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Gizi seimbang pangkal kesehatan

Mengawali tahun baru 2022 
dengan membawa pesan 

kesehatan saat peringatan 
Hari Gizi Nasional pada tanggal 
25 Januari – aktris dan model 
papan atas Acha Septriasa 
tergerak mendukung advokasi 
UNICEF melalui media 
sosialnya dengan berbagi fakta-
fakta penting tentang gizi. 

Mungkin banyak dari kita tidak 
mengira bahwa Indonesia 

Sebagai ibu, dr. Tan Shot Yen dan Puteri 
Indonesia 1996 Alya Rohali sangat 

prihatin dengan kebiasaan anak muda zaman 
sekarang dalam konsumsi makanan tidak 
sehat; jadi wajar kalau mereka menjadi 
sangat peduli dengan isu obesitas.

Isu serius di balik obesitas, 
bukan ‘sekadar gemuk’

memiliki tiga beban masalah gizi* –  bahwa 3 dari 10 anak di 
bawah lima tahun di Indonesia menderita stunting sementara 
delapan persen dari anak-anak berusia di bawah lima tahun 
mengalami obesitas.

Bersama dokter ahli gizi yang juga 
influencer kesehatan, dr. Tan Shot 
Yen dan spesialis gizi UNICEF Sri 
Sukotjo, Acha berdiskusi tentang 
pola hidup sehat melalui Instagram 
Live dan menjawab berbagai 
pertanyaan orang tua tentang 
kebutuhan gizi anak-anak mereka. 

Kolaborasi ini sangat mendukung 
upaya-upaya UNICEF dalam 
mengedukasi orang tua dan 
menjangkau orang muda dengan 
informasi bermanfaat tentang 
gizi, terutama karena total jumlah 
pengikut Acha dan dr. Tan di 
Instagram mencapai lebih dari 
3,8 juta pengikut. Diskusi ini 
ditonton lebih dari 17.000 kali dan 
menghasilkan 8.400 likes, 765 
komentar dan 1.100 engagements.

* Tiga beban masalah gizi: di mana suatu negara memiliki 
tantangan yang bersamaan yaitu kekurangan berat badan, 
kelaparan tersembunyi (anak-anak memiliki kekurangan 
zat gizi mikro) dan kelebihan berat badan.

Faktor-faktor 
penyebab 
masalah 
kesehatan publik 
yang semakin 
mengkhawatirkan 
ini termasuk 
konsumsi gula 
dan makanan 

olahan yang berlebihan.  Waduh, makanan 
praktis yang ‘nyaman’ ternyata ‘tidak aman’ 
untuk kesehatan kita!

Berangkat dari keprihatinan atas isu 
obesitas, dr. Tan Shot Yen dan Alya dengan 
bersemangat mendukung advokasi 
UNICEF melalui Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM) yang diluncurkan pada peringatan 
Hari Obesitas Dunia. Ditonton lebih dari 
satu juta kali, ILM ini mendapatkan 3.000 
likes dan menghasilkan lebih dari 500 
engagements di seluruh platform media 
sosial UNICEF. 

Tahukah anda 
bahwa 20 persen 
anak-anak usia 
sekolah dan hampir 
30 persen remaja 
di Indonesia 
mengalami 
obesitas?
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Aktivis sosial dan aktris berbakat Lil’li Latisha 
tidak hanya pendukung setia UNICEF, tapi dia 

juga sangat antusias untuk kerja-kerja terkait hak 
anak. 

Ketika menerima bulletin The Influencer volume II, 
Lilli langsung mengunggahnya ke Instagram serta 

mengungkapkan betapa bangganya 
dia dapat mengambil bagian dalam 

advokasi UNICEF. Para pengikut 
Lilli di Instagram juga beropini 
sama dan postingan itu 
mendapatkan 100 likes dan 
27 komentar.

COVID-19 merenggut teman dan keluarga… 
termasuk orang tua

COVID-19 secara tragis 
menyebabkan kematian 

setidaknya 157.000 orang di 
Indonesia dan telah menyebabkan 
lebih dari 32.000 anak menyandang 
status yatim piatu.

Kehilangan salah satu atau kedua 
orang tua merupakan pukulan 
telak bagi setiap anak, namun 
bagi mereka yang berasal dari 
keluarga berpenghasilan rendah 
hal ini dapat membuat mereka 
rentan terhadap konsekuensi yang 
merugikan, termasuk kemiskinan 
dan pengalihan pengasuhan kepada 
pihak lain di luar keluarga mereka.

Ini adalah kenyataan 
yang memilukan – serta 
menggarisbawahi pentingnya 
menjaga protokol kesehatan 
sebagai perlindungan dari virus.

lebih dari lima juta pemirsa di 
rumah serta ditonton sebanyak 
lebih 11.000 kali dan memperoleh 
lebih dari 1.200 likes di media digital 
UNICEF.

COVID-19 masih ada – maka 
penting untuk tetap konsisten 
dengan upaya perlindungan 
terhadap virus.

Berbagi berarti peduli – di dunia nyata dan maya  

Momfluencer dan konselor 
menyusui, Citra Ayu Mustika 
menekankan pentingnya aksi nyata 
seperti mencuci tangan pakai 
sabun saat membawakan acara 
AYO Cari Tahu tentang COVID-19 
episode ke-5.

Program ini, yang ditayangkan 
di televisi nasional, menjangkau 

Figur publik pendukung UNICEF lainnya, Yenny 
Wahid, dikenal sebagai aktivis untuk kesetaraan 
gender, pendidikan dan kesehatan anak – dan dia 
juga membagikan kebanggaannya dalam mendukung 
Hari Anak Sedunia 2021. Yenny mengunggah bagian 
partisipasinya dari bulletin The 
Influencer di Instagramnya yang 
menghasilkan lebih dari 400 
likes.

Terima kasih Lil’li Latisha 
dan Yenny untuk berbagi – 
dan peduli!
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Yuk, Bapak-Bapak Indonesia, 
kenalan dengan sedot tinja! 

Menerapkan pola hidup sehat 
dalam setiap kegiatan

Septic tank mungkin tidak dianggap 
sebagai topik yang ‘keren’ tetapi apabila 

dikaitkan dengan isu kesejahteraan keluarga, 
tentu saja menjadi penting! Namun, 
terlepas dari betapa pentingnya sanitasi bagi 
kesehatan, banyak pemilik rumah masih 
meremehkan sanitasi dengan mengabaikan 
tugas-tugas terkait sanitasi di rumah.

Inilah mengapa kami sangat senang 
ketika Bapak2ID bersedia membantu 
menyampaikan informasi tentang sanitasi 
dengan membagikan tautan ke situs UNICEF, 
cekidot.org – serta meminta pengikut 
mereka untuk menjadwalkan pembersihan 
septic tank setiap tiga hingga lima tahun.

Unggahan mereka di Instagram Story 
menjangkau lebih dari 56.000 pengikut dan 
menghasilkan 276 engagements. Bapak2ID, 
dengan 900.000 pengikut Instagram, 
membagikan life hacks tentang bagaimana 
menjadi Bapak yang keren - pastinya sekeren 
Bapak2ID ya! 

Sebagai pecinta olahraga, pelatih pribadi dan pegiat 
pola hidup sehat, Puteri Indonesia 2005 Melanie 

Putria mempraktekkan apa yang dia advokasikan. 
Selain mengadvokasikan gizi seimbang dan olahraga, 
penyiar radio berbakat ini juga ingin masyarakat 
tahu betapa pentingnya memastikan kualitas air dan 
sanitasi di rumah.

Melanie membagikan beberapa tips dengan pemirsa 
daring melalui pesan video yang dilihat lebih dari 
10.000 kali dan memperoleh 978 likes. Terima kasih 
sudah mendukung #WaktunyaCekidot, Melanie!

Di balik kampanye #WaktunyaCekidot
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Bulan suci Ramadan dirayakan tidak hanya oleh umat Islam tetapi oleh sebagian 
besar penduduk Indonesia. Seperti biasa, UNICEF menghargai dukungan semua 

figur publik selama ini, termasuk momfluencer Citra Ayu Mustika, penyanyi Kinal 
Putri Devi dan aktris Maudy Koesnaedi, yang sudah menggunakan platform 
media sosial pribadi mereka untuk menyoroti isu terkait anak.

Citra yang juga menjadi pembawa acara program edukasi UNICEF Indonesia 
tentang COVID-19 membantu penggalangan dana untuk anak-anak yatim piatu akibat 
pandemi dan postingan Instagram-nya menghasilkan lebih dari 300 likes.

FOKUS PADA MASALAH GIZI 
Di masa lalu, Kinal dikenal sebagai salah satu penyanyi perempuan idola dalam grup 

populer JKT48, tetapi kini perannya yang paling penting – sebagai seorang ibu – 
mendorongnya untuk bersuara bagi kesejahteraan anak-anak yang kekurangan gizi 
dengan mengundang teman dan pengikutnya untuk menyumbang penyediaan 
makanan terapeutik bagi penderita gizi buruk. Postingan Instagram Kinal meraih 
lebih dari 2.000 likes – dan Kinal juga mengenakan kaos ‘I Support 
UNICEF’ untuk menegaskan dukungannya  kepada anak-anak 

Indonesia.

Setelah membintangi lebih dari 30 film dan 24 program TV, aktris 
dan figur publik populer Maudy Koesnaedi adalah aktivis pemerhati 

isu anak. Maudy dengan penuh semangat menggalang dana untuk mengatasi tantangan 
gizi buruk di Indonesia dengan membuat serangkaian postingan melalui feed dan story 
Instagramnya yang mendapatkan lebih dari 3.300 likes dan 41 komentar.

Kedermawanan demi hak anak 

Ironisnya, salah satu hambatan yang diakibatkan pandemi 
COVID-19 justru menghalangi langkah strategis yang terbukti 

melindungi anak dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah: 
imunisasi rutin. Hambatan terhadap layanan imunisasi akibat 
pandemi menghalangi akses orang tua ke pusat pelayanan 
kesehatan setempat, mengakibatkan banyak anak kehilangan 
vaksinasi penting, sementara orang tua juga khawatir tertular 
COVID-19 di klinik.

Pekan Imunisasi Sedunia di bulan April memberikan 
kesempatan yang sempurna bagi aktivis dan ibu dari tiga anak, 
Yenny Wahid dan dokter anak, dr. Lucky Yogasatria untuk 
mendorong para orang tua agar membawa anaknya untuk 
imunisasi rutin.

Duo dinamis ini berbagi pengalaman pribadi mereka serta 
menyuarakan pesan penting tentang imunisasi di Instagram 
Live, sembari membahas tentang hoaks, misinformasi, dan 
menanggapi kekhawatiran orang tua tentang COVID-19 serta 
penegakan protokol kesehatan di pusat pelayanan kesehatan.

Instagram Live ini ditonton hampir 10.000 kali dan menerima 
lebih dari 25.000 likes, 264 komentar, dan 684 engagements.

Imunisasi: perlindungan terbaik 
melawan berbagai penyakit 

Meningkatkan kesadaran serta berbagi melalui donasi pada bulan suci Ramadan

Pekan Imunisasi Dunia 
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Bulan Mei merupakan puncak dari persiapan ekstensif selama berbulan-bulan saat 
Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Lintas Sektor 2022 

(SMM) bagi para tamu yang berasal dari 70 negara. Diselenggarakan oleh kemitraan 
global Water for All dan UNICEF, SMM mempertemukan peserta dari seluruh dunia 
untuk menemukan cara inovatif untuk memprioritaskan layanan air, sanitasi, dan 
kebersihan.

Setelah acara penting ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Indonesia 
(BAPPENAS) dan UNICEF menyelenggarakan Konferensi Nasional Sanitasi dan Air 
Minum. Konferensi ini berfokus pada upaya implementasi rekomendasi strategis menjadi rencana yang dapat 
ditindaklanjuti yang dapat diterapkan di tingkat akar rumput, untuk memastikan air bersih yang aman untuk semua.

BERSUARA UNTUK SANITASI 
Karena informasi penting tentang air dan sanitasi harus disebarkan secara luas untuk 

menjangkau sebanyak mungkin orang, UNICEF menyambut baik dukungan aktor, 
model, dan pegiat lingkungan Dion Wiyoko yang ingin ikut menyuarakan isu ini. Dion 
membagikan pesan video yang ditonton 6.800 kali, serta mendapatkan 1.100 likes.

Tidak hanya berhenti di pesan video, Dion juga berbagi pandangan pribadinya sebagai 
seorang ayah tentang pentingnya sanitasi dan air bersih di rumah terkait dengan tumbuh 

kembang putrinya yang berusia satu tahun, melalui sesi diskusi di Instagram Live 
bersama Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas Tri Dewi Virgiyanti dan Spesialis 

Air dan Sanitasi UNICEF Maraita Listyasari. Menurut Dion, masyarakat berperan penting 
dalam memastikan sanitasi dan air bersih tetap terjaga, terutama untuk anak-anak. Instagram 

Live tersebut menjangkau 6.900 pengguna dan menerima lebih dari 1.600 likes dan 247 komentar.

Berbagi platform media sosialnya yang populer dengan 
UNICEF hanyalah salah satu cara kontribusi yang 

diupayakan aktris berbakat dan pembuat konten Lil’li 
Latisha untuk pemberdayaan kaum muda. Menempuh 
jalur kreatif sejak usia muda, Lil’li juga mendirikan I EXIST!, 
sebuah platform seni dan pendidikan bagi anak-anak 
kurang mampu.

Kisah Lil’li memotivasi lebih dari 160 siswa dari seluruh 
Indonesia untuk mengikuti webinar Hari Pendidikan 
Nasional bertajuk ‘Keterampilan Abad 21 untuk Siswa 
Mandiri dan Terampil’. Dukungannya membantu 
menciptakan diskusi yang hidup dan positif selama sesi 90 
menit, menghasilkan lebih dari 900 likes dan 30 komentar.

Di usianya yang ke- 12, Nayfa Krasnaya telah 
menjadi atlet seluncur es, pembuat konten, 

dan penulis – dengan segudang daftar prestasi 
dan kesibukannya saat ini, suporter muda UNICEF 
ini masih menyempatkan diri untuk mengikuti 
tantangan Hari Kebersihan Menstruasi tahun ini. 
Nayfa mengajak teman-temannya untuk mencoba 
aplikasi pelacak haid, Oky Indonesia.

Selain menikmati semua informasi bermanfaat 
Oky tentang menstruasi, Nayfa menyukai tampilan 
antarmuka pengguna aplikasi yang lucu dan 
menarik. Postingannya menghasilkan 364 likes dan 
17 komentar. Terima kasih atas dukunganmu, Nayfa!

Saatnya fokus dengan isu air dan sanitasi! 

Berbagi ilmu dan inspirasi 
dengan kaum muda 

Atlet muda sangat OK 
dengan Oky

Menuju sanitasi dan air bersih yang aman bagi semua 
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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. Pelajari lebih lanjut tentang kerja advokasi kami 
bersama Duta Nasional dan tokoh publik berpengaruh di bit.ly/UNICEFInfluencer.


