


2021 HASIL UTAMA UNTUK ANAK-ANAK
Tahun ini, UNICEF bekerja sama dengan berbagai mitra pemerintah dan masyarakat sipil

untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. 

TERIMA KASIH BANYAK KEPADA MITRA DAN PENDUKUNG KAMI YANG TANPA MEREKA HASIL INI TIDAK AKAN MUNGKIN TERCAPAI!

Survei kualitas air yang 
mencakup 20.000 rumah tangga 
berhasil menetapkan baseline 
SDG-6 pertama kali tentang air 
yang dikelola dengan aman. 
Peta jalan SDG-6 Indonesia 
juga telah disusun dengan 
mengartikulasikan prioritas 
Pemerintah menuju target 2030.

Lebih dari 60 juta 
dosis vaksin COVID-19 
dikirimkan, difasilitasi 
oleh UNICEF melalui 
COVAX. Pesan tentang 
perlindungan anak-anak 
dan keluarga dari virus, 

Analisis Situasi Anak dan Remaja 
di Kota-Kota Indonesia disusun 
bersama dengan Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional 

Kursus pelatihan e-learning 
pertama untuk petugas 
kesehatan dan non-kesehatan 
tentang penyuluhan 
mengenai pemberian makan 
bayi dan anak serta gizi 
dalam keadaan darurat 
telah diakreditasi oleh 
Pemerintah dan diujicobakan 
di tujuh provinsi untuk 

5,7 juta siswa dengan aman melanjutkan pembelajaran tatap muka 

3,7 juta perempuan 
dan anak-anak 
menerima layanan 
kesehatan ibu dan 
anak di sembilan 

Mikrosimulasi Dinamis dampak 
COVID-19 pada kemiskinan anak 
dan Pedoman Teknis yang direvisi 
tentang Bantuan Sosial mendukung 
pengambilan keputusan pemerintah 
dan penargetan bantuan tunai 

Lebih dari 32.000 anak yang kehilangan 
orang tua mereka karena COVID-19 
telah diidentifikasi oleh Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak menggunakan platform digital 
RapidPro dari UNICEF dan dirujuk ke 

menjangkau lebih 
dari 200 juta 
orang melalui 
penjangkauan 
media, platform 
digital, dan 
keterlibatan 
komunitas.

provinsi 
yang 
didukung 
UNICEF.

mempersiapkan 
peluncuran 
nasional mulai 
tahun 2022.

layanan kesejahteraan 
dan perlindungan anak 
terpadu untuk mendapatkan 
dukungan yang diperlukan.

untuk memperkuat 
partisipasi remaja dalam 
menginformasikan 
perencanaan dan 
prioritas anggaran di 
seluruh negeri.

berkelanjutan 
kepada keluarga 
yang terkena 
dampak.

terbatas di lebih dari 37 ribu sekolah, dan satu juta siswa di 
15.000 sekolah mendapat manfaat dari Perlengkapan untuk 
Sekolah Bebas COVID-19 sebagai bagian dari Kemitraan 
Pemerintah-Swasta yang difasilitasi oleh UNICEF.


