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1,2 juta anak di Papua 
dan Papua Barat 
menerima imunisasi 
polio melalui kampanye 
imunisasi pemerintah 
yang didukung oleh 
UNICEF. 

Melalui tokoh komik 
rekaannya yang menjaga 
anak dan remaja aman dari 
kekerasan di dalam dan 
sekitar sekolah, Rizka, pelajar 
17 tahun asal Indonesia, 
memenangi kontes komik 
internasional. 

BAZNAS dan UNICEF 
menjalin kemitraan 
dalam rangka 
memanfaatkan dana 
zakat untuk membantu 
anak-anak terdampak 
bencana di Indonesia. 

Satu tahun sejak bencana 
gempa bumi dan tsunami 
melanda Sulawesi, lebih dari 
satu juta anak dan keluarga 
mereka telah menerima 
bantuan kemanusiaan 
mendasar.

UNICEF mendukung peluncuran 
dashboard daring yang secara 
konkret memperlihatkan 
kemajuan Indonesia dalam 
mencapai Tujuan-Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, 
yaitu dengan menghimpun data 
dari berbagai kementerian. 

Aktor dan aktivis 
Nicholas Saputra 
resmi ditunjuk 
sebagai Duta Nasional 
UNICEF Indonesia.

JANUARI SEPTEMBER DESEMBERJULI
Pada kesempatan 
Forum Politik Tingkat 
Tinggi PBB di New York, 
Pemerintah Republik 
Indonesia dan UNICEF 
memimpin dialog 
untuk mempercepat 
pencapaian Tujuan-
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. 

Duta Nasional UNICEF Ferry 
Salim berpartisipasi dalam 
kegiatan Thank-A-Thon UNICEF 
untuk mengapresiasi dukungan 
para donor UNICEF. 

UNICEF menyambut 
revisi UU Perkawinan 
(1974) yang 
meningkatkan usia 
minimal perempuan 
untuk menikah, dari 
16 ke 19 tahun. 

Pada perayaan 
Hari Anak Dunia di 
Surabaya, kaum muda 
menyerukan agar 
mereka dapat lebih 
terwakili pada tingkat 
pembuatan kebijakan 
dan pengambilan 
keputusan di Indonesia. 

JUNI OKTOBER

UNICEF 
Indonesia 
meluncurkan 
situs baru. 

NOVEMBER

UTAHUN
ANAK
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Ketimpangan, yang mencegah 
banyak anak memenuhi hak-
haknya, paling menonjol terlihat 
dari perbedaan di antara 34 
provinsi Indonesia. Di Papua, 
misalnya, sebanyak 35 persen anak 
hidup di bawah garis kemiskinan 
nasional dibandingkan dengan 
6 persen di Jakarta. Sementara 
itu, angka stunting – hambatan 
tumbuh kembang yang utamanya 
disebabkan oleh gizi yang tidak 
layak – bahkan mencapai 42 persen 
di beberapa wilayah perdesaan 
Indonesia.

Di samping perbedaan antardaerah 
yang menunjukkan ketimpangan, 
terdapat separuh anak Indonesia 
yang mengalami hambatan 
perkembangan dan kesejahteraan—
meskipun mereka tidak selalu 
berasal dari rumah tangga yang 
digolongkan “miskin” oleh standar 
keuangan konvensional. Hambatan 
yang bersifat non-keuangan ini—
termasuk kekurangan akses kepada 
makanan dan gizi layak, kesehatan, 
air dan sanitasi, pendidikan, dan 
perlindungan anak—memiliki 
dampak besar. Kebutuhan anak 
yang tidak terpenuhi pada berbagai 
area ini berpengaruh tidak hanya 
terhadap kesejahteraan sang anak, 
tetapi juga peluang mereka di masa 
depan.

PELUANG ITU 
TELAH TIBA
Indonesia tak henti mengukir kemajuan bagi anak: dalam sepuluh tahun 
terakhir, angka kematian bayi telah diturunkan separuhnya, angka tamat 
sekolah pada tingkat SD naik 5 persen, proporsi penduduk tanpa akses 
kepada sumber air yang aman berkurang lebih dari setengah, dan revisi 
undang-undang perkawinan membantu mengatasi pernikahan anak.

Remaja memperingati 30 
Tahun Konvensi Hak Anak 
di Surakarta, Jawa Tengah, 
pada 20 November 2019.

P
ada saat bersamaan, 
pertumbuhan ekonomi 
yang baik turut 
menurunkan angka 
kemiskinan. Akan tetapi, 

seiring dengan perkembangan 
status Indonesia menuju negara 
berpendapatan tinggi-menengah, 
ketimpangan masih bertahan 
dan terus meningkat sejak tahun 
1990an: koefisien Gini yang pada 
tahun 1994 adalah 0,32, merambat 
ke 0,39 pada Maret 2019.

Aditya bermain dengan teman-
temannya di halaman TK 
Negeri Pembina Marawola di 
Sigi, Sulawesi Tengah

DI IND ONESIA, 
PENCEMARAN 
UDARA 
ADALAH 
FAKTOR RISIKO 
TERBESAR 
KETIGA UNTUK 
KEMATIAN 
BALITA.
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URBANISASI YANG 
MENINGKAT PESAT
Didorong keinginan mencari 
kehidupan yang lebih baik, 
perpindahan penduduk dari 
desa ke kota di Indonesia terus 
meningkat tajam. Pada tahun 2030 
kelak, diperkirakan dua pertiga 
masyarakat Indonesia akan berada 
di kota-kota.

Berada di area perkotaan mungkin 
dapat memberikan anak akses yang 
lebih baik kepada layanan sosial, 
namun gelombang urbanisasi yang 
besar tak pelak meningkatkan 
tekanan pada sarana dan prasarana 
umum. Sanitasi menjadi salah satu 
isu penting, karena sarana sanitasi 
yang tidak aman menimbulkan 
risiko kontaminasi kotoran manusia 
pada air tanah. Saat ini pun, dampak 
kondisi sanitasi yang buruk—yakni 
diare—adalah penyebab nomor satu 
kematian balita, baik di kawasan 
perdesaan maupun perkotaan.

Urbanisasi yang pesat dan 
risiko-risiko yang terkait 
dengan fenomena ini dapat 
membahayakan anak karena 
merekalah yang secara khusus 
rentan terhadap bahaya di 
lingkungan—termasuk pada udara 
yang mereka hirup.

Di Indonesia, pencemaran udara 
adalah faktor risiko terbesar 
ketiga untuk kematian balita. 
Dampak pencemaran secara 
khusus signifikan bagi anak-
anak karena organ paru-paru 
mereka belum berkembang 
sempurna. Pencemaran udara juga 
menyumbang pada rendahnya 
berat bayi baru lahir, hambatan 
pertumbuhan, dan kejadian 
penyakit pernapasan. Hal-hal ini 
tentu berpengaruh negatif terhadap 
keseharian seorang anak, seperti 
kehadiran mereka di sekolah, 

Anak-anak telah menunjukkan ketika mereka dilibatkan, 
mereka bisa membuat perubahan di dunia sekitarnya; 
mereka punya ide, pengalaman dan pengetahuan yang 
bisa menjadi kontribusi positif untuk masyarakat. 

ataupun kegiatan sesederhana 
bermain di luar rumah.

BENCANA ALAM: ANCAMAN 
YANG TAK PERNAH PUDAR
Secara geografis, Indonesia 
berada pada salah satu jalur 
perdagangan utama Asia, dan hal 
ini memberikan Indonesia potensi 
untuk bertumbuh. Pada sisi lain, 
Indonesia juga berada pada jalur 
Cincin Api—jalur gunung berani 
sekaligus pusat gempa bumi. 
Fakta ini menjadikan bencana 
alam sebagai ancaman yang tidak 
bisa dielakkan dan akan selalu 
ada.

Menimbang risiko geografis 
ini, upaya untuk membantu 
kelompok rentan dan miskin 
membangun ketahanan terhadap 
peristiwa ekstrem menjadi 
sangat penting—terutama bagi 
mereka yang berada di wilayah 
terpencil dan sulit dijangkau 
dalam kondisi normal sekalipun. 
Anak-anak tidak seterampil orang 
dewasa dalam beradaptasi dan 
ketahanan mereka umumnya 
menjadi lebih rendah. Sebab 

itulah, penguatan kapasitas daerah 
untuk mengurangi risiko bencana, 
pemberian perlindungan sosial, 
dan kesiapan kedaruratan amat 
dibutuhkan.

BONUS DEMOGRAFI: PELUANG 
YANG KINI TIBA
Menangani hambatan yang 
dialami anak-anak dengan 
memperbaiki kualitas dan 
memperbanyak akses kepada 
layanan dasar adalah hal penting 
untuk memacu kemajuan kinerja 
Indonesia untuk anak. Investasi 
segera dan konkret untuk 
kebijakan yang berpihak kepada 
anak, seperti bantuan sosial 
tanpa syarat, akan membantu 
Indonesia merealisasikan potensi 
bonus demografi: masa saat 
struktur populasi didominasi 
penduduk berusia produktif, yang 
berarti ideal bagi percepatan 
pertumbuhan ekonomi.

Dengan sekitar 35 persen 
penduduk saat ini berusia 19 
tahun---dan sekitar 23,5 persen 
penduduk diperkirakan berusia 
kurang dari 15 tahun pada 2030—

IND ONESIA TENGAH 
MENGHADAPI 
KESEMPATAN LANGKA 
UNTUK MENCIPTAKAN 
KONDISI  YANG 
TEPAT AGAR DAPAT 
MEMANFAATKAN 
POTENSI 
PRODUKTIVITAS 
POPULASI MUDANYA.

Anak-anak bermain di dekat 
huntara di Sigi, Sulawesi Tengah, 
yang diluluhlantakkan oleh gempa 
bumi dan tsunami pada 2018.

9

Indonesia tengah menghadapi 
kesempatan langka untuk 
menciptakan kondisi yang tepat 
agar dapat memanfaatkan potensi 
produktivitas populasi mudanya. 

Meskipun masih terdapat 
berbagai isu yang berdampak 
pada kehidupan anak dan remaja, 

Indonesia konsisten mencatatkan 
upaya perbaikan. Kini, seperti juga 
banyak negara lain, tantangan 
Indonesia adalah menunjang 
komitmennya dengan tindakan 
konkret—sekarang juga—
untuk mengatasi ketimpangan 
dan membuka jalan menuju 
kesejahteraan bagi SEMUA anak.
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CRC@30: Seruan anak untuk 
mendengar suara mereka

P
ada 20 November 2019, 
dunia memeringati 30 
tahun Konvensi PBB 
untuk Hak-Hak Anak 
(CRC@30), konvensi 

terkait HAM dengan tingkat 
ratifikasi paling tinggi sepanjang 
sejarah. Anak-anak Indonesia pun 
turut memainkan peran penting 
dalam perayaan ini.  

Agenda advokasi CRC@30 
di Indonesia berfokus pada 
partisipasi anak, yaitu hak semua 
anak agar aspirasi tentang isu-isu 
yang berdampak langsung pada 
diri mereka dapat didengar. Pada 
hari tersebut, itulah yang mereka 
lakukan: anak-anak Indonesia 
menyerukan agar anak dapat lebih 
jauh terwakili pada semua tingkat 
pengambilan keputusan.

Selain itu, pada acara perayaan di 
Surakarta, dibacakan pernyataan 
berisi 12 butir—
yang disusun pada 
pertemuan anak 
beberapa pekan 
sebelumnya—
di hadapan 
khalayak ramai, 
termasuk Menteri 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
Puluhan anak 
muda dari berbagai 
penjuru Indonesia 
bergabung dalam 
deklarasi melalui live 
streaming. 

UNICEF juga telah melakukan 
survei terhadap lebih dari 2.000 
anak muda melalui plaform 

jajak pendapat UReport. Survei 
ini menanyakan pendapat mereka 
tentang beberapa isu anak yang 
dirasakan paling mendesak. Jawaban 
yang masuk meliputi harapan 
agar setiap anak agar memiliki 
identitas hukum dan agar anak 
disabilitas serta korban kekerasan 
mendapat perlindungan. Mereka 
juga menyerukan penghapusan 
pernikahan anak dan ingin semua 
anak bisa menikmati air yang aman 
dan bersih. 

Indonesia meratifikasi konvensi 
hak-hak anak pada tahun 1990. 
Sejak itu, pemenuhan hak anak 
terus mengalami kemajuan. UU 
Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
UU Perlindungan Anak, misalnya, 
memberikan kerangka perlindungan 
dari segi hukum, sementara Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia dan 
Komisi Nasional HAM membantu 
menerjemahkan komitmen hukum 
ini menjadi tindakan nyata. 

Pada acara 
perayaan di 
Surakarta, 
anak-anak 
menyerukan 
keterwakilan 
yang lebih besar 
di semua tingkat 
pengambilan 
keputusan.

Kaum muda mendiskusikan 
hak mereka dengan sejumlah 
pejabat negara, termasuk Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Gubernur 
Jawa Tengah, Walikota Solo dan 
Perwakilan UNICEF. 

Akses terhadap 
air, sanitasi, dan 
kebersihan mendukung 
kesehatan, nutrisi, 
martabat dan 
perkembangan anak. 
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MERAIH SETIAP 
PELUANG UNTUK 
HIDUP DAN 
BERTUMBUH
Bagi bayi, anak, dan ibu mereka, kualitas sistem kesehatan begitu 
berpengaruh hingga dapat menjadi penentu hidup dan mati. Upaya 
penguatan sistem kesehatan adalah bagian penting dari dukungan 
UNICEF kepada pemerintah karena keberhasilan pada area ini mampu 
menciptakan perubahan yang berkelanjutan. 

K
asus kematian bayi baru 
lahir mencapai separuh 
dari total kematian bayi 
di Indonesia. Fakta ini 
memprihatinkan karena 

90 persen persalinan dibantu oleh 
tenaga terlatih dan sebagian besar 
kelahiran berlangsung di fasilitas 
kesehatan. Dengan demikian, 
angka kematian yang tinggi ini 

Malatul bermain 
dengan keluarganya 
dibawah kelambu 
di Lombok, Nusa 
Tenggara Barat.

reproduksi serta membangun 
kapasitas Jaringan Populasi Kunci 
HIV Usia Muda tingkat nasional.

Mendukung penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2020-2024 dan Rencana 
Strategis Kesehatan, UNICEF juga 
melakukan pengkajian menyeluruh 
terhadap sektor kesehatan 
Indonesia. Hasilnya adalah 
analisis situasi yang mendalam 
dan rekomendasi kebijakan yang 
komprehensif. Kajian UNICEF 
mencakup 10 area tematik kinerja 
sektor kesehatan dan mengulas 
program-program prioritas 
nasional saat ini, seperti BPJS 
Kesehatan, standar pelayanan 
minimal, dan cakupan kesehatan 
universal.

PENGEMBANGAN KAPASITAS 
DEMI KESEJAHTERAAN ANAK
Menanamkan mutu di dalam 
pelayanan publik mustahil 
dilakukan tanpa membangun 
kapasitas tenaga kesehatan. 
Dengan tenaga yang kompeten, 
klinik sederhana yang terletak di 
komunitas terpencil sekalipun 
dapat memberikan manfaat 
lebih besar ketimbang fasilitas 
kesehatan mewah, namun 
minim tenaga terampil. Dilatari 
kebutuhan meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan, 
pada tahun 2019 UNICEF 
memfasilitasi pelatihan untuk 

tenaga kesehatan di 413 
Puskemas. Dampak positif 
kegiatan ini akan dirasakan 
secara langsung oleh jutaan anak 
dan ibu pada saat ini dan masa 
mendatang. 

Sementara itu, menanggapi 
wabah polio di Papua dan 
Papua Barat pada tahun 2019, 
UNICEF memberikan dukungan 
keuangan dan teknis untuk 
membantu Kementerian 
Kesehatan memberikan imunisasi 
kepada hampir 1,2 juta anak. Di 
samping melakukan intervensi 
penting pada tingkat masyarakat, 
UNICEF juga memanfaatkan 
kapasitasnya dalam advokasi 
kebijakan tingkat tinggi. Kepada 
berbagai kementerian, UNICEF 
menyampaikan mengenai 
pentingnya peningkatan imunisasi 
dan investasi untuk hal ini. 
Indonesia sendiri tercatat memiliki 
angka anak tanpa imunisasi 

keempat terbesar di dunia dan 
UNICEF terus bertindak sejauh 
kemampuannya untuk mengubah 
fakta ini.

Target menghapuskan kejadian 
malaria juga masih menjadi 
prioritas dalam agenda UNICEF 
untuk tahun 2019. Keberhasilan 
telah dicapai di beberapa 
provinsi, termasuk Aceh, yang 
melaporkan status bebas malaria. 
Keberhasilan ini diikuti dengan 
upaya eliminasi malaria berskala 
provinsi—program yang untuk 
pertama kalinya dilakukan di Pulau 
Sumatra. Secara bertahap, semua 
provinsi yang didukung UNICEF 
berhasil menaklukkan malaria 
dengan pengecualian Papua. 
Upaya di Papua pun ditingkatkan 
dan kader malaria desa sebanyak 
600 orang telah dilatih—mereka 
adalah peserta gelombang 
pertama dari total 2.000 kader 
yang hendak dijangkau. 

Spesialis Kesehatan Ermi Ndoen 
berbincang dengan anak-anak 
saat kampanye imunisasi polio 
di Papua. Pada 2019, UNICEF 
mendukung Pemerintah Indonesia 
memberikan vaksin polio untuk 
1,2 juta anak di Provinsi Papua 
dan  Papua Barat. 

menunjukkan kelemahan standar 
pelayanan fasilitas kesehatan. 
UNICEF pun bergerak mendukung 
penerapan model perbaikan mutu 
pelayanan di 19 Puskesmas di 9 
provinsi pada tahun 2019. Pada 
tahun yang sama, pedoman 
nasional untuk pelayanan dan 
perawatan kebidanan dan 
persalinan telah dituntaskan; 
pedoman ini membantu kolaborasi 
yang lebih baik antar-pelayanan. 
Berbagai upaya ini bermuara 
kepada satu tujuan: mengatasi 
angka kematian ibu dan bayi 
baru lahir yang selama ini sulit 
diturunkan.

Pada 2019, UNICEF juga 
melakukan perbaikan mutu upaya 
pencegahan HIV dengan turut 
mengembangkan pedoman untuk 
memantau bayi yang terpapar 
HIV di Puskesmas, berbagi 
pengetahuan teknis dengan 
mitra di sembilan provinsi, dan 
memperluas kegiatan untuk 
mencegah penularan HIV dari 
ibu ke anak. Upaya mencegah 
penularan HIV di kalangan 
remaja juga ditingkatkan melalui 
pendidikan seksual dan kesehatan 
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TUMBUH SEHAT DAN KUAT
Anak tanpa imunisasi membawa 
beban penyakit yang seharusnya 
bisa dicegah dengan vaksin. 
Serupa dengan mereka, anak 
yang mengalami malnutrisi pun 
berisiko mendapatkan berbagai 
kendala serius, seperti hambatan 
pertumbuhan, gangguan 
kemampuan kognitif dan 
mental, rentan terkena penyakit, 
produktivitas ekonomi rendah, dan 
kesehatan reproduksi yang tidak 
memadai.

UNICEF berkomitmen untuk 
terus gigih mencegah semua 
hal tersebut. Bermitra dengan 
otoritas  daerah, UNICEF 
melakukan berbagai intervensi 
untuk mencegah semua bentuk 
malnutrisi, termasuk stunting, 

wasting, kekurangan mikronutrien, 
dan obesitas.

Sepanjang tahun 2019, UNICEF 
melanjutkan dukungannya 
terhadap gerakan penurunan 
angka stunting di Indonesia. Hal 
ini dilakukan melalui peningkatan 
cakupan dan mutu intervensi 
gizi ibu dan anak yang sudah 
terbukti efektif. Nasihat kebijakan 
dari UNICEF juga menghasilkan 
pembentukan pelayanan 
terpadu pengelolaan malnutrisi. 
Pelayanan ini bersifat nasional 
dan diselenggarakan di semua 
kabupaten/kota dengan angka 
stunting tinggi. Selain itu, modul 
pelatihan konseling pemberian 
makan bayi dan balita diadopsi 
dan disahkan oleh Kementerian 
Kesehatan untuk mendukung 

Harapan dan 
semangat yang 
tidak pernah 
padam

“
Saat menikah, usia saya 13 tahun; 
suami saya 38. Saya terpaksa [menikah] 
karena ayah saya berutang, dan suami 
pertama sayalah yang dapat membantu 
kami,” kata Ibu Mawar*, seorang ibu 

muda dengan status HIV positif.

Sejak tahun 2009, setiap ibu mengandung 
yang menerima layanan kebidanan pemerintah 
diminta melakukan tes HIV. Jika positif, mereka 
akan menerima pengobatan anti-retroviral (ARV) 
secara cuma-cuma. Mawar adalah salah satu 
orang yang merasakan manfaat program ini dalam 
menyelamatkan hidupnya—dan hidup bayinya.

Dengan rutin menjalani pengobatan ARV sejak 
mendapatkan diagnosis, bayi Mawar dinyatakan 
negatif HIV—meski sang bayi akan perlu 
dites kembali pada usia enam dan 18 bulan. 
Diagnosis awal HIV pada bayi memudahkan 
tenaga kesehatan untuk memberikan 
perawatan dan pengobatan yang optimal serta 

membantu memilih cara terbaik pemberian 
makanan kepada bayi.

“Saya kaget waktu diberitahukan mengidap 
HIV. Tapi, saya tidak meragukan atau 
menyangkal [hasil tes]. Saya meminta cerai 
dari suami pertama saya karena cara hidupnya,” 
jelas Mawar.

KESEMPATAN MERAIH MASA DEPAN
Tidak semua orang bersedia menjalani tes 
HIV, ataupun mengakses pengobatan setelah 
mengetahui statusnya—termasuk di kalangan 
ibu mengandung yang sudah dinyatakan positif. 
Stigma terkait penyakit ini memang masih 
menjadi tantangan. 

“Mereka malu,” kata Sulce Siwabessy, Kepala 
Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kota Sorong.

Namun, Mawar berbeda. Begitu mengetahui 
statusnya, ia segera mengikuti terapi ARV 
dan rutin berkunjung ke Puskesmas untuk 
pemeriksaan bulanan. Di akhir pemeriksaan, ia 
pulang dengan obat-obatan untuk satu bulan ke 
depan.

Mawar juga bergabung dengan kelompok 
mendukung, wadah berbagi pengalaman bagi 
ODHA. 

Saat ditanya mengenai mimpi dan cita-citanya, 
ibu muda ini menjawab, “Saya hanya ingin 
punya rumah sendiri dan anak-anak saya tetap 
sehat.”

Kesehatan anak memang merupakan keinginan 
setiap ibu. Berkat pengobatan bebas biaya yang 
diterima Mawar—serta komitmennya sendiri 
yang kuat—Mawar punya kesempatan untuk 
memastikan kesejahteraan buah hatinya di 
masa depan.

* Bukan nama sebenarnya

UNICEF  membantu memperluas upaya 
pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dan 
mendukung pelaksanaan pedoman pemantauan 
bayi terpapar HIV di fasilitas kesehatan. 

INDONESIA 
TERCATAT MEMILIKI 
ANGKA ANAK 
TANPA IMUNISASI 
KEEMPAT TERBESAR 
DI DUNIA DAN 
UNICEF TERUS 
BERTINDAK SEJAUH 
KEMAMPUANNYA 
UNTUK MENGUBAH 
FAKTA INI.

Seorang anak mencuci tangannya di 
PAUD Gersom Klamono di Provinsi 
Papua Barat, Indonesia. Fasilitas 
mencuci tangan ini dibangun oleh 
UNICEF sebagai bagian dukungan 
untuk PAUD di provinsi tersebut. 

pelatihan bagi tenaga kesehatan 
di 260 kabupaten/kota dengan isu 
stunting.

Hal lain yang juga diperhatikan 
adalah gizi remaja dan ibu serta 
tantangan kelebihan berat badan 
dan obesitas—dua kondisi 
yang dapat berdampak pada 
kesehatan anak dan remaja. Untuk 
memperbaiki pola makan dan 
kegiatan fisik remaja, UNICEF 
menerapkan strategi komunikasi 
dan intervensi yang bertujuan 
mengubah perilaku. Kegiatan 
ini menjangkau 32.000 remaja 
perempuan dan 26.000 remaja 
laki-laki di sekolah-sekolah terpilih 
di dua kabupaten/kota.

Mawar dan bayinya yang berusia 
4 bulan di rumah. Bayi Mawar 
dinyatakan negatif HIV.
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Kegiatan lain dari UNICEF pada 
tahun tersebut adalah melakukan 
penilaian komprehensif mengenai 
arah gizi Indonesia. Penilaian ini 
mendokumentasikan skala, tren, 
dan risiko penyakit kronis terkait 
gizi di kalangan anak, remaja, dan 
orang dewasa. Hasil riset telah 
diterbitkan pada beberapa jurnal 
ilmiah ternama internasional 
dan memperkuat data nasional 
tentang kondisi kelebihan berat 
badan dan obesitas.

MENCEGAH PENYAKIT 
MELALUI SANITASI AMAN
Makanan dan gizi layak 
memang merupakan kunci 
bagi keberhasilan seseorang 
untuk bertahan hidup dan terus 
tumbuh pada masa kanak-
kanak dan dewasa. Namun, air 
minum dan sanitasi aman adalah 
suatu prasyarat. Akses kepada 
air, sanitasi, dan kebersihan 
memastikan kesehatan, gizi, 
kehidupan bermartabat, dan 
keberhasilan perkembangan anak.

Dalam kondisi mutu air rendah, 
dan tanpa sarana sanitasi dan 
kebersihan yang memadai, anak-
anak balita menjadi kelompok 
yang paling rentan. Mereka sangat 
berisiko mengalami diare, penyakit 
pencernaan kronis, gangguan 
daya tahan tubuh, dan hambatan 
penyerapan gizi. Hal-hal ini 
dapat terjadi apabila mereka tak 
sengaja menelan air dan makanan 
atau berada di tempat yang 
terkontaminasi kotoran. Nyatanya, 
diare adalah penyebab kematian 
terbesar untuk kelompok balita.

Untuk mengubah situasi yang 
memprihatinkan ini, dibutuhkan 
penyediaan air bersih, upaya 
menghentikan defekasi terbuka, 
penyediaan sarana penyaluran 
dan pengolahan limbah manusia, 
dan kampanye kebersihan yang 
meluas. UNICEF berperan aktif 
mendukung lembaga-lembaga 
berwenang di Indonesia untuk 
mengatasi hal ini. 

Pada tahun 2019, UNICEF 
kembali bekerja sama dengan 
Kementerian Kesehatan untuk 
mengadakan Penghargaan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
Berkelanjutan untuk kedua kalinya. 
Dalam kegiatan ini, penghargaan 
diberikan kepada kabupaten/
kota dengan inovasi terbaik yang 
membuatnya mampu mencapai 
dan mempertahankan status 
bebas defekasi terbuka. Upaya 
semacam ini membuahkan hasil 
nyata: untuk tahun 2019, 47 
kabupaten/kota dinyatakan bebas 
defekasi terbuka—atau naik 100 
persen dari tahun sebelumnya.

UNICEF juga mendukung 
pelaksanaan dua studi mengenai 
pembiayaan inovatif yang 
mengusulkan pendekatan baru 
untuk mengatasi kekurangan dari 
model-model pembiayaan saat ini. 
Hal ini perlu, mengingat investasi 
pada prasarana air dan sanitasi 
sejak dulu rendah sehingga 
menghambat pencapaian 
akses aman kepada sistem 
air, kebersihan, dan sanitasi di 
Indonesia.

Saat ini, sebagian besar investasi 
tersebut terjadi pada tingkat 
rumah tangga. Namun, sarana 
sanitasi yang layak juga sangat 
dibutuhkan di sekolah-sekolah. 
Setiap satuan pendidikan perlu 
menyediakan fasilitas yang 
layak  dan terpisah untuk pelajar 
lelaki dan perempuan. Untuk 
itu, UNICEF melakukan upaya 
advokasi tingkat tinggi terhadap 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Hasil dari advokasi 
ini adalah alokasi sebesar Rp1 
triliun dari Dana Alokasi Khusus 
Pendidikan untuk memperbaiki 
sarana air, kebersihan, dan sanitasi 
di sekolah.

Dalam Sesi Konseling Kelompok Pendukung Ibu 
di Palu, Sulawesi Tengah, kaum ibu belajar untuk 
mengukur status nutrisi anak mereka. 

Mengawali hari 
sekolah dengan 
sehat dan bugar
Melalui kemitraan dengan pemerintah, UNICEF 
melaksanakan program yang membantu 
memperbaiki pola makan remaja dan 
meningkatkan frekuensi kegiatan fisik mereka. 
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
kesehatan dan mencegah obesitas menjadi 
tujuan utama. 

“
Kadang-kadang saya sarapan. Tapi, 
terkadang saya bangun terlambat, lalu 
makan di sekolah,” kata Radit, 17 tahun, 
siswa SMAN 1 Klaten. 

Melewatkan sarapan adalah hal yang lazim 
terjadi, terutama karena murid harus hadir di 
sekolah sejak pukul 6.45 pagi untuk mengikuti 
kelas literasi. Bahkan, studi kualitatif yang 
dilakukan UNICEF pada tahun 2017 menemukan 
bahwa sekitar separuh remaja Indonesia tidak 
pernah sarapan di rumah.

Radit adalah satu dari begitu banyak remaja lain 
yang makanan pertamanya pada hari itu adalah 
sajian apa pun di kantin sekolah. Mengingat tidak 
ada peraturan atas makanan kantin, anak-anak 
pun akan memilih makanan yang ada—lepas 
dari apakah makanan itu mengandung banyak 
minyak dan lemak, lengket, manis, mengandung 
banyak gula atau garam, sehat atau tidak sehat. 

Di sekolah Radit sendiri tersedia beberapa kantin—
ada satu dengan penjual jus segar dan satu kantin 
lain dengan makanan berbahan sayuran. Akan 
tetapi, kantin yang paling populer justru kantin 
yang rutin menyediakan gorengan, nasi goreng, 
dan minuman manis yang murah harganya.

SEGAR ATAU DIGORENG?
Di rumah, saya  makan nasi dengan sayur dan 
telur. Kalau di sekolah, [saya makan] nasi goreng,” 
Radit mengaku. Pilihannya ini tak berbeda dari 
banyak anak lainnya. 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2007 
dan 2010), lebih dari separuh remaja Indonesia 
tidak mengonsumsi sumber energi yang layak. 
Dengan kata lain, mereka tidak membuat pilihan 
gizi yang baik.  Hal ini--dan serangkaian faktor lain 
seperti gaya hidup minim gerak dan pola makan 
tidak sehat—berkontribusi meningkatkan angka 
obesitas pada semua kelompok usia di Indonesia.

Kondisi kurang gizi dan stunting adalah dua hal yang 
biasanya paling mendapatkan perhatian. Padahal, 
risiko anak, remaja, dan orang dewasa mengalami 
kelebihan berat badan sama besarnya dengan risiko 
mengalami berat badan kurang. Hal inilah yang 
dimaksud dengan beban ganda malnutrisi.

Bagi banyak remaja, pelajaran olah raga adalah 
satu-satunya kegiatan fisik yang mereka ikuti 
dalam satu pekan. Sebab itulah, Ratna Ainung, 
seorang guru, percaya anak-anak seharusnya 
berolah raga lebih banyak dengan bersepeda ke 
sekolah. Sebagian besar murid tinggal dalam 
radius lima kilometer dari sekolah, tetapi hanya 
seperempat murid yang bersepeda setiap hari. 

Dalam hal olah raga, Radit dapat dikatakan 
istimewa. Ia adalah anak yang aktif dan gemar 
bermain bola dengan teman-teman pada waktu 
luang. Ia juga berolah raga lari pada akhir pekan.

Usai berolah raga, Radit menyatakan ia lebih 
suka menyantap sayur ketimbang makanan yang 
digoreng. Tetapi, bagaimana pada praktiknya? 
Dengan seorang penjual makanan menempati 
lokasi yang strategis, Radit pun lebih sering 
menyantap nasi goreng di sana.

Berbeda dari anak lain, Radit, 17 tahun, 
adalah anak yang aktif. Ia gemar bermain bola 
bersama teman-teman pada waktu luang.
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Membangun 
kembali rumah, 
asa, dan kesehatan
Air yang aman, kebiasaan hidup bersih, dan 
sanitasi sangat penting kapan pun juga. Ketika 
terjadi bencana seperti gempa bumi, UNICEF 
pun membantu meminimalkan risiko kesehatan 
terhadap anak dan remaja. 

Anak-anak 
perempuan belajar 
tentang kebersihan 
menstruasi di kelas 
untuk mendorong 
mereka agar tetap 
bersekolah serta 
dapat merasa 
nyaman terhadap 
tubuh dan dirinya 
sendiri.

Fasilitator Stefani 
Rahardini mengadakan 
diskusi kelompok 
dengan guru-guru 
perempuan untuk 
mempelajari 
pengetahuan mereka 
tentang menstruasi 
serta pendapat mereka 
tentang kekhawatiran 
murid perempuan saat 
mengalami menstruasi.

M
asa remaja bisa jadi merupakan 
masa yang menantang. 
Namun, dalam keadaan 
bencana—seperti gempa 
dengan magnitudo 7,4 yang 

menyebabkan kerusakan besar-besaran—kata 
“menantang” rasanya sama sekali tidak cukup 
untuk menggambarkan kondisi yang dialami 
seseorang.

Bagi Kadek Widhiari, gempa seperti itulah 
yang memutarbalikkan kehidupannya. Remaja 
perempuan ini beserta keluarganya terpaksa 
menghuni tempat pengungsian sementara. 
Pada saat bersamaan, Kadek baru saja 
mengalami menstruasi yang pertama. 

“Saya tidak bisa membeli pembalut seperti biasa. 
Tidak ada toko yang buka setelah gempa,” katanya.

Dalam keadaan terdesak, ia pun merobek popok 
adik perempuannya dan menggunakannya 
sebagai pembalut.

RUTINITAS TERHAMBAT, LAJU KEHIDUPAN 
TERGANGGU
Kisah Kadek yang berusia 14 tahun adalah 
satu dari banyak cerita yang disampaikan pada 
kesempatan diskusi kelompok mengenai 
kebersihan menstruasi yang difasilitasi UNICEF. 
Seorang remaja lain bercerita mengenai 
dilema yang ia alami saat ingin mencuci bersih 
pembalut bekas sebelum dibuang, tetapi harus 
menggunakan air minum yang berharga.

Di Indonesia, mencuci pembalut bekas 
sebelum dibungkus dan dibuang sudah menjadi 
kebiasaan—namun, pascagempa, air keran 
tak lagi mengalir. Sementara itu, pembahasan 
mengenai kebersihan menstruasi dengan murid-
murid remaja tidaklah lazim di sekolah-sekolah 
Indonesia. Meskipun pembalut tersedia untuk 
dibeli di sebagian sekolah, tidak semua sekolah 
memiliki tempat sampah tertutup sebagai wadah 
pembuangan. 

Kelompok diskusi tersebut adalah bagian dari 
upaya rehabilitasi UNICEF di Lombok, yaitu 
mendukung penyediaan fasilitas sanitasi di 
masyarakat dan edukasi mengenai kebersihan 
di sekolah-sekolah terdampak gempa bumi. 
Masyarakat juga didorong untuk mendukung 
kebutuhan setiap anak perempuan untuk tetap 
bersekolah, walaupun gempa menghambat 
banyak hal.

Pada konteks kedaruratan, UNICEF juga bekerja 
sama dengan mitranya untuk membagikan paket 
kebersihan dan keperluan pribadi perempuan 
kepada keluarga terdampak—seperti sabun, 
toilet, handuk, ember, dan pakaian dalam.

Koordinator Program UNICEF 
Vivi Soviani bermain dengan 
anak-anak di tenda pengungsi 
tsunami di Banda Aceh, Provinsi 
Aceh. UNICEF bekerja sama 
dengan organisasi setempat untuk 
membantu anak-anak pulih dari 
trauma yang mereka alami sata 
bencana. Anak-anak mengikuti 
sekolah umum di pagi hari dan 
berkumpul setiap sore untuk 
bermain, bernyanyi, menggambar 
dan menari di pusat kegiatan anak 
yang didukung UNICEF. 



Target eliminasi malaria tetap 
tinggi dalam agenda UNICEF 
- dengan pencapaian besar di 
provinsi seperti Aceh, dimana 
tidak ada penularan malaria yang 
dilaporkan pada 2019. Hal ini 
menjadikan Aceh provinsi pertama 
di Pulau Sumatra yang berhasil 
mencapai eliminasi malaria. 
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BELAJAR 
DAN TERUS 
MELANGKAH 
MAJU
Akses pada pendidikan adalah hak setiap anak, dan Indonesia berusaha 
keras memenuhi komitmennya dalam memberikan kesempatan belajar. 
Hal ini terlihat dari peningkatan angka tamat sekolah dan pencapaian 
paritas gender yang tinggi pada sektor pendidikan. 

pendidikan dan ketimpangan 
sosial-ekonomi serta geografis 
yang tajam. Remaja dari rumah 
tangga termiskin, misalnya, lima 
kali lebih berisiko mengalami 
putus sekolah dibandingkan 
remaja dari rumah tangga 
terkaya. Sementara itu, 
ketimpangan dari segi geografis 
diperlihatkan oleh angka putus 
sekolah di Provinsi Riau yang 
berada pada tingkat satu persen 
dibandingkan dengan 22 persen 
di wilayah Papua yang lebih 
tertinggal.

Felina membacakan buku 
untuk putrinya, Yuli, di 
sebuah PAUD di Sorong, 
Papua Barat. UNICEF 
mendukung kampanye 
penyadaran publik dan 
acara setempat agar orang 
tua seperti Felina mau 
memasukkan anak mereka 
ke pendidikan usia dini.  

LEBIH DARI 
SEPERTIGA 
REMA JA 
DENGAN 
DISABILITAS 
TIDAK 
MELANJUTKAN 
PENDIDIKAN 
SETELAH 
JENJANG SMP, 
SEMENTARA 62 
PERSEN TIDAK 
MENAMATKAN 
JENJANG SMA.

23

P
emerintah juga hendak 
memperbaiki kualitas 
dan meningkatkan 
ketersediaan pendidikan 
usia dini, dan UNICEF 

telah menjadi mitra kunci dalam 
mengembangkan layanan 
pendidikan usia dini melalui 
peningkatan kapasitas guru, 
penciptaan lingkungan belajar yang 
aman, dan pelibatan orang tua. 

Akan tetapi, di samping kemajuan, 
ada pula tantangan yang masih 
perlu diatasi terkait kualitas 

Murid-murid SDN 39 
Tamalalang - Kepulauan 
Pangkajene bersiap 
mengikuti permainan 
pagi bersama guru.
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KINERJA LITERASI KELAS 
AWAL
Pada tahun 2019, UNICEF 
melanjutkan dukungannya kepada 
implementasi model literasi untuk 
kelas awal di wilayah perdesaan 
dan terpencil Papua. Hasilnya 
menggembirakan: tingkat tidak 
bisa membaca di sekolah-sekolah 
sasaran turun dari 62 ke 26 
persen, sementara anak yang 
bisa membaca naik dari enam 
ke 18 persen. Pada Desember 
2019, program ini menghasilkan 
peningkatan mutu pembelajaran 
bagi 20.698 murid dan kapasitas 
1.169 guru. 

Program dengan hasil positif 
seperti literasi kelas awal tersebut 
perlu diterapkan pula di wilayah-
wilayah lain Indonesia. Faktanya, 
tingkat kemampuan membaca 
minimal dicapai oleh hanya kurang 
dari separuh murid 15 tahun 
di Indonesia dan  kurang dari 
sepertiga murid dari kelompok 
usia yang sama untuk matematika. 
Hal ini diketahui berdasarkan 
hasil Programme for International 
Student Assessment atau PISA 
dari OECD yang mengukur 
kinerja murid usia 15 tahun dalam 
membaca, matematika, dan sains.

KETERAMPILAN UNTUK MASA 
DEPAN
Mutu pendidikan yang masih 
membutuhkan perbaikan dan 
kurangnya penguasaan remaja 
Indonesia terhadap kemampuan 
dasar tersebut disoroti juga oleh 
UNICEF dalam riset kualitatif 
tahun 2019 berjudul Skills for the 
Future. Riset ini, yang melibatkan 
orang tua, guru, pemerintah, 
perusahaan swasta, dan remaja, 
menggarisbawahi kebutuhan 
keterampilan pemecahan masalah, 
berkomunikasi, dan berpikir kritis 
yang belum terpenuhi. 

Riset yang didukung UNICEF 
itu juga memberikan informasi 
baru mengenai bidang yang ingin 
dipelajari kaum muda agar mereka 
dapat menghadapi masa depan 
dengan percaya diri—informasi 
yang berguna bagi penyusunan 
strategi nasional untuk 
pengembangan keterampilan. 

PUTUS SEKOLAH BUKAN 
PUTUS HARAPAN
Sektor pendidikan telah 
menerima perhatian banyak 
pihak, tetapi masih ada 4,4 juta 
anak dan remaja Indonesia yang 
tidak bersekolah—termasuk 
anak dengan disabilitas. Lebih 
dari sepertiga remaja dengan 
disabilitas tidak melanjutkan 
pendidikan setelah jenjang SMP, 
sementara 62 persen tidak 
menamatkan jenjang SMA.

Indonesia berkomitmen 
menurunkan angka-angka 
tersebut. Dengan dukungan 
UNICEF, Strategi Nasional untuk 
Anak Tidak Sekolah  dituntaskan 

dan diuji coba di dua kabupaten 
dengan angka anak tidak sekolah 
yang tinggi. Hingga kini, terdapat 
17.000 anak dan remaja tidak 
sekolah yang telah meraih 
kesempatan belajar melalui 
pendidikan formal dan nonformal.

SEKOLAH AMAN BENCANA
Sepanjang tahun 2019, UNICEF juga 
menyediakan bantuan pelayanan 
pendidikan darurat di Sulawesi dan 
Lombok, dua daerah yang terdampak 
gempa bumi. Saat ini, 65.929 anak 
dan 2.262 guru telah menerima 
bantuan terkait pendidikan melalui 
UNICEF dan mitra-mitranya.

Baru-baru ini, pendekatan dukungan 
UNICEF secara bertahap berubah 
dari pendekatan respons dan 
pemulihan ke kesiapsiagaan. Salah 
satu pendorong utama perubahan 
ini adalah perluasan program Satuan 
Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 
yang berfokus pada penguatan 
kesiapsiagaan pemerintah daerah 
untuk mengurangi risiko bencana di 
sekolah-sekolah.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan 
peraturan nasional pada tingkat 
provinsi, UNICEF dan Sekretariat 
Nasional SPAB bekerja di tujuh 
provinsi untuk mendukung 
pembentukan SPAB tingkat daerah.

Anak-anak mengikuti 
pelajaran bernyanyi di tenda 
UNICEF di halaman TK Negeri 
Pembina Marawola di Sigi, 
Sulawesi Tengah.

Memampukan, 
bukan menepikan
Setelah mengikuti pelatihan pendidikan 
inklusif dari mitra UNICEF, sekolah-sekolah 
dasar di Bone mulai bertindak untuk 
memastikan anak dengan disabilitas bisa 
bersekolah dan ikut dalam kegiatan olah raga.

P
ada pukul 8 pagi, murid-murid kelas 
3 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum 
bersiap-siap bermain bola kasti. 
Membentuk barisan, mereka berjalan 
ke luar kelas. Guru mereka, Pak Anzar, 

mengikuti sambil dengan hati-hati membopong 
Aulia yang berusia sembilan tahun.

Aulia, yang lumpuh dari pinggang ke bawah, 
dengan lembut didudukkan pada kursi di bagian 
depan lapangan. Ia melihat teman-teman 
sekelasnya melakukan gerakan pemanasan.

Lalu, setelah murid-murid dibagi menjadi dua tim 
dan hendak mulai bermain, Anzar meletakkan 
alat yang sudah dimodifikasi di hadapan Aulia. 
Terbuat dari pipa, alat itu diletakkan dalam posisi 
diagonal di atas dua kaki kayu. Pak Guru Anzar 
lalu menyerahkan sebuah bola kepada Aulia. Dari 
balik ruang-ruang kelas lain, berpasang-pasang 
mata ikut mengamati. 

Aulia menjatuhkan bola itu ke dalam pipa dan 
dengan lekat mengikuti pergerakan bola—
meluncur ke bawah, keluar dari ujung yang 
satunya, kemudian memukul bola lain di tengah 
lapangan. Teman-teman Aulia ramai bersorak.

Aulia adalah salah satu anak dengan disabilitas 
yang merasakan manfaat pelatihan yang 
diberikan kepada Anzar dan guru-guru lain 
mengenai pendidikan inklusif. Terinspirasi oleh 
pelatihan, Anzar pun membuat alat peluncur 
bola kasti dan menyesuaikan peraturan agar 
Aulia bisa berpartisipasi.

Saat jam pelajaran usai, guru-guru membantu 
Aulia berpindah tempat. Mereka juga 
memastikan agar meja Aulia selalu berada di 
dekat pintu ruang kelas.

PENDIDIKAN MEWUJUDKAN 
MIMPI-MIMPI
Meskipun belum lama memulai praktik 
pendidikan inklusif, sekolah Aulia kini sudah 
memiliki 10 murid dengan disabilitas fisik dan 
intelektual. Para guru telah menerima dua kali 
pelatihan, yang menurut Ibu Narwah, kepala 
sekolah, sangat membantu mereka dalam 
mengikutsertakan murid.

Narwah juga memerhatikan bahwa murid-
murid barunya mencapai kemajuan yang baik—
termasuk Aulia yang meraih juara dua dalam 
lomba membaca Al-Quran.

Aulia, seperti banyak anak lain, kerap berganti 
cita-cita. Namun, pada hari itu, jawabannya 
tegas: “Saya mau jadi dokter!” ia berseru.

Pak Akmal, pengawas sekolah, adalah orang 
yang memberikan pelatihan pendidikan inklusif 
kepada para guru di sekolah Aulia dan di 22 SD 
lain di Bone. Ia punya alasan pribadi.

“Saya punya keponakan laki-laki usia tujuh 
tahun yang mengalami disabilitas bicara. Ia 
gembira di sekolah,” jelasnya. “Semua anak 
punya mimpi, dan mimpi itu bisa diwujudkan 
melalui pendidikan.”

Pak Anzar meletakkan alat yang sudah 
dimodifikasi di hadapan Aulia. Terbuat 
dari pipa, alat itu diletakkan dalam 
posisi diagonal di atas dua kaki kayu.



KEBAKARAN HUTAN DAN 
LAHAN GAMBUT SUDAH 
SERING TERJADI PADA MUSIM 
KEMARAU DI IND ONESIA. 
NAMUN, PADA 2019, 
PERISTIWA INI DIPERPARAH 
OLEH BERBAGAI FAKTOR, 
TERMASUK KEMARAU 
PANJANG DAN PEMANASAN 
GLOBAL . 

ANAK-ANAK USIA MUDA 
SECARA KHUSUS RENTAN 
TERDAMPAK POLUSI UDARA. 
MEREKA BERNAPAS LEBIH 
CEPAT DAN DAYA TAHAN 
TUBUH SERTA IMUNITASNYA 
BELUM BERKEMBANG PENUH. 
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LINDUNGI ANAK, 
LINDUNGI MASA 
DEPAN 
Baik melalui reformasi kebijakan dan hukum, kampanye penyadaran, 
maupun intervensi untuk mengubah perilaku, sistem perlindungan 
anak harus mencegah sekaligus merespons kasus pengabaian dan 
penganiayaan.

I
ndonesia telah melakukan 
banyak upaya untuk 
meningkatkan perlindungan 
anak. Namun, kekerasan 
terhadap anak masih 

meluas. Data survei pemerintah 
menyatakan bahwa lebih dari 
60 persen anak Indonesia 
pernah mengalami suatu bentuk 
kekerasan. 

Hal tersebut dengan tajam 
mengingatkan bahwa perubahan 
yang sistemik—melalui 
pengumpulan bukti dukungan 
kepada reformasi hukum, dan 
dukungan pembuatan kebijakan 
dari UNICEF—sangat perlu 
dicapai agar perubahan itu sendiri 
bermakna dan bersifat permanen 
untuk anak-anak. 

Pada tahun 2019, pendekatan di 
atas berkontribusi kepada revisi 
UU Perkawinan di Indonesia. Usia 
minimal yang sah untuk menikah 
kini naik menjadi 19 tahun untuk 
perempuan. Langkah ini positif, 
namun komitmen pemerintah 
untuk melakukan reformasi 
dalam skala lebih luas tak kalah 
penting. UNICEF pun mendukung 
penyusunan draf strategi nasional 
untuk mengakhiri pernikahan anak.

Spesialis Perlindungan Anak dari UNICEF 
menyerahkan akta lahir kepada orang 
tua di Donggala, Sulawesi Tengah. 
Bekerja sama dengan pemerintah, 
UNICEF membantu pembuatan akta lahir 
untuk warga yang terdampak bencana 
tsunami dan gempa bumi di Palu, 
Donggala, dan Sigi. 

Langkah positif lain dapat dilihat 
dari kemitraan dengan dua 
organisasi Islam dengan 32 juta 
orang anggota. Kemitraan ini 
bertujuan membahas kebijakan 
mengenai pernikahan anak dari 
segi agama dan mendirikan forum 
ibu sebagai wadah berdiskusi 
tentang pernikahan anak, 
hubungan yang sehat antara 
laki-laki dan perempuan, dan 
pernikahan.

PEKERJA SOSIAL, 
SOSOK PENTING DI 
BALIK PEMANTAUAN 
KESEJAHTERAAN ANAK
Reformasi hukum yang berpihak 
kepada anak-anak Indonesia juga 
tampak dari pengesahan UU 
Pekerja Sosial—kerangka hukum 
pertama yang mempromosikan 
dan melindungi bidang pekerjaan 
sosial. UNICEF memberikan 
dukungan teknis kepada tim 
penyusun rancangan undang-
undang dan dalam persiapan 
peraturan pelaksana. Ke depan, 
undang-undang ini akan berperan 
besar dalam memecahkan 
masalah kekurangan pekerja sosial 
berkualifikasi di Indonesia. Pekerja 
sosial sesungguhnya merupakan 
unsur penting untuk memantau 
kesejahteraan anak yang berada di 
bawah pengasuhan lembaga.

Jelas, UU tersebut adalah 
kemajuan signifikan dalam 
perlindungan anak. Namun 
demikian, kemajuan ini perlu 
dibarengi dengan perluasan 
pelayanan terpadu kesejahteraan 
anak yang saat ini mencakup 
161 kabupaten/kota. UNICEF 
memberikan dukungan teknis 
kepada Kementerian Sosial 
untuk membina pekerja sosial 

Hasanawati (kiri) dan Hidayah (10) 
bersama sang nenek di luar rumah mereka 
di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

29
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Chi Ramadhani, pekerja sosial, bersama Rivaldi di luar rumah keluarga Rivaldi 
di Sulawesi Tengah. Chi mempertemukan kembali Rivaldi dengan keluarganya 
setelah  terpisah selama tiga hari akibat gempa bumi dan tsunami di 
Sulawesi Tengah, September 2018.

Sebagai bagian dari kerja sama dengan Dinas Sosial Palu, UNICEF melatih 
sekelompok pekerja sosial untuk memasukkan data ke Primero, platform 
daring yang secara otomatis mencocokkan data anak yang terpisah dengan 
deskripsi fisik dan data lain pada laporan anak hilang. Pekerja sosial 
mendokumentasikan nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat, informasi 
orang tua, dan kronologi singkat saat anak dan orang tua terpisah.

dalam mencegah dan merespons 
kekerasan terhadap anak. Perlu 
diketahui, anak yang tinggal di 
wilayah-wilayah cakupan empat 
kali lebih mungkin menerima 
pelayanan sosial.

AKTA LAHIR YANG MEMBUKA 
AKSES KEPADA PELAYANAN 
PUBLIK
Elemen penting dalam kerja-kerja 
UNICEF untuk perlindungan anak 

adalah bekerja sama dengan 
anak dan remaja itu sendiri, 
memandang mereka sebagai 
agen perubahan, dan mendorong 
tercipta wacana di masyarakat 
mengenai isu-isu terkait anak—
termasuk kepemilikan akta lahir. 

Seperti juga di negara-negara lain, 
pendataan kelahiran, yang ditandai 
oleh penerbitan akta, adalah 
hal penting untuk memastikan 

setiap orang mendapatkan akses 
kepada pelayanan publik. Target 
Pemerintah Indonesia adalah 
meningkatkan angka pendataan 
hingga 85 persen pada akhir 
2019. Namun, hampir 30 persen 
anak balita dan hampir 20 persen 
remaja di bawah usia 18 tahun 
tidak memiliki akta lahir.

Hal ini menghambat kesempatan 
anak mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan sosial, serta 
pendidikan. 

Sekolah punya peran penting 
dalam perlindungan anak, tidak 
hanya dengan mengedukasi 
anak tentang hak-haknya, tetapi 
juga melalui langkah intervensi 
perundungan di dalam dan 
luar sekolah. UNICEF telah 
memperluas program pencegahan 
perundungan dan pemberian 
disiplin yang positif ke tiga 
provinsi—Jawa Tengah, Sulawesi 
Selatan, dan Papua Barat—untuk 
menjangkau hampir 7.500 murid di 
17 sekolah.

Melalu kemitraan dengan 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak, UNICEF juga melaksanakan 
komponen disiplin positif di dalam 
programnya ke 20 provinsi lain 
melalui pelatihan untuk 2.000 
guru.

Dalam setiap upayanya, UNICEF 
terus mendukung pengembangan 
sistem perlindungan anak 
yang tidak hanya merespons, 
tetapi juga mencegah peristiwa 
pembiaran, eksploitasi, dan 
penganiayaan anak.

Pahlawan 
muda melawan 
perundungan di 
sekolah

D
i sebuah SMP di Klaten, survei 
mengungkap bahwa 74 persen 
murid mengalami perundungan 
hingga lima kali seminggu—
mereka dipukul, dicubit, diejek, 

ataupun dirundung di dunia maya. Program 
anti-perundungan dari UNICEF, Roots, tengah 
membantu mengubah hal ini. 

Pagi itu cerah di SMPN 3 Klaten. Sebagian besar 
murid sedang bersiap pulang menyambut masa 
liburan, tetapi ada sekelompok anak, terdiri dari 
16 orang, yang masih berada di ruang kelas. 
Mereka hendak mempresentasikan karya anti-
perundungan kepada tamu dari UNICEF. 

Devi Tulak Astuti, 15 tahun, dengan percaya diri 
membacakan puisi tentang perundungan. Ia 
sendiri pernah mengalaminya dan kepercayaan 
dirinya dahulu berbeda. 

“Mereka mengejek saya karena kulit saya 
gelap, saya dijuluki ‘serundeng’,” ujar Devi. 
“Perasaan saya terluka. Saya sakit hati sekali. 
Saya tidak cerita pada siapa pun.”

Devi pernah mencoba merundung balik murid-
murid lelaki yang mengganggunya.

“Saya ejek mereka dengan nama anak 
perempuan… Yang ada, mereka semakin 
marah, saya semakin dikata-katai, sehingga 
keadaan justru semakin buruk,” ia bercerita.

Saat program Roots tiba di sekolahnya, Devi 
sadar ada cara lain yang lebih baik dalam 
menghadapi situasi tersebut. Ia pun segera 
mengajukan diri sebagai peserta.

“Saya bergabung karena pernah mengalami 
perundungan,” katanya. “Saya ingin membantu 
mengubah sekolah agar tidak ada murid lain 

yang mengalaminya.” Anak-anak seperti Devi 
dipilih oleh teman-teman mereka untuk menjadi 
“agen perubahan”.

Program Roots, didukung oleh UNICEF dan 
Pemerintah Kabupaten Klaten, membantu 
menemukan cara yang lebih positif untuk 
mengatasi perundungan. Bersama guru dan 
fasilitator Lembaga Perlindungan Anak sebagai 

Program anti-perundungan 
Roots, didukung oleh UNICEF 
dan Pemerintah Kabupaten 
Klaten, membantu anak 
seperti Devi menemukan 
cara yang lebih positif untuk 
mengatasi perundungan.

mitra non-pemerintah 
UNICEF, mereka mencoba 
mengubah budaya di 
sekolah. Roots yang awalnya 
diuji coba di empat sekolah 
kini sudah menjangkau dua 
sekolah lain.

MENCARI AKAR 
MASALAH
Fasilitator Roots mengikuti 
pelatihan yang materinya 
dirancang pemerintah 
dengan dukungan UNICEF. 
Pertama, anak-anak diminta 
menilai situasi di sekolah 
mereka menggunakan 
U-Report, platform dunia 
maya berbasis media sosial 
untuk mengadakan jajak 
pendapat secara anonim. 

Berikutnya, fasilitator 
belajar cara bekerja dengan anak dan remaja untuk 
mengubah perilaku negatif. Mereka membantu para 
murid membuat kampanye sendiri berdasarkan 
permasalahan yang ada di sekolahnya—seperti 
membuat poster dan menyusun rencana kerja 
untuk melawan perundungan di sekolah. Tak lupa, 
mereka juga menjadi contoh perilaku positif.

“Anak yang melakukan perundungan biasanya 
punya masalah di rumah. Mereka mencontoh 
perilaku orang tua atau orang lain di komunitasnya. 
Jadi, akar penyebab perundungan perlu dicari dan 
diatasi,” jelas UNICEF Child Protection Officer, 
Naning Julianingsih. 

“Kami mendorong para fasilitator untuk 
mendengarkan anak-anak, mencari tahu 
alasan perundungan, dan mendiskusikan cara 
menghadapinya.”
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MEMASTIKAN 
KEBERPIHAKAN 
KEBIJAKAN 
KEPADA ANAK
Satu keputusan dapat berpengaruh kepada jutaan anak—sekarang 
dan di masa depan. Sebab itulah, UNICEF selalu menyerukan agar 
hak-hak anak menjadi pertimbangan penting di dalam agenda 
kebijakan pembangunan dari tingkat desa hingga nasional.

Sophia (tengah) adalah satu dari ribuan 
anak yang terdampak bencana tsunami 
di Palu, 2018. Sebulan setelah bencana, 
Sophia dan teman-temannya melanjutkan 
kegiatan belajar di tenda UNICEF, 
sementara tim UNICEF lain menilai 
keamanan gedung sekolah. Satu tahun 
setelah kegiatan respons darurat UNICEF 
di Palu, Sophia sudah kembali bersekolah.

DATA YANG 
BERKUALITAS PENTING 
UNTUK MENGUATKAN 
PEMBANGUNAN, 
PERENCANAAN, DAN 
PENGANG GARAN YANG 
BERPIHAK KEPADA 
ANAK DI SEMUA TINGKAT 
PEMERINTAHAN.

S
ebagai salah satu 
negara terdepan dalam 
pemenuhan Tujuan-
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs), 

Indonesia berhasil menyelaraskan 
Tujuan Global untuk anak dengan 
prioritas nasionalnya. Pada tahun 
2019, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional meminta bantuan 
UNICEF untuk menyelenggarakan 
kegiatan yang berfokus pada 
anak sebagai bagian dari High-
Level Political Forum on the 
Global Goals di PBB. Pada forum 
ini, dipaparkan hasil-hasil studi 
baru mengenai pendorong 
kemajuan yang bisa mempercepat 
pencapaian target agenda global 
pada tingkat negara.

S
ebagai negara yang 
berada di jalur “Cincin 
Api” Pasifik, jalur 
gempa teraktif di dunia, 
bencana alam adalah 

risiko yang tidak terhindarkan 
di Indonesia. Anak adalah 
kelompok populasi yang paling 
rentan terhadap kondisi bencana: 
kegiatan sekolah terhenti, air 
minum bersih hilang, kejadian 
penyakit yang menular melalui 
udara meningkat, makanan sulit 
dicari, dan keselamatan terancam 
oleh kejahatan—termasuk 
perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia telah 
memiliki sistem penurunan risiko 
bencana dan penanggulangan 
bencana yang komprehensif. 
Namun, bencana yang belum lama 
terjadi di Lombok dan Sulawesi 
Tengah menunjukkan bahwa 
kapasitas pemangku kepentingan 

KONDISI DARURAT: 
MEMBANGUN KETAHANAN 
DAN KESIAPAN

di tingkat nasional dan daerah 
masih perlu ditingkatkan. 
Bagi UNICEF, salah satu cara 
mendukung pemerintah dalam hal 
ini, khususnya Kementerian Sosial, 
adalah dengan mengkaji payung 
hukum dan pedoman bantuan 
sosial untuk masyarakat yang 
terdampak bencana.

Pada tahun 2019, dukungan 
kedaruratan dari UNICEF berupa 
pelayanan psikososial menjangkau 
lebih dari 27.000 anak dan 
remaja serta memastikan 6.200 
keluarga– termasuk 13.500 anak– 
menerima bantuan tunai setelah 
bencana di Nusa Tenggara Barat 
dan Sulawesi Tengah. Selain itu, 
UNICEF membantu 12.000 anak 
mendapatkan akta kelahiran dan 
menyediakan konseling pemberian 
makan untuk bayi dan balita 
kepada 50.000 ibu mengandung 
dan pengasuh.

Murid-murid meninggalkan tenda 
UNICEF usai kelas di TK Negeri 
Pembina Marawola di Sigi, 
Sulawesi Tengah.

Dalam hal pendidikan, bencana 
yang merusak, bahkan 
menghancurkan, gedung dan 
sarana belajar tak pelak membuat 
kegiatan belajar-mengajar terhenti. 
UNICEF telah menyelesaikan 
penilaian kelayakan struktur 
1.200 gedung sekolah. Selain 
itu, model pembiayaan inovatif 
untuk penyediaan fasilitas air dan 
sanitasi berbasis masyarakat juga 
telah dibuat dan memberikan 
manfaat kepada 20.000 orang.

PEMULIHAN 
Pada tahun 2019, program 
kedaruratan UNICEF bertransisi 
ke aspek pemulihan. Fokus 
diletakkan pada penguatan sistem 
dan cara-cara untuk menata 
kembali kehidupan yang lebih baik. 
UNICEF juga terus mendukung 
pemerintah mengkaji kebijakan 
dan pedoman bantuan sosial 
untuk masyarakat terdampak 
bencana.

Kesiapsiagaan keadaan darurat 
dan penurunan risiko bencana 
perlu juga mempertimbangkan 
efek kerusakan lingkungan dan 
perubahan iklim. Sebab, kedua hal 
ini dapat memperparah dampak 
dan meningkatkan frekuensi 
bencana. Indonesia dan anak-
anak di dalamnya menghadapi 
beberapa risiko terbesar terkait 
dengan perubahan iklim, namun 
negara ini masih menjadi satu 
dari 10 penghasil gas rumah kaca 
terbesar dunia.
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Hal lain terkait Tujuan Global 
adalah peluncuran portal data 
SDGs yang mengumpulkan 
data dari berbagai sumber 
pemerintah dan menyediakannya 
untuk pembuat kebijakan 
dan masyarakat luas. Portal 
ini menyediakan gambaran 
komprehensif mengenai status 
SDGs Indonesia—per provinsi 
dan kelak per kabupaten/kota—
sehingga tujuan-tujuan SDGs 
terasa konkret. 

DATA YANG KUAT UNTUK 
SISTEM YANG LEBIH BAIK
Data yang berkualitas jelas 
penting untuk menguatkan 
pembangunan, perencanaan, 

dan penganggaran yang berpihak 
kepada anak di semua tingkatan 
pemerintah. Sebab itulah, UNICEF 
terus berkolaborasi erat dengan 
Badan Pusat Statistik dalam hal 
penguatan mutu, analisis, dan 
penggunaan data terkait anak.

Kerja sama dengan UNICEF 
untuk analisis data pada tahun 
2019 menghasilkan data yang 
lebih baik mengenai pengasuhan 
anak, perkembangan anak usia 
dini, pemberian ASI, dan indikator 
penting lain. Hal ini membantu 
pelacakan kemajuan upaya 
penurunan angka stunting di 
Indonesia.

Melalui upaya di atas, lembaga 
nasional dan daerah bisa 
mengenali kaitan antara 
belanja sosial tingkat daerah 
dengan keluaran kesehatan, 
gizi, pendidikan, dan pelayanan 
perlindungan anak. Tak kalah 
penting, data juga membantu 
lembaga berwenang menilai 
cara terbaik untuk memperbaiki 
perencanaan dan penganggaran 
daerah demi pelayanan penting 
yang lebih berkualitas, serta 
mendapatkan bukti-bukti sebagai 
dasar implementasi kebijakan.

Dukungan UNICEF terhadap 
penguatan sistem perlindungan 
sosial di Indonesia mencakup 
uji coba pemberian bantuan 
tunai tanpa syarat untuk anak 
di tingkat daerah. Pada tahun 
2019, Kota Sabang di Provinsi 
Aceh berkomitmen memberikan 

Pada peringatan Hari Anak 
Dunia di Surakarta, Jawa 
Tengah pada 19 November 
2019, anak dan remaja 
menyerukan representasi 
yang lebih besar pada 
semua tingkat pembuatan 
kebijakan dan pengambilan 
keputusan di Indonesia. 

bantuan kepada anak hingga usia 
enam tahun. Transfer bantuan 
pertama kepada keluarga anak 
dilakukan pada bulan Oktober 
2019. 

KEUANGAN RAMAH ANAK
Tahun lalu, Indonesia Global 
Compact Network mendukung 
dialog bersama UNDP UNICEF 
tentang kemiskinan anak, 
termasuk Indeks Kemiskinan 
Multidimensi. Dengan Bursa 
Efek Indonesia sebagai tuan 
rumah, itulah kali pertama isu-isu 
semacam ini dibahas di ranah 
sektor swasta.

Untuk membantu mengantisipasi 
dampak ekonomi dan sosial dari 
kebijakan fiskal dan program 
perlindungan sosial, UNICEF juga 
memberikan dukungan teknis 
kepada Kementerian Keuangan 
untuk menyusun model simulasi 
mikro insentif pajak. Hal ini akan 
berperan besar menjadikan 
penganggaran lebih sensitif 
terhadap isu-isu terkait anak. 

UNICEF membantu perumusan 
pedoman perencanaan dan 
penganggaran desa yang 
responsif terhadap kebutuhan 
anak. Melalui dukungan teknis 
UNICEF kepada Kementerian 
Desa, PDT dan Transmigrasi, 
kebutuhan anak pun dijawab 
secara langsung oleh peraturan 
menteri tentang prioritas 
penggunaan dana desa tahun 
2020 yang akan dirasakan oleh 
anak di 75.000 desa.

Bantuan tunai membantu 
memulihkan kehidupan di Lombok

Bantuan tunai membantu pemulihan banyak 
keluarga yang terdampak gempa bumi tahun 
2018. Dalam bencana ini, 563 orang meninggal 
dan 130.000 rumah tangga kehilangan tempat 
tinggal.

K 
ain terpal biru menutupi lantai tanah 
tempat tinggal Nuraini, sementara 
ayam berlarian bebas di sebelah 
satu-satunya tempat tidur terbuat dari 
bambu. Tenda darurat itu, yang dihuni 

Nuraini, suaminya, dan empat anak merek,  
sedianya hanya bersifat sementara… namun, 
satu tahun kemudian, mereka masih belum 
dapat kembali ke rumah di Senaru. Terletak di 
kaki Gunung Rinjani di Lombok Utara, Senaru 
adalah wilayah yang paling berat terdampak 
gempa bumi dan masih berupaya pulih. 

Meski mengalami kondisi yang sulit, Nuraini 
mencoba memanfaatkan apa yang ia 
punya sebaik mungkin. Suaminya, seorang 
pengemudi, belum mendapatkan kembali 
pekerjaan tetap setelah gempa sehingga 
transfer tunai bulanan yang mereka terima 
melalui dukungan UNICEF dirasa sangat 
membantu memenuhi keperluan keluarga.

BANTUAN UNTUK MEMBERDAYAKAN
Di tengah gangguan sosial dan ekonomi, 
bantuan tunai adalah bentuk bantuan 
kemanusiaan yang paling cepat diberikan 
dan mampu memberdayakan penerimanya. 
Bantuan ini memberikan keluarga terdampak 
bencana martabat karena memungkinkan 
mereka menentukan sendiri tujuan penggunaan 
uang sesuai kebutuhan. 

“Kami merasa setiap penerima bantuan pasti 
mengalami kendala keuangan yang berbeda-
beda. Merekalah yang paling tahu keperluannya 
sendiri,” ujar UNICEF Chief of Social Policy 
Fernando Carrera. 

Beberapa pekan setelah mendaftar sebagai 
penerima bantuan, Nuraini pun menerima 
bantuan tunai tanpa syarat sebesar Rp1,8 juta. 
Uang itu ia gunakan untuk membeli bahan 
pangan untuk satu bulan dan melunasi utang 
kepada kerabat yang mereka perlukan untuk 
membeli makanan.

Dalam beberapa bulan berikutnya, Nuraini 
telah menerima lagi dua kali lagi bantuan tunai. 
Kembali, ia menggunakan uang itu untuk 
membeli bahan makanan dan, kali ini, mengirim 
kembali anak-anak ke sekolah. Sekolah negeri 
di Indonesia tidak mengenakan iuran bulanan, 
namun orang tua masih harus membayar biaya 
pendaftaran, seragam, dan transportasi. 

MENJANGKAU MASYARAKAT MELALUI 
PARA KADER
Untuk menjangkau rumah tangga yang 
ditargetkan, UNICEF bekerja dengan kader 
kesehatan di setiap desa.

Sebelum menyerahkan bantuan tunai, UNICEF 
dan para mitranya mengadakan sesi sosialisasi 
yang dipimpin para kader. Di hadapan para 
keluarga, kader memberi saran tentang 
pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan 
anak. Selain untuk keperluan dasar, para ibu 
juga didorong untuk mempertimbangkan 
menggunakan uang mereka untuk hal-hal yang 
membawa manfaat jangka panjang.

Di tengah gangguan 
sosial dan ekonomi, 
bantuan tunai adalah 
bentuk bantuan 
kemanusiaan 
yang paling 
cepat diberikan 
dan mampu 
memberdayakan 
penerimanya.



Gifaril (kanan) bersama kakak 
dan adiknya di depan rumah 
nenek mereka di Palu, tiga 
bulan setelah gempa bumi 
dan tsunami meluluhlantakkan 
kotanya. Pada 2018 dan 2019, 
UNICEF menyediakan lebih dari 
430 tenda pendidikan dan paket 
belajar agar anak-anak dapat 
terus bersekolah. 
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Anak-anak mengikuti 
kampanye penyadaran 
publik tentang PAUD 
di Papua Barat. 
Kampanye ini adalah 
bagian dari program 
Holistik Integratif yang 
didukung BCA.

Terbitan "Child 
Safeguarding Toolkit 
for Business" dari 
UNICEF menyajikan 
proses enam langkah 
bagi pelaku usaha 
untuk menilai risiko 
dan mengembangkan 
program yang 
mendukung 
keselamatan anak.

Perwakilan Prudential, Kabupaten Supiori, dan UNICEF 
memperingati Hari Anak Nasional dengan meluncurkan 
program Literasi Kelas Awal pada Juli 2019.

Penyerahan hasil inisiatif 
penggalangan dana oleh 
Hutchison 3 Indonesia (Tri) untuk 
anak-anak yang terdampak 
gempa bumi dan tsunami di 
Sulawesi Tengah.

MITRA KAMI DALAM 
MENYUARAKAN 
HAK-HAK ANAK

Kekuatan kemitraan—dengan pemerintah, 
masyarakat sipil, akademisi, kaum muda, dan 
sektor swasta—berada di balik kemampuan 
UNICEF memberikan hasil-hasil nyata untuk anak.

U
NICEF Indonesia bangga dapat berdiri 
bersama perusahaan-perusahaan terdepan 
yang mendukung kesejahteraan anak 
Indonesia melalui investasi mereka dalam 
kerja-kerja UNICEF.

Bersama dengan Prudential Indonesia, UNICEF 
meluncurkan Program Literasi Kelas Awal di Supiori, 
Papua, pada bulan Juli 2019. Bertujuan mengatasi 
tingkat literasi yang rendah di Indonesia, Prudential 
berkomitmen mendanai program Literasi Kelas Awal 
selama tiga tahun dan bekerja sama dengan UNICEF 
untuk menyertakan komponen literasi keuangan ke 
dalam program ini.

BCA, mitra terlama dari dunia usaha yang telah 
mendukung UNICEF sejak tahun 2000, terus 

menghadirkan perbedaan yang bermakna melalui 
komitmennya terhadap perkembangan anak usia dini. 
BCA mendanai tahun ketiga program Pengembangan 
Anak Usia Dini Holistik Integratif di Papua Barat.

Selanjutnya, dengan mengajak pelanggan berdonasi 
melalui pembelian paket data untuk membantu 
tanggap darurat UNICEF saat bencana di Sulawesi 
Tengah, perusahaan telekomunikasi Hutchison 3 
Indonesia menggalang lebih dari Rp1,5 miliar yang 
sangat penting bagi kebutuhan pendanaan darurat 
UNICEF.

Softex mendukung kerja UNICEF Indonesia di bidang 
kesehatan dan kebersihan di Papua, Papua Barat, 
NTT, dan Sulawesi dengan mendonasikan Rp150 
dari setiap penjualan produk varian Daun Sirih dan 
Comfort Slim. Kampanye donasi ini berjalan selama 
enam bulan.

Kemudian, selain mendukung inisiatif WASH 4 Work 
dari UNICEF, Round Table for Sustainable Palm Oil 
juga menyosialisasikan Kebijakan Perlindungan Anak 
UNICEF kepada para anggotanya.

BAZNAS telah menandatangani perjanjian dengan 
UNICEF untuk mendorong penggunaan dana zakat 
bagi kebutuhan anak. Secara khusus, dana zakat 
diarahkan untuk inisiatif di daerah yang bertujuan 
memperbaiki sarana air dan sanitasi di masyarakat. 
BAZNAS juga sepakat mempromosikan Global 
Muslim Philanthropy Fund for Children yang dibentuk 
melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Islam.

Angkasa Pura Airports I and Angkasa Pura 
Airports II menyediakan area tanpa dipungut biaya 
untuk stan UNICEF di Bali, Jakarta, dan Surabaya. 
Melalui dukungan ini, UNICEF berhasil merekrut 

1.450 donatur bulanan baru. Plaza Senayan 
mendonasikan kios untuk UNICEF memperlihatkan 
kegiatan-kegiatannya untuk anak serta mengundang 
pengunjung yang tertarik untuk mendaftar sebagai 
Pendekar Anak.

Pada tahun 2019, UNICEF juga mengawali langkah 
melibatkan sektor swasta dalam upaya penurunan 
risiko bencana dan kesiapsiagaan darurat dengan 
mengadakan acara di Jakarta yang dihadiri  oleh 
beberapa mitra UNICEF.  Inisiatif ini hendak 
memanfaatkan platform dan kemitraan korporat—
khususnya aset, keahlian, dan solusi berbasis pasar 
yang mereka miliki—untuk kepentingan kemanusiaan 
dan tujuan-tujuan penurunan risiko bencana.

“MEMBACA ADALAH JEMBATAN 
ILMU. PRUDENTIAL SANGAT 
PERCAYA PROGRAM LITERASI 
KELAS AWAL BERSAMA UNICEF 
DI KABUPATEN SUPIORI, AKAN 
MENJADI JEMBATAN BAGI 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
YANG DAPAT MEMBANTU 
MENGATASI TANTANGAN-
TANTANGAN SOSIAL DI PAPUA 
– MENJANGKAU MEREKA YANG 
PALING MEMBUTUHKAN”

Nini Sumohandoyo 
Sharia, Government Relations & Community 
Investment Director 
Prudential Indonesia
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Studi ini bertujuan 
mengidentifikasi 
keterampilan yang 
dipelajari remaja pada 
saat ini dibandingkan 
dengan keterampilan 
yang mereka perlukan 
di masa depan untuk 

memaksimalkan potensi mereka dalam 
perekonomian kelak. Studi mencakup 
pandangan dari sektor swasta, 
pemerintah, guru, dan remaja itu sendiri.

Australia
Belanda
Indonesia
Inggris
Jepang
Norwegia
Selandia Baru
Swedia
AS USAID OFDA
AS USAID

Saya mendengar tentang UNICEF 
dari guru saya. Beliau mengatakan 
UNICEF adalah organisasi yang 
tepat untuk berdonasi karena 
peruntukannya jelas. Sejak saat itu, 
saya mulai berdonasi bulanan ke 
UNICEF. Tidak seberapa memang, 
tapi yang penting adalah niatnya 
bukan nilainya.
Sutedja Kusumawidjaja, 
Pendekar Anak sejak tahun 2013. 

Saya senang bisa bergabung menjadi pendekar 
Anak UNICEF. Saat salah satu staf UNICEF 
menjelaskan perihal ini, saya merasa kaget, 
ternyata di negara tempat saya tinggal, masih 
banyak anak-anak yang belum terjangkau untuk 
bisa mengenyam pendidikan. Dengan adanya 
wadah bantuan ini, saya berharap setiap anak-
anak Indonesia mendapatkan hak nya dalam 
pendidikan yang layak.
Latifah Rahmiat, Pendekar Anak sejak 
tahun 2019

Donatur perorangan
Sektor swasta
      PT Hutchison 3 Indonesia 
      PT Prudential Life Assurance 
      PT Bank Central Asia Tbk

Catatan 
Donasi dalam mata uang rupiah disajikan dalam dolar AS berdasarkan nilai tukar 
PBB pada 31 Desember 2019 di Laporan Pendapatan dan Pengeluaran 2019.

8 516 257
879 987

UNAIDS
UNOCHA
UNFPA 
GAVI The Vaccine Alliance
UNICEF-United Arab Emirates
UNICEF-Saudi Arabia

Education Cannot Wait Fund
The Alexander Bodini Foundation

Melalui analisis mendalam terhadap data 
yang ada dan wawancara dengan pemangku 
kepentingan kunci, studi ini hendak menyajikan 
gambaran komprehensif mengenai kondisi anak 
di Indonesia.

Laporan ini menilai 
situasi sektor kesehatan 
Indonesia dan 
memberikan komendasi 
kebijakan serta program untuk periode lima tahun 
mendatang serta tahun-tahun setelahnya.

Brosur ini menampilkan 
kembali tantangan 
untuk memenuhi Tujuan 

Pembangunan Global terkait air, sanitasi, dan 
kebersihan, serta memberikan rekomendasi 
untuk mempercepat upaya Indonesia.

Riset ini bertujuan mengetahui sebab cakupan dan 
kinerja yang rendah dari program berbasis masyarakat 
yang dirancang untuk menanggulangi malnutrisi akut di 
Kota Kupang, Indonesia.

Publikasi

Skills 
for the 
Future

Pemerintah

Sumber Daya Global UNICEF

Penggalangan Dana 

Pemanfaatan Program

Lain-lain

Badan Pendanaan dan Yayasan

USD 4 201 016

USD 11 685 372

Komite Australia untuk UNICEF
Komite Belanda untuk UNICEF
Komite Belgia untuk UNICEF
Komite Denmark untuk UNICEF
Komite Finlandia untuk UNICEF
Komite Hong Kong untuk UNICEF
Komite Inggris untuk UNICEF
Komite Jepang untuk UNICEF
Komite Jerman untuk UNICEF
Komite Kanada untuk UNICEF
Komite Selandia Baru untuk UNICEF
Komite Spanyol untuk UNICEF
Dana AS untuk UNICEF

Komite Nasional UNICEF USD 11 690 562

USD  9 396 245

 USD 2 752 948

USD  341 926

The State of 
Children in 
Indonesia

Indonesia 
Health 
Sector 
Review 2018 

A Call to Action 
to Reach the 
Sustainable 
Development 
Goals in 
Indonesia

Community engagement to 
manage acute malnutrition 
in Kupang district, Indonesia

Terima Kasih
Kami berterima kasih atas dukungan semua donatur sepanjang tahun 2019.

Sorotan: dua donatur bulanan UNICEF

Lintas sektor

Kelangsungan 
hidup dan 
perkembangan 
anak 
(kesehatan, 
WASH, nutrisi)

Pendidikan, 
pendidikan usia dini, 
dan perkembangan 
remaja

Perlindungan 
anak

Kebijakan 
Sosial

Komunikasi dan 
advokasi publik

4%
9%

40%

17%

13%

17%



Selama lebih dari 70 tahun, hak-hak anak senantiasa menjadi bagian 
terpenting dari kemitraan erat antara Pemerintah Indonesia dengan 
UNICEF. Di Indonesia, kerja-kerja UNICEF selalu berlandaskan tujuan 
untuk memastikan agar setiap anak, terutama mereka yang paling rentan, 
memiliki kesempatan hidup yang adil dan setara. Artinya, anak lelaki 
dan perempuan—lepas dari tempat tinggal, status ekonomi keluarga, 
ataupun kondisi disabilitas—selayaknya menikmati akses setara 
terhadap layanan yang berkualitas serta kesempatan yang sama untuk 
mengembangkan potensi dirinya secara penuh.

Setiap kerja UNICEF di Indonesia, baik di tengah masyarakat maupun 
di lingkungan perkantoran pemerintah, mencakup asistensi teknis dan 
praktis untuk lembaga pemerintah dalam melakukan perencanaan yang 
berpusat pada anak serta nasihat kebijakan tingkat tinggi dan upaya 
penyediaan akses setara terhadap layanan mendasar untuk sekitar 80 
juta anak Indonesia.

Dengan menilai tantangan dan menjajaki solusi bersama dengan 
pemerintah daerah, mitra masyarakat sipil, dan sektor swasta—serta 
anak dan remaja itu sendiri—UNICEF membantu memastikan agar 
program-program untuk anak tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain kantor pusat di Jakarta, tujuh kantor lapangan UNICEF di Jawa 
Timur, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua turut 
berperan penting menjawab isu-isu di area kerjanya dan mengisi 
kekurangan layanan untuk masyarakat perdesaan dan kelompok 
berpendapatan rendah-menengah di perkotaan.

Dengan mendukung pemerintah untuk mengutamakan anak, UNICEF 
memastikan agar hukum, kebijakan, dan layanan mampu memenuhi hak 
setiap anak terhadap kesehatan, perlindungan, dan pendidikan. 


