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tidak menyajikan pengaturan kerja atau upaya tertentu, melainkan memberikan rekomendasi untuk bisnis terkait krisis sosial dan ekonomi 

Dokumen ini disusun berdasarkan materi yang dikembangkan oleh Divisi Program untuk Gender UNICEF, Kantor Perwakilan Wilayah UNICEF 
untuk Asia Selatan, Divisi Penggalangan Dana dan Kemitraan UNICEF, serta Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 
(UN Women). Dokumen disusun dengan kontribusi dari berbagai kolega; ditulis oleh Emer O'Doherty dan disunting oleh Catherine Rutgers. 
Harap diperhatikan bahwa dokumen ini merupakan panduan interim yang disusun di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Dokumen ini

yang terjadi akibat COVID-19. Beberapa konten mungkin tak lagi valid dalam waktu singkat, karenanya Anda dianjurkan untuk selalu mengecek 
sumber dan informasi online (via tautan yang tersedia).

Pertimbangan yang termuat dalam publikasi ini tidak serta-merta merupakan pertimbangan dari UNICEF dan UN Women. UNICEF dan UN Women tidak menjamin 
keaslian, akurasi dan kelengkapan sumber atau reliabilitas pernyataan, informasi, data, temuan, penafsiran, anjuran, atau pendapat yang terdapat dalam dokumen ini.
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1 Sebagai contoh, lihat: UNICEF, ‘ ,’ 20 Maret 2020.COVID-19: Children at heightened risk of abuse, neglect, exploitation and violence amidst intensifying containment measures

2 Pembacaan awal Organisasi Buruh Internasional (ILO) "menunjukkan jumlah pengangguran dan pengangguran terselubung yang meningkat secara signi�kan setelah virus muncul, semua 
angka menunjukkan peningkatan pengangguran yang tinggi secara global." (ILO, ,’ 18 Maret 2020, hal. 3).‘COVID-19 and the World of Work: Impact and policy responses

3 Boniol, Mathieu, dkk., ‘ Analisis terhadap 104,’ Negara'Laporan Teknis 1, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jenewa, Maret 2019, hal. 1.Gender Equity in the Health Workforce: 
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Seluruh dunia tengah menghadapi dampak luar biasa 
dari wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Selain dampak langsung terhadap kesehatan 
masyarakat akibat COVID-19, banyak perempuan dan 
anak-anak beserta keluarganya terjebak dalam situasi 
yang penuh ketidakpastian yang mengganggu 
pendidikan dan pengasuhan, menghambat 
perlindungan terhadap atau perawatan untuk berbagai 
penyakit, dan mengakibatkan hilangnya pendapatan 
rumah tangga, baik secara langsung maupun di masa 
yang akan datang. Pembatasan mobilitas dan kerugian 
sosial-ekonomi akibat krisis tersebut meningkatkan 
risiko perempuan dan anak-anak mengalami pelecehan, 

1penelantaran, dan kekerasan.  Selain itu, akses vital ke 
layanan kesehatan terkait sistem reproduksi dan 
layanan kesehatan lainnya mungkin menjadi tidak 
memadai, sementara risiko terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga, pernikahan anak, dan kehamilan usia 
dini meningkat.

Wabah COVID-19 sangat berpengaruh pada pasar 
tenaga kerja dan perekonomian, termasuk rantai pasok 
global, sehingga menyebabkan disrupsi bisnis berskala 
besar. Hilangnya pekerjaan dan sumber pendapatan, 
serta meningkatnya angka kemisikinan dalam sekejap 
menjadi persoalan nyata yang dihadapi sekian banyak 

2pekerja.  Tidak adanya sistem perlindungan sosial yang 
memadai semakin meningkatkan kerentanan keluarga 
pekerja, khususnya kaum perempuan, yang menjadi 
bagian dari populasi tenaga kerja informal dengan 
jumlah yang tidak proporsional.

Anggota keluarga yang berada di garis depan 
penanganan wabah ini berisiko tinggi terpapar penyakit, 
tertekan karena jam kerja yang lebih panjang, serta 
mengalami stres dan trauma psikologis. Ini semua 

Pengantar
Dalam upaya mengatasi dampak COVID-19, banyak perusahaan melakukan 
komunikasi sosial kepada masyarakat luas. Penting agar komunikasi tersebut 
tidak memuat stereotip yang merugikan, namun berupaya menggambarkan 
gender secara positif dan progresif. Dokumen ini menyajikan rekomendasi 
untuk badan/korporasi yang saat ini melakukan komunikasi sosial 
kepada masyarakat.

dapat berdampak pada anak-anak dan anggota keluarga 
lainnya. Tujuh puluh persen dari pekerja sektor 
kesehatan dan sosial di seluruh dunia adalah 
perempuan. Selain, peluang mendapat pekerjaan 
purnawaktu yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, 
pekerja perempuan juga menghadapi masalah 

3kesenjangan upah yang signi�kan.

Dalam konteks penutupan sekolah dan pusat 
pengasuhan anak, orang tua yang bekerja di luar rumah, 
khususnya para perempuan, memiliki tambahan 
tanggung jawab rumah tangga yang jauh lebih besar. 
Secara global, perempuan mengerjakan tugas 
pengasuhan tak berbayar tiga kali lebih banyak 
dibanding laki-laki. Pengalaman dalam menghadapi 
wabah sebelumnya, seperti penyakit virus Ebola dan 
infeksi virus Zika, menunjukkan bahwa beban 
pengasuhan ini juga membuat para perempuan lebih 
berisiko terinfeksi.

UNICEF dan UN Women tidak menganjurkan 
penggunaan topik COVID-19 untuk tujuan pemasaran. 
Namun, tidak bisa dihindari bahwa beberapa media dan 
merek atau organisasi akan terdorong untuk 
merespons situasi ini.

Kondisi ini membuat penyampaian pesan layanan dan 
dukungan kepada audiens menjadi lebih sulit. 
Sementara sejumlah besar merek berupaya 
memproduksi bahan pemasaran baru untuk merespons 
krisis kesehatan ini, beberapa merek lain justru 
mengalokasikan waktu untuk meninjau ulang pesan 
yang mereka sampaikan dan memastikan pesan 
tersebut sudah mencerminkan kepekaan terhadap 
dampak COVID-19, seperti pembatasan sosial dan 
upaya menjaga kebersihan.



Komunikasi pemasaran saat krisis COVID-19 dapat menjadi daya positif 
dalam mendorong kesetaraan gender untuk kebaikan bersama. Untuk menghindari 
stereotip gender yang merugikan dan dapat menambah beban perempuan, 

4pertimbangkan untuk menerapkan 3P – Presence, Perspective, dan Personality:

Presence mengacu pada 
pertimbangan mengenai siapa yang 
dihadirkan di dalam komunikasi. 
Pastikan ada unsur keberagaman – 
seperti anak perempuan dan anak 
laki-laki, perempuan dewasa dan laki-
laki dewasa – untuk mencerminkan 
dunia tempat tinggal kita.

Perspective berkaitan dengan 
pembingkaian (framing) isi 
komunikasi dan pemilihan sudut 
pandang dalam penyampaian cerita. 
Hadirkan perspektif perempuan 
dan laki-laki secara berimbang.

Personality merujuk pada 
kedalaman karakter. Tampilkan laki-
laki dewasa dan perempuan dewasa, 
anak-anak dan orang muda, sebagai 
makhluk multidimensi dengan 
kedalaman kepribadian dan agensi 
mereka masing-masing.

PRESENCE PERSPECTIVE PERSONALITY

4 3P dikembangkan oleh Unstereotype Alliance, wadah aksi UN Women yang berupaya memberantas stereotip gender yang merugikan dalam semua konten periklanan dan media, 
https://www.unstereotypealliance.org.
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Di masa krisis global ini, kita punya 
kesempatan penting untuk menginspirasi 
setiap orang agar bergotong royong 
dalam upaya mendorong peran positif 
gender demi kebaikan bersama.

Komunikasi pemasaran selalu dapat menjadi wadah 
yang unik untuk menggambarkan pemberdayaan peran 
gender, sehingga suara perempuan, baik muda maupun 
dewasa, dapat didengar dan kebutuhan mereka dapat 
tersampaikan, begitu pula dengan laki-laki muda dan 
dewasa. Dalam segala jenis komunikasi publik atau 
internal, penting juga untuk menyadari bahwa bias 
gender yang tak disadari dapat memunculkan stereotip 

Kita hendaknya mampu menggambarkan peran gender 
secara positif dengan melibatkan sudut pandang 
perempuan dan menghindari stereotip yang merugikan 
peran perempuan dalam masyarakat, media, 
pemasaran, dan periklanan. Dengan demikian kita dapat 
berperan proaktif dalam melawan diskriminasi dan 
norma sosial yang membebani serta menyeimbangkan 
beban pengasuhan yang saat ini tengah dipikul banyak 
rumah tangga di seluruh dunia.

Keadaan darurat dapat mendatangkan peluang untuk 
meningkatkan kesadaran akan perubahan positif dan 
mendorong pentingnya suara dan kepemimpinan 
perempuan. Situasi saat ini juga membuka peluang 
untuk menghalau stereotip gender, mengubah narasi 
tradisional, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan 
dan pengambilan keputusan, tugas rumah tangga, serta 
pengasuhan dan pendidikan anak dapat menjadi, dan 
hendaknya menjadi, tanggung jawab bersama sehingga 
kita turut serta memupuk kesetaraan untuk semua.

yang merugikan secara tak disengaja, terutama dalam 
situasi yang serba berubah cepat ini.

Perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan 
dan karyawan terkait perlindungan diri terhadap 
COVID-19, mengedepankan barang atau jasa yang 
relevan dengan keadaan, menunjukkan realitas bahwa 
hidup telah berubah, atau menyampaikan inisiatif untuk 
mewujudkan kebaikan bersama.

Beberapa Hal yang Perlu Dipertimbangkan 
untuk Memastikan Kesetaraan Gender 
dan Penggambaran Positif lewat Pemasaran dan Periklanan.

(Keterwakilan) (Perspektif) (Kepribadian)
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• Tampilkan perempuan dan laki-laki yang tengah bekerja 
dalam berbagai situasi dan peran kepemimpinan.

Tampilkan situasi kerja jarak jauh sebagai solusi bersama 
di berbagai kondisi rumah tangga (pasangan dan anggota 
keluarga laki-laki atau perempuan lainnya sedang berbagi 
tempat, berbagi rumah/situasi kontrakan, dll.).

Tampilkan semua gender dan beragam kondisi di dalam 
konten komunikasi untuk menyampaikan pesan mengenai 
cara mempraktikkan pembatasan sosial, cara yang aman 
untuk bepergian, atau menerima paket kiriman di rumah.

Tunjukkan realitas keberagaman kondisi keluarga dan 
praktik kerja, termasuk rumah tangga multigenerasi, 
keluarga yang dikepalai ibu atau ayah tunggal, serta 
rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota 
keluarga besar.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MENGGAMBARKAN 
PRAKTIK KERJA

• 

• 

• 

• 

• 
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Karena perusahaan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi pekerjanya 
dari risiko penularan serta banyak karyawan yang bekerja dari rumah, 
pertimbangkan untuk menunjukkan keberagaman karyawan, tempat kerja, dan 
jenis rumah tangga, serta ketersediaan dan penggunaan teknologi dan solusi 
praktis di seluruh dunia. Sebagai contoh, konten komunikasi pemasaran dan 
periklanan dapat disusun dengan mempertimbangkan poin-poin berikut:

Tunjukkan bagaimana solusi teknologi dalam lingkup keluarga 
dapat membuat seluruh anggota keluarga bekerja dengan 
efektif. Tunjukkan juga bahwa laki-laki dan perempuan sama-
sama menggunakan teknologi.

Gambarkan wanita dalam peran pekerjaan non-tradisional 
(contohnya, wanita kembali ke desa setelah pabrik ditutup 
atau meninggalkan sebuah perusahaan teknologi yang tutup 
beberapa minggu).

Saat mengilustrasikan kondisi fasilitas kesehatan, tampilkan 
realitas bahwa 70 persen pekerja sektor kesehatan dan sosial 
di seluruh dunia merupakan perempuan, dan tampilkan 
mereka sebagai dokter dan pengambil keputusan, bukan 
hanya sebagai perawat, petugas kebersihan, atau katering.

Munculkan semua gender dalam gambar dan konten untuk 
menampilkan keberagaman ras, kelas sosial, kemampuan, 
dan ukuran badan di dalam masyarakat.

MENGGAMBARKAN
PENDIDIKAN DI RUMAH

Kebutuhan sumber daya dan alat pendidikan untuk mengajar anak di rumah akan 
semakin meningkat seiring dengan bertambah banyaknya negara yang membatasi 
mobilitas demi melindungi kesehatan warga negaranya. Untuk mempromosikan 
penggambaran peran gender yang positif, pertimbangkan apakah konten dapat:

 Menunjukkan anak laki-laki dan perempuan diberi waktu, 
ruang, dan sumber daya untuk melanjutkan kegiatan 
pembelajaran dari rumah saat sekolah diliburkan.

Menunjukkan laki-laki dan perempuan dewasa membantu 
anak-anak berbagai usia dalam situasi sekolah dari rumah, 
tidak hanya ibu.

 Memastikan bahwa sumber daya untuk sekolah dari rumah 
seperti materi, buku, mainan, dan permainan tersedia dan 
terjangkau oleh anak laki-laki dan perempuan. Pastikan 
konten tidak memuat stereotip yang merugikan.

Tunjukkan laki-laki dan perempuan dewasa 
mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang benar kepada 
anak-anak.

Menunjukkan anak laki-laki dan perempuan melakukan 
kegiatan sekolah dari rumah yang tidak stereotipikal (mis. anak-
anak perempuan melakukan kegiatan terkait sains, teknologi, 
teknik, dan matematika, sementara anak laki-laki melakukan 
kegiatan terkait seni dan bahasa).

• 

MEMPROMOSIKAN PERAN GENDER YANG POSITIF DALAM PEMASARAN DAN PERIKLANAN DALAM KONTEKS COVID-19



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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MENGGAMBARKAN TUGAS RUMAH 
DAN BEBAN PENGASUHAN ANAK

Mengingat perubahan kebiasaan belanja dan keluarga mesti tinggal di rumah, 
komunikasi dapat menunjukkan cara anggota keluarga berkontribusi terhadap 
tugas rumah dan meringankan tanggung jawab pengasuhan. Contoh:

Tekankan pembagian semua jenis tugas yang adil dan 
sampaikan pesan yang mendorong terwujudnya 
pembagian tanggung jawab dan kesempatan yang setara 
dalam rumah tangga.

 Tunjukkan ayah dan ibu mendemonstrasikan cara cuci 
tangan yang benar dan menyiapkan makanan yang sehat. 
Pastikan konten tidak memuat miskonsepsi bahwa 
kebersihan keluarga hanya merupakan tanggung jawab 
ibu atau anggota keluarga perempuan.

 Pastikan anak laki-laki dan laki-laki dewasa juga 
ditampilkan tampak sedang menyiapkan makanan, 
melakukan pekerjaan rumah, merawat anak di rumah, 
atau membawa anak ke pusat layanan kesehatan atau 
rumah sakit serta menggunakan produk kebersihan 
secara tepat.

Pastikan tugas rumah tangga yang secara tradisional 
dikaitkan dengan perempuan maupun laki-laki 
digambarkan secara setara. Gunakan komunikasi untuk 
menyosialisasikan gagasan bahwa "tugas perempuan" juga 
mesti dilakukan oleh laki-laki dewasa dan anak laki-laki, 
dan sebaliknya.

Tampilkan laki-laki dewasa dan anak laki-laki serta 
perempuan dewasa dan anak perempuan mengasuh anak-
anak serta merawat orang sakit dan lansia.

Pertimbangkan penggunaan saluran pemasaran dan 
periklanan untuk menyosialisasikan pesan pemberantasan 
tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap 
perempuan dan anak-anak.

MENYAJIKAN PILIHAN KEGIATAN
OLAHRAGA DI RUMAH
DAN KESEHATAN PRIBADI

Mengingat kegiatan di luar ruangan dibatasi, pastikan agar konten tidak memuat 
stereotip yang merugikan terkait cara menjaga kesehatan di rumah. Misalnya, 
konten dapat:

Menunjukkan anak laki-laki dan perempuan, laki-laki dan 
perempuan dewasa, ayah dan ibu, serta pengasuh laki-
laki dan perempuan berolahraga di rumah (dengan atau 
tanpa anak-anak).

 Menunjukkan olahraga yang melibatkan anak laki-laki dan 
perempuan serta laki-laki dan perempuan dewasa, alih-
alih olahraga yang stereotipikal terhadap gender, dan 
menggambarkan kemampuan dan kapasitas yang setara 
antara anak laki-laki dan perempuan dalam berolahraga.

Hindari pesan yang mendorong perempuan dewasa dan 
anak perempuan memanfaatkan waktu karantina untuk 
menurunkan berat badan atau mencapai standar 
kecantikan.

Dalam komunikasi yang menggambarkan dan/atau 
mendorong anak-anak dan orang tua berbincang soal 
emosi dan beban psikologis selama pandemi, tunjukkan 
anak-anak dan orang tua, terutama anak laki-laki dan 
ayahnya, mengalami dan mengungkapkan beragam tingkat 
emosi termasuk rasa sedih dan duka.
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Bisnis juga memainkan peran penting dalam mendukung pemberdayaan norma gender di luar 
pemasaran, periklanan, dan komunikasi lainnya. Selama krisis akibat COVID-19, sektor swasta 
perlu meningkatkan perlindungan terhadap kelompok-kelompok paling rentan. Tujuh Prinsip 
Pemberdayaan Perempuan, misalnya, dapat dijadikan kerangka acuan yang kuat bagi bisnis 
dalam memahami dan menerapkan upaya konkret untuk menyosialisasikan kesetaraan gender.

Tempat Kerja

• 

• 

• 

• 

Platform Dagang

• 

• 

• 

Masyarakat

• 

• 

• 

5 Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEP) dikembangkan berdasarkan standar ketenagakerjaan internasional dan hak asasi manusia serta pengakuan atas kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan. Untuk informasi selengkapnya dan sumber daya terkait, kunjungi: . Panduan ini disusun dengan dana dari Uni Eropa melalui https://www.weps.org/about
program WE EMPOWER G7 (2018-2020).

Aksi Kesetaraan Gender 
di Luar Pemasaran
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Poin-poin yang dijelaskan di bawah ini menyajikan berbagai pilihan aksi untuk mendukung terwujudnya norma gender 
yang positif di tempat kerja, platform dagang (marketplace), dan masyarakat.

Pastikan semua perusahaan melaksanakan dan 
menerapkan kebijakan di tempat kerja yang sensitif 
gender dan inklusif terhadap tantangan baru COVID-19, 
mis. cara memastikan keamanan serta memberikan 
pelatihan dan pengembangan profesional. Tindakan 
tersebut dapat ditujukan untuk:

 Membantu karyawan yang secara mendadak harus 
bekerja dari rumah melalui bimbingan dan pelatihan 
online mengenai pengaturan, proses, dan teknologi 
kerja jarak jauh.

Melaksanakan pengaturan kerja yang �eksibel dengan 
pembayaran gaji penuh selama krisis COVID-19, 
khususnya untuk orang tua dan pengasuh lainnya, 
baik laki-laki maupun perempuan dewasa, dan 
menunjukkan peran penting mereka di dalam keluarga.

 Mempertimbangkan pemberian tunjangan bahaya 
kepada pekerja di industri jasa (kebanyakan 
perempuan) untuk menanggung, setidaknya, 

 Membuat layanan hotline yang dapat diakses dengan 
mudah oleh karyawan demi memberikan sumber daya 
dan panduan untuk mencegah pelecehan dan 
kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk melaporkan 
risiko atau kejadian di rumah atau di tempat lain.

asuransi medis.

Lakukan tindakan sebagai bisnis yang bertanggung 
jawab untuk membantu mencegah penyebaran COVID-
19 dan membuat kami lebih aman, lebih kuat, dan lebih 
terhubung melalui kebijakan rantai pasokan yang inklusif 

 Ambil kesempatan untuk menemukan bisnis lokal baru, 
khususnya perusahaan milik perempuan, dan dukung 
mereka dengan membeli produk dan jasanya.

Pastikan keragaman di dalam rantai pasokan, termasuk 
dengan mendukung bisnis suplai yang dipimpin 
perempuan dan membuat mereka lebih terlihat melalui 
iklan secara cuma-cuma.

 Hubungkan UMKM dan bisnis yang dikelola perempuan 
dengan dana hibah dan peluang pendanaan.

 Dukung pengecer lokal untuk meningkatkan 
konektivitas dan layanan mobile untuk menjual produk 
mereka.

Dalam masa krisis, seperti pandemi COVID-19, 
perusahaan memiliki banyak cara untuk mendukung 
pelanggan dan masyarakat yang lebih luas. Dalam 
beberapa contoh singkat berikut, perusahaan dapat:

 Menyumbangkan APD, makanan, dan layanan.

 Mempertimbangkan pemberian bantuan untuk 
meringankan biaya rumah tangga karyawan untuk 
sewa dan kebutuhan sehari-hari (air, gas, listrik, dan 
akses internet).

Berkontribusi pada produk dan jasa keuangan yang 
ditargetkan yang membantu perempuan dan anak 
perempuan menghadapi tantangan khusus COVID-19.

dan responsif serta sesuai dengan standar keterlibatan. 
Misalnya:

• 
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