
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk menyebarkan 

kesadaran dan mengambil 

tindakan terhadap COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIDUKUNG OLEH 

 



Mengapa bantuanmu penting 

Di seluruh dunia, orang-orang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi 

diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari penyakit baru yakni coronavirus (COVID-19), untuk 

mendukung lingkungan mereka, dan mencegah penyebaran wabah. 

Sayangnya, walaupun banyak orang berbagi informasi tentang virus ini dan cara melindunginya, 

tidak semuanya benar. Informasi yang salah dan kurangnya informasi selama krisis kesehatan 

dapat menyebarkan orang bersikap paranoid, ketakutan, stigma, dan mengakibatkan orang 

tidak terlindungi atau melakukan hal-hal yang dapat melukai diri sendiri dan orang lain. 

Wabah ini juga membuat banyak orang merasa khawatir, terasing, kesepian dan stres. Kita 

semua perlu meningkatkan kesadaran, membangun solidaritas, saling mendukung, dan 

bersikap baik, lebih dari sebelumnya. 

Sebagai sukarelawan, anggota klub, penasihat muda, reporter muda atau warga negara yang 

peduli, kami tahu bahwa kamu bersemangat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik 

untuk anak-anak. Banyak dari kalian mungkin sudah mengambil tindakan untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. 

Terinspirasi dari tindakan anak-anak muda di seluruh dunia, kami telah menyusun serangkaian 

tindakan yang dapat dilakukan siapa saja untuk bergabung dalam perang melawan informasi 

yang salah dan stigma, serta untuk mempromosikan dukungan dan semangat dari masyarakat. 

Kami berharap tookit ini menjadi dokumen hidup yang diperbarui secara berkala dengan ide, 

rekomendasi, dan pengalamanmu. Jika kamu memiliki saran tentang bagaimana kami dapat 

memperbaikinya, silakan kirimkan kepada kami melalui info@voicesofyouth.org 

 

Untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19, kunjungi UNICEF website. 
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https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus


Bagaimana kamu dapat membantu 

Sebelum kamu mengambil tindakan apa pun, baca bagian 3 

yang mencakup semua hal penting yang perlu kamu ketahui 

sebelum memulai. 

 

      Tindakan di bawah 2 menit 

 

IKUTI UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk 

informasi dan pembaruan terkini: 

 

• Facebook UNICEF 

• Twitter UNICEF 

• Instagram UNICEF 

• Facebook WHO 

• Twitter WHO 

• Instagram WHO 

 

  

BAGIKAN pesan media sosial dan info grafik dari UNICEF dan WHO 

di Facebook, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter 

(atau media sosial lainnya yang kamu gunakan) untuk memastikan 

bahwa semua temanmu memiliki informasi yang benar dan dapat 

diandalkan! Kamu juga bisa membagikan tautan ke informasi 

UNICEF di forum online atau bagian komentar di situs web yang 

sering kamu kunjungi. 
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https://www.facebook.com/UNICEFIndonesia/
https://twitter.com/unicefindonesia?lang=en
https://www.instagram.com/unicefindonesia/?hl=en
https://www.facebook.com/WHO
https://twitter.com/whoindonesia?lang=en
https://www.instagram.com/whoindonesia/?hl=en
https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus
https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus


Daftarkan dirimu di U-REPORT untuk mendapat 

pembaruan terkini di Indonesia dan memelajari cara 

lindungi diri, lindungi sesama. Di U-Report, kamu bisa 

mengakses chatbot, mulai dari portal info hingga 

rangkuman artikel hoaks-buster. 

Cara mengaksesnya lewat: 

 

• WhatsApp: Kirim pesan “covid19” ke 08119004567 

• Facebook Messenger: Klik m.me/ureportindonesia dan kirim  

pesan “covid19” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan 5-15 menit 

 
UJI pengetahuanmu. Apakah kamu tahu fakta tentang COVID-19? Ikuti 

kuis yang ada di Chatbot U-Report dengan mengirimkan pesan “kuis” 

melalui Whatsapp atau Facebook Messenger untuk mencari tahu lebih 

lanjut. Lalu, tantang temanmu untuk ikut mencoba. 

 

Kunjungi VOICES OF YOUTH (Bahasa Inggris) untuk cerita, puisi, gambar dan 

komik oleh orang-orang muda tentang pengalaman mereka dengan wabah COVID-

19. Daftar dan bagikan cerita atau konten kreatifmu, atau bergabunglah dengan 

Voices of Youth on Twitter (Bahasa Inggris). 

 

GO LIVE di media sosial dan tunjukkan kepada orang-orang cara mencuci 

tangan dengan benar dan/atau berbicara tentang pentingnya jarak fisik. 

Pastikan kamu mempunyai informasi yang akurat sebelum kamu 

membaginya-kamu dapat menemukan banyak sumber di website UNICEF. 

Kamu juga dapat ikut serta dalam salah satu dari tantangan media sosial lokal 

dan global untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan tentang isu 

COVID-19 atau untuk meningkatkan semangat masyarakat. 
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LAKUKAN TUTORIAL: Jika kamu memiliki keterampilan atau hobi yang 

dapat kamu lakukan dengan aman dari rumah (menari, memasak, 

berpuisi, berlatih kebugaran, seni), kamu juga dapat membagikannya 

dengan teman-teman secara online untuk mencerahkan hari mereka - 

dan hari-harimu. 

 

BERTINDAKLAH ketika kamu mendengar atau melihat keluarga 

berbagi informasi yang salah atau membuat komentar 

diskriminatif/senofobia - secara langsung, di media sosial atau 

bahkan dalam grup WhatsApp keluarga.  Lihat halaman 7 dan 8 

untuk tips tentang cara melakukannya! 

Tindakan yang memakan waktu 15 menit atau lebih 

 

BERBICARALAH DENGAN KELUARGAMU: Pastikan bahwa semua 

anggota keluargamu tahu pentingnya mencuci tangan dan kebersihan, 

menjaga jarak fisik dan ke mana menemukan informasi terbaru dan 

paling dapat diandalkan. Atur pertemuan keluarga untuk membahas 

hal ini dengan mereka. Jika kamu memiliki keluarga yang tidak tinggal 

bersamamu atau tidak memiliki akses reguler ke sumber berita yang 

dapat dipercaya, angkat telepon dan hubungi mereka. Hal ini terutama 

berlaku untuk kakek-nenek (orang berusia di atas 70) dan orang lain 

yang lebih rentan. 

 

BANTU DENGAN PEMBELAJARAN & PERMAINAN: Cari tahu apakah kamu 

dapat membantu saudara kandung yang lebih muda atau anggota keluarga 

dengan kegiatan belajar dan bermain jika sekolah mereka telah ditutup. 

 

TEMAN BELAJAR: Jika sekolah atau universitasmu telah ditutup, berkumpullah 

(secara virtual) dengan teman atau grup untuk belajar bersama atau saling 

membantu dengan materi pelajaran. Menyesuaikan diri dengan belajar dari jarak 

jauh dapat menjadi tantangan bagi banyak orang dan mereka mungkin merasa 

tidak nyaman untuk meminta bantuan. 
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SEMANGATI MASYARAKAT: Atur aktivitas jarak jauh atau kegiatan 

virtual bersama teman, keluarga, atau tetanggamu untuk 

menunjukkan solidaritas dan dukungan selama masa sulit ini. Di 

beberapa negara warga bernyanyi bersama atau memainkan alat 

musik dengan tetangga mereka - sambil tetap aman di rumah 

mereka sendiri. 

 

KEBUTUHAN MASYARAKAT: kamu mungkin sudah menjadi bagian 

dari kelompok komunitas - jika demikian, kamu dapat bekerjasama 

untuk memahami bagaimana perasaan anggota masyarakat saat ini, 

apa kebutuhan mereka dan apa yang mereka khawatirkan. Kamu 

dapat menggunakan komunitas grup WhatsApp, halaman 

Facebook, listservs, papan pesan atau bahkan telepon untuk 

berkonsultasi dengan orang dan menyusun daftar masalah dan 

kebutuhan masyarakat. Ini dapat dibagikan dengan para pemimpin 

setempat untuk membantu mereka menanggapi. Jika kamu bukan 

bagian dari grup komunitas yang ada, cari tahu grup mana yang 

sudah melakukan sesuatu. Dan ingatlah untuk tetap aman dan 

menghindari kontak dekat dengan orang lain. 

 

 

BONUS! Simpan gambar dan 

tandai semua tindakan kamu 

melawan coronavirus. Kemudian 

bagikan di media sosial dan 

temanmu untuk melakukan hal 

yang sama. Kalian dapat menangkap 
layar templat ini di akhir toolkit ini 

 

 

 

 

 
 

TOOLKIT COVID | 6 

https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg
https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg
https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg
https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg
https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg
https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg
https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg
https://www.voicesofyouth.org/sites/default/files/images/2020-03/covid-19-social_media-eng_0.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Jika seseorang menyebarkan 

informasi yang salah 

 
Sekarang ini, banyak orang yang khawatir dan cemas  - dan di masa-
masa sulit tersebut orang terkadang berbagi informasi yang salah atau 
tidak akurat. Seringkali, mereka tidak melakukanya dengan sengaja dan 
berusaha membantu – mereka tidak tahu di mana menemukan 
informasi yang benar. 

 
Apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga atau teman menyebarkan 

informasi yang salah: 

1. kamu bisa mendekati mereka secara pribadi - secara langsung atau 

melalui pesan langsung. Mereka lebih cenderung bersikap reseptif ketika 

mereka tidak merasa malu di depan umum. 

2. Jangan menuduh mereka menyebarkan informasi yang salah. 

Sebaliknya, tunjukkan kepada mereka bahwa berita atau nasihat yang 

mereka bagikan tampaknya bukan berasal dari sumber yang dapat 

dipercaya ATAU bahwa itu bukan yang paling akurat. 

3. Arahkan mereka ke sumber yang dapat dipercaya seperti UNICEF  

dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan dorong mereka 

untuk mendapatkan informasi terkini dan akurat. 
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Bagaimana cara  

bertindak 

 

 

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen


 

 

 

 

 

 

 

jika ada yang melakukan  

diskriminasi 

Tidak ada alasan untuk mendiskriminasi atau senophobia selama wabah 

penyakit - atau dalam situasi apa pun. COVID-19 dapat menjangkit siapa saja 

dan di mana saja  

- terlepas dari dari mana mereka berasal, seperti apa penampilan mereka, atau 

berapa umur mereka. Pendatang dan pengungsi termasuk di antara kelompok 

yang paling rentan. COVID-19 tidak membeda-bedakan, tidak juga seharusnya 

tanggapan kita. 

 
Apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga atau teman 

mengatakan sesuatu yang diskriminatif: 

1. Sekali lagi, dekati mereka secara pribadi - secara langsung atau melalui pesan 

langsung. Mereka lebih cenderung bersikap reseptif ketika mereka tidak 

merasa malu di depan umum. 

2. Tunjukkan kepada mereka bahwa virus dapat mempengaruhi siapa saja dan di 

mana saja, dan bahwa ini bukan tentang satu kelompok orang. 

3. Tunjukkan kepada mereka bahwa memilih satu kelompok orang dan 

menyalahkan mereka atas virus memiliki konsekuensi yang sangat serius - itu 

bisa menyebabkan kekerasan dan mencegah orang mencari perawatan medis 

ketika mereka membutuhkannya, yang selanjutnya akan menyebarkan penyakit. 

4. Ingatkan mereka bahwa pada saat-saat seperti ini, kita perlu saling mendukung 

dan meningkatkan kebaikan dan kasih sayang - walaupun kita takut. 
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Bagaimana cara  

bertindak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami ingin mendengar bagaimana kamu 

membantu mencegah penyebaran  

COVID-19 atau menyesuaikan diri 

dengan perubahan cara hidup. Hubungi 

kantor UNICEF lokal kantor atau bagikan 

kisahmu dengan suara pemuda UNICEF 

(dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis 

and Arab), melalui situs Voices of Youth 

(Bahasa Inggris), atau sosial media 

menggunakan tagar #voicesofyouth dan 

#VolunteersForChildren 
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Beri tahu kami apa yang kamu 

rencanakan! 

https://www.unicef.org/indonesia/id/tempat-dimana-kami-bekerja
https://www.voicesofyouth.org/share/how-submit-blog-voices-youth
https://www.voicesofyouth.org/share/how-submit-blog-voices-youth


Hal-hal penting sebelum kamu 

memulai 

Kesehatan yang utama: jangan menempatkan dirimu dalam risiko, apa 

pun yang terjadi. Pastikan kamu mengikuti panduan lokal mengenai 

jenis kegiatan yang diizinkan selama wabah. Perawatan diri kesehatan 

mental sangat penting 

- jaga dirimu, dan jika kamu mampu, bantu dukung orang lain. Jika kamu 

merasa kewalahan, cemas atau khawatir, pertama-tama ketahui bahwa 

kamu tidak sendirian. Temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara 

tentang perasaanmu - temukan anggota keluarga, teman, kolega, penasihat, 

atau siapa pun yang membuatmu merasa nyaman untuk diajak bicara dan 

bercerita. Berikut adalah daftar sumber dukungan yang dapat kamu lihat 

dan bagikan dengan teman. 

• Bagaimana remaja dapat melindungi kesehatan mental mereka selama 
wabah COVID-19 

• VIDEO: T&J tentang COVID-19 & kesehatan mental dari WHO (Bahasa Inggris) 

• Sumber daya Kesehatan Mental dari Jaringan Inovasi Kesehatan 

Mentalental Network (Bahasa Inggris) 

• Sumber daya Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial selama 

wabah COVID-19 (Bahasa Inggris) 

 

Keamanan Online: jika orang-orang yang online menjadi agresif atau 

berperilaku seperti troll jangan terlibat dengan mereka. Blokir dan 

laporkan jika perlu. Periksa lebih lanjut tips keamanan online di sini (Bahasa 

Inggris). 

 

 

Tidak masalah jika tidak yakin:jika seseorang bertanya kepadamu tentang 

COVID-19 dan kamu tidak yakin, jangan menebak. Katakan bahwa kamu 

tidak tahu dan sarankan mereka ke UNICEF dan WHO atau otoritas 

pemerintah setempat untuk informasi yang paling rinci dan terpercaya. 

 

 

Jangan menyimpannya untuk dirimu sendiri: jika kamu khawatir tentang 

sesuatu yang telah terjadi atau yang telah kamu lihat, jangan 

menyimpannya untuk dirimu sendiri. Beri tahu orang dewasa yang kamu 

percayai. 
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https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tips-remaja-menjaga-kesehatan-mental-selama-covid-19
https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tips-remaja-menjaga-kesehatan-mental-selama-covid-19
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=zDx1LKkk5c4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=zDx1LKkk5c4&feature=emb_logo
https://www.mhinnovation.net/resources/mental-health-resources-coping-during-covid-19-outbreak
https://www.mhinnovation.net/resources/mental-health-resources-coping-during-covid-19-outbreak
https://www.mhinnovation.net/resources/mental-health-resources-coping-during-covid-19-outbreak
https://globalhealth.harvard.edu/mentalhealth-resources-covid19
https://globalhealth.harvard.edu/mentalhealth-resources-covid19
https://globalhealth.harvard.edu/mentalhealth-resources-covid19
https://www.voicesofyouth.org/act/how-stay-safe-online


 
 
 
 
 

 
Tandai aksi yang sudah  kamu lakukan 
untuk memerangi virus corona. Ambil 
screenshot dan bagikan dengan teman dan 
keluargamu agar orang lain dapat belajar untuk menolong. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Merawat 

kesehatan 

mental 

Tetap belajar 

dari rumah 

Menanyakan 

kabar orang 

terkasih 

Menjaga jarak 

namun tetap 

terhubung 

Mendengarkan musik, 

membaca buku atau 

bermain game 

Siaran live di sosmed 

untuk menyebar 

informasi akurat 

Mengirim pesan 

positif untuk mereka 

yang kesusahan 

Menelepon 

mereka yang 

tengah diisolasi 

Makan makanan 

sehat dan 

berolahraga 

Meluruskan jika ada 

keluarga atau teman 

yang membagi hoax 

Mengikuti sosmed 

UNICEF dan 

WHO 

Membantu saudara 

bermain dan 

belajar di rumah 

Memastikan tidak 

membahayakan diri 

sendiri atau orang lain 

Mengajarkan cara 

mencuci tangan 

yang benar 

Tetap di rumah untuk 

melindungi diri sendiri 

dan orang lain 

Tidak melakukan 

rasisme dan 

diskriminasi 



 

 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi 

UNICEF COVID-19 portal 
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