembicara dalam talk show 
Hari Anak Sedunia. Lil’li menekankan pengalaman dan 
perspektifnya terkait pemanfaatan teknologi digital serta 
membagikan tips kepada orang muda lainnya untuk 
memaksimalkan pengalaman digital mereka. 

Tidak hanya itu, Lil’Li Latisha juga ambil bagian 
pada kegiatan takeover yang menjangkau lebih dari 
19.000 pengguna Instagram serta menghasilkan 900 
percakapan daring. 

AKTRIS YANG TENGAH NAIK  
DAUN, SETIA DALAM 
MENGADVOKASI HAK-HAK ANAK 
Aktris dan penyanyi yang tengah naik daun Tissa Biani 
kerap mengadvokasi hak-hak anak dan memberikan 
dukungannya kembali untuk mengadvokasi hak-hak 
anak pada perayaan Hari Anak Sedunia. Post dan foto 
Instagramnya memperoleh 19.232 likes dan lebih dari 
100 komentar.  

DUKUNGAN PENYANYI  
DEVANO UNTUK UNICEF
Di tengah jadwal yang padat untuk mempromosikan 
single terbarunya, penyanyi dan aktor Devano 
Danendra menyisihkan waktunya untuk mendukung 
Hari Anak Sedunia. Devano mengunggah dukungannya 
untuk UNICEF pada akun Twitter, yang menghasilkan 
380 percakapan daring.

BERSUARA UNTUK ANAK-ANAK
Artis pengisi suara Putri Sa’ud, sekaligus teman 
dari UNICEF Indonesia mengunggah Twibbon Hari 
Anak Sedunia melalui Instagram dan Twitter. Putri 
menjangkau 180.000 pengikut disertai dengan pesan-
pesan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap 
lingkungan, menghasilkan 400 percakapan daring.

AKSI UNTUK  
KESEHATAN MENTAL
Aktris dan penyanyi Febby Rastanty adalah seorang 
aktivis kesehatan mental, karena itu ia dengan senang 
hati berpartisipasi pada Hari Anak Sedunia untuk 
meningkatkan kesadaran publik akan isu penting ini 
kepada 8,2 juta pengikut Instagram. Post yang diunggah 
Febby mendapatkan 48.872 likes dan 213 komentar.
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https://www.instagram.com/p/CWKiEeePZra/
https://www.instagram.com/p/CWfXO7bhJWD/
https://www.instagram.com/p/CWX05MBB7D5/
https://twitter.com/yourdevano/status/1461270803413041156
https://www.instagram.com/p/CWfI0cOPshH/
https://twitter.com/PutriSaud/status/1461949072428863491
http://https


BERSATU  
UNTUK UNICEF
Keterlibatannya selama Hari 
Anak Sedunia membuat Lil’Li 
Latisha mendukung lebih 
banyak kampanye UNICEF – 
termasuk perayaan ulang tahun 
ke-75 UNICEF Indonesia. Dia 
menekankan alasan mengapa 
dia mendukung UNICEF melalui 
video Instagram Story interaktif, 
yang menjangkau lebih dari 
1.000 akun.

ULANG TAHUN  
KE-75 UNICEF   

AKSI UNTUK ANAK MUDA 
PENYANDANG DISABILITAS 
Aktivis Tuli dan penerjemah bahasa isyarat, Surya 
Sahetapy sudah tidak asing lagi dengan UNICEF. 

Sejak awal pandemi COVID-19, Surya mendorong kaum 
muda penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam 
#COVID19Diaries UNICEF untuk mengatasi tantangan 
kesehatan mental.

Pada Desember, Surya kembali memberikan 
dukungannya untuk memeriahkan ulang tahun ke-75 
UNICEF dengan menjelaskan organisasi UNICEF dalam 
bahasa isyarat. Melalui video yang diunggah melalui 
Instagram, Surya mengapresiasi UNICEF atas kerja-kerja 
advokasi dalam mewujudkan sistem pendukung inklusif 
bagi kaum muda penyandang disabilitas. Video tersebut 
ditonton lebih dari 29.000 kali dan menghasilkan lebih 
dari 6.000 percakapan daring.

DESEMBER 2021
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https://www.instagram.com/p/CXV_7_nJQD5/


KOLABORASI SILIH ASIH  
BAGI ANAK-ANAK 
Dari mulai meningkatkan kesadaran terkait perubahan iklim 
serta mempromosikan vaksin COVID-19, hingga membagikan 
pengalaman dan keahlian terkait teknologi, pendidikan, kesehatan 
dan isu-isu penting lainnya, kami mengapresiasi peran figur publik 
dan Duta Nasional UNICEF dalam mendukung kerja advokasi 
UNICEF di Indonesia. 

Anda telah menunjukkan kedermawanan, kepercayaan dan 
kebaikan hati pada saat Anda memilih untuk berbicara dan bersuara 
mengenai hak-hak anak pada paruh kedua tahun 2021. 

Terima kasih sudah menciptakan perubahan bagi anak-anak melalui 
suara dan kepedulian Anda. Semoga Anda dapat menikmati 
cuplikan kolaborasi kita selama enam bulan terakhir melalui buletin 
The Influencer. Kami sangat menghargai komitmen Anda.

 
Ingin berkolaborasi untuk advokasi hak-hak anak?

Tertarik dengan isu-isu seputar hak-hak anak? Ingin menggunakan 
pengaruh Anda untuk membantu anak-anak Indonesia? Jika 
Anda seorang figur publik (influencer) yang ingin mendukung 
kerja advokasi UNICEF dalam perlindungan anak, pendidikan, 
kesehatan, kecukupan gizi, kebijakan sosial – atau air, sanitasi, dan 
kebersihan (WASH) – kami ingin sekali mengeksplorasi kolaborasi 
dengan Anda! Silakan hubungi tim Partnership dan Influencers 
Relation kami melalui email: influencers-id@unicef.org

DESEMBER 2021

BUNGA, DRAMA DAN KOMEDI: 
SEBUAH KOMBINASI JUARA 
Ketika serial web mini UNICEF, Sekilas Kopad-Kopid* 
diluncurkan pada 8 Desember 2021, Nyimas Bunga Cinta 
mengunggah ulang video tersebut dan mempromosikan di 
Instagram Story-nya.

Serial web mini UNICEF, terdiri dari 8 episode drama komedi 
berdurasi 1 menit, memperkenalkan Bu Ani yang tidak peduli 
akan pandemi. Warga di lingkungannya sering mengingatkan 
Bu Ani untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan 
menjaga jarak. 

Serial web ini tayang setiap Rabu dan Sabtu sepanjang 
Desember 2021 pada seluruh kanal media sosial UNICEF.

 
*Kopad-kopid adalah ungkapan canda yang diambil dari kata 
“COVID”, untuk ekspresi humor dan sarkasme 
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