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Kembali ke sekolah 
– Kali ini, ada yang berbeda

Apa yang baik buat anak, 
akan baik buat dunia usaha

Imunisasi merupakan pertahanan terbaik seorang anak 
terhadap penyakit. Penurunan capaian imunisasi anak 

selama pandemi COVID-19 di Indonesia hingga 4,6 %, 
patut menjadi perhatian dan mendorong UNICEF untuk 
melakukan penyelidikan.

Sebuah studi – survei di antara orang tua yang bekerja 
– dibuat guna memahami mengapa mereka tidak dapat 
memenuhi kebutuhan imunisasi rutin anak-anak mereka. 
Aktris dan model papan atas, Acha Septriasa, membantu 
UNICEF dengan mendorong orang tua untuk berpartisipasi 
dalam survei dengan video yang ditonton oleh 66.525 
orang, disukai lebih dari 4.600 orang dan telah menjangkau 
174.482 orang.

Temuan awal dari Survei Ramah Keluarga itu menunjukkan 
bahwa beberapa kebijakan perusahaan sama sekali 
tidak ramah anak. Kondisi yang tidak menguntungkan itu 
termasuk kurangnya keleluasaan untuk mengambil cuti saat 
menyangkut anak, bahkan pemotongan gaji bagi mereka 
yang mengambil cuti darurat terkait urusan keluarga.

Hasil survei lainnya menunjukkan kurangnya informasi 
tentang jadwal imunisasi dan aturan agama terkait bahan-
bahan kandungan vaksin.
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*Dapat diunduh secara gratis, Family-Friendly Policies 
Handbook for Business UNICEF yang memberikan 

panduan tentang bagaimana pemilik usaha dapat menerapkan 
kebijakan ramah keluarga di tempat kerja dan memungkinkan 
orang tua / pengasuh memberi anak-anak mereka awal terbaik 
dalam hidup, tanpa meninggalkan produktivitas sebagai pekerja.

Di masa lalu, ungkapan ‘kembali ke sekolah’ 
hanya berarti kembali ke sekolah usai 

liburan. Namun setelah sekian lama absen 
dari pembelajaran tatap muka – dan sekolah 
– karena pandemi, tahun ajaran baru kali ini 
menjadi momen haru-biru para siswa.

Bagi sebagian besar 
anak, asa untuk 
kembali ke kelas dan 
melihat wajah para 
teman dan guru 
adalah hal yang 
menyenangkan. 
Namun bagi 
sebagian lainnya, ini 
merupakan momen 
penuh kecemasan karena 
khawatir ketinggalan pelajaran setelah 
melewatkan banyak pembelajaran tatap muka 
langsung di kelas.

Paham akan masalah ini, UNICEF dan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia memberikan bimbingan 
kepada para guru dan orang tua untuk 
mempermudah proses transisi belajar dari 
rumah ke sekolah. Upaya ini didukung video 
ILM oleh aktor dan Duta Nasional 
UNICEF Indonesia 
Ferry Salim, yang 
telah ditonton 
28.621.758 
pemirsa televisi 
dan 14.419.122 
pengguna media 
sosial, disukai 
lebih dari 2.800 
orang dan secara 
total menjangkau 
43.040.800 orang.
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Ketertinggalan pendidikan 
akibat pandemi adalah 
isu global

Lil’Li Latisha berbagi 
manfaat positif saat gunakan 
Aplikasi Oky

Menstruasi adalah 
hal alami dan 

bagian dari proses 
tumbuh kembang 
anak, namun ternyata 
masih menjadi 
tantangan bagi banyak 
murid perempuan di 
seluruh Indonesia, 
khususnya bagi yang 
belum mendapatkan 
pendidikan kesehatan 
reproduksi dan tidak 
tahu bagaimana 
menangani kesehatan 
dan kebersihan 
menstruasi mereka. 
Kurangnya fasilitas yang 
memadai di sekolah 
serta mitos-mitos terkait 
menstruasi, semakin 
membuat pelajar perempuan yang mengalami menstruasi 
menjadi sasaran perundungan oleh banyak murid laki-laki.

Untuk menemukan solusi atas tantangan ini dan 
memberikan informasi untuk membantu para murid 
memahami tubuh dan siklus menstruasi mereka, UNICEF 
mengembangkan aplikasi pelacak menstruasi, Oky.

Artis, pembuat konten, dan pendukung setia UNICEF 
Indonesia, Lil’li Latisha berbagi pengalaman bagaimana 
menggunakan aplikasi itu untuk menjawab tantangan 
yang ada, seraya mendorong perempuan muda untuk 
melakukan hal yang sama. Berkat video ajakan itu, pesan 
positif Lil’li Latisha meraih lebih dari 2.700 tombol suka, 
ditonton oleh 573.014 orang dan telah menjangkau 
595.272 orang.

Kesehatan menstruasi bukanlah satu-
satunya isu yang menjadi minat Lil’li 

Latisha – dia juga menyukai perannya 
sebagai pegiat isu pendidikan. Lil’li Latisha 
menyadari bahwa banyak anak-anak dari 
keluarga kurang mampu, khususnya 
di daerah pedesaan, dirugikan karena 
minimnya akses terhadap internet selama 
pandemi. Lebih buruk lagi, banyak keluarga 
mengalami pemutusan hubungan kerja dan 
kehilangan pendapatan selama COVID-19, 
yang semakin melemahkan kemampuan 
mereka untuk menyediakan pendidikan 
bagi anak-anak mereka.

Ini adalah salah satu poin – di antara isu-isu 
kemanusiaan dan sosial global lainnya – 
yang dibahas pada konferensi internasional 
yang diadakan di Cape Town, Afrika 
Selatan.

Lil’li Latisha hadir dalam pertemuan para 
aktivis muda ini, dan berbagi pengalaman 
serta tips menghadapi dampak pandemi. 
Lil’li Latisha merangkum pesan inti yang 
ada dalam satu video yang ditonton oleh 
12.231 orang, memperoleh lebih dari 3.600 
tombol suka dan menjangkau 47.867 orang.
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Hari Anak Nasional adalah momen tepat 
bagi UNICEF untuk berbagi kisah 

Senyum ARMY, komunitas penggemar 
dari sensasi Kpop BTS, Jawara UNICEF, 
yang dihadirkan oleh kurator seni terkenal, 

pembuat konten dan pendiri 
komunitas sosial, Selly 

Wilson.

Senyum ARMY, 
yang terinspirasi 
dari dedikasi Selly 
terhadap masalah 

pelindungan anak, 
kerapkali melakukan 

kegiatan sosial dan 
penggalangan dana untuk membantu 
memenuhi hak-hak anak Indonesia – 
termasuk hak atas pendidikan. Video 
inspiratif ini menjangkau 595.272 orang dan 
disukai lebih dari 2.400 netizen.

Anak Terlindungi Indonesia Maju

Dari seluruh anak Indonesia yang mengalami berbagai bentuk 
eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah ataupun pengalaman 

tidak diinginkan lainnya di dunia maya, antara 17 dan 56 persen di 
antaranya tidak melaporkan kejadian tersebut. Hal ini dinyatakan di 
dalam laporan terbaru dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT, yang didanai 
oleh Global Partnership to End Violence against Children.

Laporan berjudul Disrupting Harm in Indonesia, terbit menjelang Hari 
Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, menyajikan 
bukti-bukti tentang eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah 
terhadap anak di dunia maya.

Pada Hari Anak Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dan UNICEF meluncurkan program 3 tahun 
untuk mempromosikan perlindungan anak di dunia maya

Sejalan dengan 
tema Hari 

Anak Nasional 
yang mengangkat 
tema keamanan 
daring, ini 
menjadi wadah 
yang tepat untuk 
berbagi hasil studi 
yang dilakukan 
oleh UNICEF, 
Interpol dan ECPAT yang menemukan bahwa 
sekitar 56 persen anak Indonesia mengalami 
eksploitasi dan pelecehan seksual di dunia maya.

Untuk mendukung keamanan digital, Duta 
Regional UNICEF Asia dan Pasifik dan selebriti 
global, Siwon Choi mengunggah video ILM, 
yang telah menjangkau lebih dari 70.000 orang, 
ditonton oleh 29,225 orang, disukai lebih dari 
6.300 orang dengan engagement rate 9,09 
persen.

Aman berselancar 
di dunia maya Army BTS ini ingin 

melindungi anak-anak
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ASI adalah yang terbaik 

Faktanya, memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada enam 
bulan pertama – dan berlanjut hingga umur dua tahun, serta 

dibarengi dengan makanan pendamping yang sesuai – adalah salah 
satu cara paling efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup dan 
kesejahteraan anak.

Ini senada dengan pernyataan Dr Tan Shot Yet – ahli gizi kenamaan 
yang aktif di media sosial – serta aktris Acha Septriasa yang 
sama-sama mengadvokasi pentingnya nutrisi anak bersama 
UNICEF Indonesia.

Dalam sebuah pesan video, Acha mengajak para 
orang tua untuk lebih paham akan pentingnya gizi, 
adapun video Dr Tan menampilkan diskusi gaya sehat 
dan menjawab ragam pertanyaan seputar gizi anak. 
Video Acha menjangkau 2.757.151 orang, ditonton oleh 
609.467 orang dan disukai oleh lebih dari 5.300 netizen. 
Adapun video Dr Tan menjangkau 521.058 orang, ditonton 
oleh 33.310 orang dan disukai lebih dari 3.500 orang.

Sehat berkat masakan rumahan nan sedap

Masakan buatan sendiri tidak lantas berarti sulit diproduksi ataupun 
membosankan. Banyak orang tua di Indonesia memasak sendiri makanan sehat 

di rumah dengan menggunakan bahan-bahan lokal secara mudah. Dalam rangka 
menyuarakan kebiasaan ini, UNICEF Indonesia 
bekerjasama dengan koki-koki kenamaan 
Indonesia dari berbagai daerah untuk membuat 
serangkaian video edukasi gizi. Dipandu oleh 
koki dan penulis perjalanan Archie Prameswara, 
Dr Tan juga tampil dalam episode perdana “Ayo 
Masak Sehat: Klaten” yang menjangkau 37.182 
pengguna media sosial Instagram dan Facebook, 
ditonton oleh 129.677 pengguna media sosial 
Facebook dan YouTube dan secara keseluruhan 
mendapatkan lebih dari 1.200 tombol suka.

Bantu anak-anak untuk tumbuh – dan 
maksimalkan tumbuh kembangnya

Sungguh memilukan bahwa 31 persen balita di Indonesia 
mengalami stunting – padahal nutrisi ibu yang baik dapat 

memastikan bayi sehat sejak lahir. Selain itu, makanan 
pendamping dan praktik pemberian makanan yang memadai, 
dapat membantu mencegah stunting dan memperkenalkan 
kebiasaan makan yang sehat.

Dr Tan bersama UNICEF menjawab pertanyaan para orang tua 
mengenai hal ini, yang menghasilkan sebuah video berisi cara-
cara mempersiapkan makanan pendamping 
sehat dan murah di rumah. Video tersebut 
menjangkau 15.196.387 orang, ditonton 
oleh 857.708 orang, memperoleh 15.841 
tombol suka dan mendapat lebih dari 200 
komentar dari masyarakat.
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Menuju puncak pendidikan setara

Mencegah lebih baik daripada 
mengobati

Tidak terhitung jumlah anak di seluruh dunia yang tidak berdaya 
menghadapi risiko penderitaan dan kematian hanya karena 

mereka tidak diimunisasi terhadap penyakit yang mengancam jiwa 
seperti campak dan rubella. 

Yenny Wahid, figur publik dan pendukung setia UNICEF Indonesia, 
turut serta membersamai dr Aman Pulungan, dokter spesialis anak 
kenamaan dalam sebuah video Iklan Layanan Masyarakat UNICEF 
yang mendorong para orang tua untuk mengimunisasi anak-anak 
mereka dalam rangka melindungi mereka dari penyakit yang 
dapat dicegah. Video itu telah ditonton lebih dari 400.000 orang, 
memperoleh lebih dari 3.600 tombol suka dan telah menjangkau 
608.363 orang.

Hanya ada satu kesempatan 
pada 1000 hari pertama

Dalam sebuah video yang disukai lebih dari 
1.000 orang serta menjangkau 606.575 orang, 

aktris Acha Septriasa berbagi pengalamannya 
saat hamil dan bagaimana dia memberikan 
perhatian guna memastikan gizi bagi bayinya 
tercukupi. Acha sadar bahwa seribu hari 
pertama kelahiran – antara kehamilan dan ulang 
tahun kedua bayi – merupakan masa krusial 
untuk meletakkan dasar bagi kesehatan dan 
pertumbuhan anak.

Kasih sayang dan gizi yang tepat selama 
masa tersebut bukan saja bisa mempengaruhi 
kemampuan anak untuk bertahan hidup, namun 
juga kemampuan untuk tumbuh, belajar dan 
bangkit dari kemiskinan.

Pendidikan setara bagi setiap anak merupakan 
topik perhatian Olivina 

Maskan. Anak muda 
pembuat konten kreatif dan 
Duta U-Report Indonesia 
tersebut berkesempatan 
mengikuti UNESCO 
Transforming Education 
Summit di New York. 
Pertemuan itu dibuat 
guna memberikan 
kesempatan bagi para 
pemuda untuk berbicara dan 
memimpin diskusi, membangun 
diri dan menemukan solusi atas masalah yang 
menjadi perhatian mereka. Postingan mengenai 
summit ini menjangkau 46.398 orang dan 
lebih dari 3.500 tombol suka serta memiliki 
engagement rate sebesar 7,89 persen.
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Anak-anak hari ini – dan seterusnya – 
berhak mendapatkan planet layak huni

Kesehatan mental adalah isu penting 

Satu dari tujuh anak berusia antara 10 
hingga 19 tahun berpotensi mengalami isu 

kesehatan mental. Data statistik mengejutkan ini 
tersorot pada Hari Kesehatan Mental Sedunia, 
ketika UNICEF global mendukung orang tua dan 
anak muda dengan isu kesehatan mental.

Kampanye #OnMyMind yang bertujuan untuk 
menghilangkan stigma yang diasosiasikan 
dengan kesehatan mental, mendorong para 
influencer dan tokoh yang memiliki jumlah 
pengikut banyak di media sosial untuk berbicara 
secara terbuka tentang pengalaman mereka – 
baik positif ataupun negatif.

Kampanye global ini juga 
didukung oleh pembuat 

konten dan penyanyi 
Indonesia Keshya 
Valerie, dengan 
berbagi cerita 
perjuangannya 
mengarungi 
masalah 

kesehatan mental 

dalam sebuah video, yang memperoleh lebih dari 
6.200 tombol suka. Ribuan penonton juga berbagi 
pengalaman mereka sendiri terkait dengan depresi 
ataupun kecemasan.

Selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa 
(COP27), UNICEF mendukung kaum muda untuk memperjuangkan hak 

mereka atas planet yang bersih, aman, dan layak huni.

Salah satu dari pemuda Indonesia itu adalah sinematografer Kynan Tegar 
yang sejak kecil selalu mendokumentasikan adat istiadat sukunya Dayak 

Iban di Kalimantan 
Timur dalam bentuk 
video. Sebagai 
seorang aktivis yang 
memiliki kepedulian 
terhadap masalah 
lingkungan, Kynan 
berbagi ceritanya 
tentang hutan dan 
kearifan lokal untuk 
melawan perubahan 
iklim. Videonya telah 
menjangkau 52.977 
orang, disukai oleh 
lebih dari 7.500 orang 
dan memperoleh 
lebih dari 100 
komentar.
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Hari Anak Sedunia tahun ini mengusung tema 
Inklusi (non-diskriminasi) dan keragaman. Kunci 

pesan global adalah lepas dari identitas gender, ras, 
agama, disabilitas, orientasi seksual ataupun identitas 
lainnya, setiap anak berhak dihargai, dan memiliki hak 
untuk diikut sertakan dan dilindungi dari semua bentuk 
diskriminasi.

Guna mengamplifikasi suara anak-anak terkait masalah 
ini, UNICEF Indonesia melakukan aktivasi kampanye 
di berbagai media sosial dalam bentuk video, 
#IFeltIncluded (#AkuDiajak) dan juga sebuah pameran 
virtual pada laman www.harianaksedunia.com, yang 
didukung oleh berbagai tokoh masyarakat.

Tidak ada kata terlambat 
untuk belajar
Seperti di berbagai belahan dunia lainnya, penutupan 
dan pembukaan kembali sekolah yang terganggu 
akibat COVID-19 berdampak negatif terhadap proses 
pembelajaran sekitar 60 juta siswa. Di beberapa daerah 
di Indonesia, jumlah anak kelas awal yang tidak dapat 
membaca terus meningkat, sementara anak-anak yang 
paling rentan – dan terdampak adalah yang berasal dari 
rumah tangga berpendapatan rendah, daerah pedesaan, 
daerah tertinggal serta mereka dengan disabilitas.

Realitas ini menjadi topik pesan video Duta Nasional 
UNICEF Indonesia Ferry Salim pada Hari Anak Sedunia. 
Pesan video dari ayah tiga anak ini menjangkau 65.845 
orang dan ditonton 27.859 orang serta disukai oleh lebih 
dari 1.300 orang.

Seruan untuk melindungi 
anak-anak Indonesia 
Duta Besar Regional UNICEF Asia Pasifik 
dan artis papan atas Korea Siwon Choi — 
secara khusus meminta masyarakat Indonesia 
untuk menyadari banyaknya jumlah kasus 
eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring 
di Indonesia, dan menyerukan aksi bagi para 
pemangku kepentingan — untuk terlibat dalam 
upaya keamanan digital dan perlindungan daring 
untuk anak-anak dan remaja. Pesan video yang 
luar biasa ini berhasil menjangkau lebih dari 
180.000 orang, telah ditonton oleh lebih dari 
71.000 orang dan disukai oleh 19.636 netizen.

Merayakan setiap anak 
saat Hari Anak Sedunia

Menghilangkan stigma 
korban kekerasan
Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak, Remaja, dan 
Perempuan 2021, sekitar 40% anak perempuan di Indonesia 
pernah mengalami ragam bentuk kekerasan atau pelecehan 
sepanjang hidup mereka. Sebuah studi juga menemukan 
bahwa lebih dari 27% wanita (dari remaja hingga lansia) pernah 
mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dari pasangan.

Statistik tersebut disoroti oleh figur publik dan  aktivis perempuan 
dan anak, Cinta Laura Kiehl, saat Hari Anak Sedunia untuk 
mendukung advokasi UNICEF dalam mengakhiri kekerasan 

terhadap perempuan dan anak. Cinta juga 
berkomitmen mengedukasi masyarakat 
tentang isu-isu tersebut, sebagai upaya 
mengakhiri diskriminasi yang dialami 
perempuan korban kekerasan. Tujuannya 
agar perempuan korban kekerasan 
mendapatkan perlindungan hukum yang 
adil dan empati yang memadai. Video 
Cinta tersebut menjangkau 385.376 
orang, disukai oleh 17.937 orang, dan 
mendapatkan lebih dari 130 komentar.
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Keluarga dan teman 
adalah sistem 
pendukung terbaik 
Aktivis kesehatan mental 
dan pembuat konten 
Mima Shafa terlibat dalam 
kampanye #IFeltIncluded dan 
menggambarkan pengalamannya 
sebagai remaja yang berjuang 
melawan depresi. Perasaan itu sering kali 
membingungkan, membuatnya tidak yakin tentang 
kehidupan dan bertanya-tanya apakah ada orang 
lain yang merasakan hal yang sama. 
Mima mengungkapkan penghargaannya 
kepada keluarga dan teman-teman, 
serta rekan-rekan pendukung kesehatan 
mentalnya dan videonya menjangkau 
114.800 orang, ditonton oleh kurang 
lebih 125.000 orang dan meraih lebih 
dari 4.000 tombol suka.

Pentingnya 
kebaikan
Kisah inspiratif lainnya 
datang dari aktivis 
kesehatan seksual 
dan pembuat konten 
Scott Alfaz, yang 
berstatus Orang 
dengan HIV. Scott 
sering menghadapi 
diskriminasi, namun 
ia mengungkapkan rasa 
terima kasihnya karena telah menemukan 
komunitas olahraga yang menerimanya meski 
mengetahui kondisinya. Kebaikan mereka 
membuatnya merasa didukung dan dilibatkan. 
Videonya telah ditonton oleh 10.000 orang, 
disukai lebih dari 1.900 orang, menerima lebih 
dari 120 komentar dan secara keseluruhan 
telah menjangkau 21.598 orang.

Muda dan berbakat 
Sebagai bagian dari kampanye #IFeltIncluded, Lil’li 
Latisha membagikan kisah IExist, sebuah platform 
pembelajaran daring gratis yang dia ciptakan bagi 
pemuda kurang mampu yang tertarik pada dunia seni.

Saat pertama kali dia mengembangkan 
IExist dan menawarkan 
kelas, dia khawatir orang 
akan memandang usahanya 
sebelah mata karena dia 
masih muda dan tidak 
memiliki pendidikan seni 
formal. Namun sebaliknya, 
banyak orang menghargai 
karyanya adapun anak 
muda bergabung dengan 
IExist. Video Lil’li Latisha 
menjangkau lebih dari 3.200 
orang. 

Para-atlet yang mendunia
Para-atlet tenis meja David Jacobs turut serta merayakan Hari Anak Sedunia. 
David merupakan sumber inspirasi saat dia berbagi kisah bagaimana dia 
diterima dan didukung oleh keluarganya terlepas dari kondisinya. Penerimaan ini 
memungkinkannya mengembangkan bakatnya dan menjadi para-atlet elit yang telah 
memenangkan banyak kejuaraan dunia. Videonya disukai kurang lebih 600 orang.

Ikuti tantangan kami! 
Orang pertama yang memulai tantangan 
#IFeltIncluded adalah Rezki Achyana, seorang 
penerjemah bahasa isyarat dan pembuat 
konten yang membagikan 
kisah masa kecilnya tentang 
perundungan. Rezki sering 
mengalami perundungan 
di sekolah karena sifatnya 
yang pemalu dan tertutup 
– namun ia bertekad 
untuk melawan dengan 
bergabung dengan 
organisasi siswa di 
sekolah menengah. Ini 
merupakan kali pertama 
Rezki mendapat dukungan 
dari rekan-rekannya dan 
merasa dilibatkan. Video ini  
menjangkau 55.138 orang dan disukai lebih dari 
2.400 orang.
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Katakan tidak untuk hukuman fisik
Meskipun terbukti tidak efektif, membuat traumatis dan dapat berdampak negatif 
pada pertumbuhan dan perkembangan anak, beberapa sekolah masih menerapkan 
hukuman fisik.

Nabila Ishma, seorang influencer muda dan aktivis hak anak, memahami 
kenyataan ini dengan sangat baik karena sering melihat teman-temannya dihukum 
secara tidak adil di sekolah. Hal ini mendorong Nabila untuk memulai gerakan ‘anak 
bermasalah’ yang berfokus pada disiplin positif dengan empati, bukan kekerasan.

Sebagai mahasiswi ilmu hukum, Nabila terus mengadvokasi perubahan dan 
bergabung dalam perayaan Hari Anak Sedunia dengan menyoroti masalah penting 
ini melalui pesan videonya. Videonya menjangkau 303.539 orang dan disukai oleh 
11.758 orang.

“The Influencer” newsletter juga dapat diakses di: https://bit.ly/UNICEFInfluencerNewsletter
(Data diperbarui per Januari 2023)

Alam sebagai identitas 
dan budaya 
Anak-anak suku Dayak Iban 
telah dididik untuk mencintai 
alam sejak dini. Oleh karena 
itu, bagi sineas muda seperti 
Kynan Tegar dari Sungai Utik 
Kalimantan, penting untuk 
menjaga kelestarian bumi 
seperti yang dilakukan oleh 
nenek moyangnya.

Namun, suku Dayak Iban 
menghadapi banyak tantangan 
dalam membesarkan anak-anak mereka saat ini, termasuk 
kekurangan guru dan akses ke teknologi, yang mempengaruhi 
kualitas pendidikan bagi para murid di sana.

Karenanya, pada Hari Anak Sedunia, Kynan bersama UNICEF 
mengadvokasi pesan inklusi bagi anak-anak dari berbagai latar 
belakang. Sineas muda ini berharap, melalui advokasi itu dapat 
membantu anak-anak suku Dayak Iban dalam memperoleh 
akses pendidikan. Video tersebut telah menjangkau 56.733 
orang dan disukai lebih dari 2.700 orang.

Bintang baru dari 
Timur Indonesia 
Bintang film dan TV yang tengah naik daun, 
Bebeto Leutualy berbagi pengalamannya 
sebagai minoritas yang tinggal di pulau 
terpencil namun tetap bertekad untuk 
menjadikannya sebagai aktor muda di 
Jakarta. Meski awalnya merasa minder, 
komunitas film menyambutnya dan 
mengakui bakatnya – dan karena dukungan 
mereka, Bebeto mendapat pengakuan dari 

sineas Indonesia 
dan memenangkan 
penghargaan. Bebeto 
berterima kasih 
kepada mereka yang 
membuatnya merasa 
diikutsertakan. 
Postingannya 
berhasil menjangkau 
58.000 orang dan 
memperoleh lebih 
dari 2.800 tombol 
suka.

Berbeda tapi merasakan  yang sama 
Anastasia Satriyo, seorang psikolog anak dan remaja serta aktivis kesehatan 
mental, menceritakan bagaimana menjadi minoritas di masa kecilnya terkadang 
membuatnya mengalami diskriminasi. Namun, dia berterima kasih atas sistem 
pendukungnya di sekolah. Meski memiliki ciri fisik yang berbeda dengan 
kebanyakan temannya, mereka menerima dan merangkulnya tanpa menghakimi. Ini 
membuatnya merasa dilibatkan. Sebagai bagian dari kampanye #IFeltIncluded, kisah 
Anastasia menjangkau lebih dari 18.000 orang, ditonton oleh kurang lebih 19.500 
orang dan disukai lebih dari 900 orang.
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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.


