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Dedi Kilmi (11) dengan 
teman-temannya di Konhir, 
Distrik Sorong, Papua Barat, 
Indonesia.



200 juta orang dijangkau dengan 
pesan-pesan kunci COVID-19 
tentang cara melindungi diri dan 
anak-anak mereka dari virus, 
melalui jangkauan media, platform 
digital, dan pelibatan masyarakat. 

HASIL KUNCI
UNTUK ANAK-ANAK 2020
Tahun ini, UNICEF bekerja dengan berbagai mitra pemerintah dan masyarakat 
sipil untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Lebih dari 200.000 bayi baru 
lahir dan satu juta anak balita 
menerima layanan kesehatan 
yang lebih baik berkat 
supervisi suportif kepada 
petugas kesehatan dalam 
penanganan penyakit pada 
bayi baru lahir dan anak.

Anak-anak yang menderita 
kekurangan gizi akut 
menerima layanan 
kesehatan yang lebih 
berkualitas berkat pelatihan 
tentang perawatan anak gizi 
buruk kepada 4.300 petugas 
kesehatan di 34 provinsi.

E-modul Pendidikan 
Keterampilan Hidup bagi guru 
diluncurkan guna mendukung 
pembelajaran keterampilan 
abad 21, seperti bernalar kritis, 
kreativitas, dan komunikasi 
kepada remaja.

Strategi nasional 
untuk mencapai target 
SDG pada air dan 
sanitasi yang aman 
disempurnakan dengan 
sistem ‘lampu lalu 
lintas’ baru untuk 
pemantauan kinerja 
sektor air dan sanitasi 
di daerah dan alat 
pemantauan kualitas air.

Strategi Nasional Pencegahan 
Perkawinan Anak diluncurkan 
berdasarkan analisis 10 tahun 
data perkawinan anak dan 
advokasi bersama para mitra, ini 
dilakukan untuk melindungi anak 
dari perkawinan anak, terutama 
mereka yang paling rentan.

Di Aceh dan Papua, 
lebih dari 35.000 anak 
di bawah usia enam 
tahun menerima 
bantuan tunai 
tanpa syarat untuk 
mengeliminasi stunting 
dan meningkatkan 
pencatatan kelahiran.
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Dwi Rizky Saputra dengan mainan dari 
paket hiburan untuk anak-anak terdampak 
COVID-19 di rumahnya di Jombang, 
Indonesia, pada 22 Oktober 2020.
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UNICEF memimpin pengembangan 
www.covid19.go.id untuk mendukung 
upaya Indonesia dalam menyediakan 
informasi yang tepat waktu dan akurat 
mengenai COVID-19. Situs web ini 
diluncurkan empat hari setelah deklarasi 
pandemi global WHO.

Indonesia dan UNICEF 
menandatangani perjanjian 
program lima tahun senilai 
US$150 juta, yang akan 
membuat UNICEF bekerja 
dengan lebih dari 15 
kementerian nasional.

UNICEF memimpin 
kemitraan pemerintah-
swasta untuk mencuci 
tangan pakai sabun 
yang didukung oleh 
10 kementerian dan 
menghasilkan ajakan 
bertindak bersama 
(call to action).

UNICEF meluncurkan kampanye #COVID19Diaries bagi 
kaum muda untuk berbagi pengalaman mereka terkait 
pandemi dan menggerakkan orang lain untuk bertindak. 
Lebih dari 5 juta anak muda terlibat secara daring.

Pada Hari Anak Sedunia, para 
pembuat perubahan muda 
menyampaikan keprihatinan 
mereka tentang perubahan 
iklim dengan Duta Besar 
Nasional UNICEF Nicholas 
Saputra.

UNICEF dan pemerintah 
meluncurkan pedoman 
untuk memberikan 
layanan gizi penting 
kepada anak-anak, 
remaja, dan ibu selama 
COVID-19.

Empat kementerian 
mendukung 
peningkatan nasional 
program gizi remaja 
UNICEF Aksi Bergizi 
melalui program 
Nasional Sekolah Sehat.

Pada Hari Anak Nasional, ribuan 
anak mengajukan lebih dari 660 
pertanyaan kepada para pemimpin 
politik terkait pengalaman COVID-19 
mereka. Acara ini disiarkan langsung 
di media sosial dan TV.

Indonesia menandatangani 
perjanjian terobosan untuk 
pengadaan vaksin dan obat-
obatan dari Divisi Pasokan 
UNICEF di Kopenhagen, yang 
memungkinkan penghematan 
biaya yang signifikan bagi negara.

Kampanye ‘Tetap Aman, Tetap 
Belajar’ (Keep Safe, Keep Learning) 
diluncurkan di TV dan radio untuk 
mempromosikan perilaku pencegahan 
dan mempromosikan kelanjutan 
pembelajaran. Menampilkan duta besar 
nasional Ferry Salim, kampanye ini 
menjangkau lebih dari 217 juta orang.

TAHUN AKSI UNTUK ANAK-ANAK

MARET AGUSTUS OKTOBERJUNI

APRIL JULI SEPTEMBER NOVEMBER DESEMBER

UNICEF mendukung 
Kementerian Pendidikan 
untuk mengeluarkan 
pedoman tentang protokol 
keamanan sekolah, 
pembelajaran berbasis 
rumah dan pembukaan 
kembali yang aman agar 
membantu 60 juta siswa.
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fokus pada prioritas pra-pandemi – 
sambil mendukung respons negara 
terhadap tuntutan COVID-19 yang 
belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada saat COVID-19 dinyatakan 
sebagai pandemi global pada 
11 Maret 2020, UNICEF telah 
bekerja sama dengan berbagai 
instansi pemerintah di Indonesia 
untuk mempersiapkan tantangan 
ke depan. Dengan memasukkan 
staf dalam gugus tugas nasional 
yang bertanggung jawab untuk 
memimpin respons COVID-19 
negara tersebut, UNICEF 
memastikan respon dan pemulihan 
yang lebih berfokus pada anak.

Para pekerja membongkar pengiriman ventilator dan mesin monitor pasien dari UNICEF di gudang 
Kementerian Kesehatan di Jakarta Pusat, Indonesia, pada 7 September 2020.

KRISIS ANAK-ANAK 
Akibat pandemi COVID-19, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
mengalami tekanan sebesar 
2,1 persen selama tahun 2020, 
memperburuk ketidakadilan 
yang telah ada sebelumnya dan 
mengancam akan melemahkan 
– bahkan memundurkan – tahun-
tahun pencapaian pembangunan 
yang diperoleh dengan susah payah 
untuk anak-anak.

Ketika pemerintah bekerja untuk 
mengurangi dampak sosial-
ekonomi dari COVID-19 melalui 
program perlindungan sosial, 
UNICEF mengadvokasi perluasan 
bantuan tunai tanpa syarat untuk 
menjangkau anak-anak yang paling 
miskin dan rentan dengan lebih 
baik. Pada akhirnya, lebih dari 7,8 
juta keluarga yang terkena dampak 
COVID-19 menerima bantuan tunai 
untuk kebutuhan dasar.

Seperti halnya situasi ekonomi 
Indonesia yang mengalami 
kemunduran, demikian pula 
dengan layanan kesehatan, gizi, 
pendidikan dan perlindungan 
anak. Sebagai tanggapan, UNICEF 
memprioritaskan kesinambungan 
layanan ini dengan menyelaraskan 
kembali prioritas program dan 
dengan cepat memperluas 
kolaborasi dengan masyarakat sipil, 

organisasi berbasis agama dan 
komunitas.

Inti dari respon COVID-19 adalah 
pengembangan kesadaran 
publik yang luas dan kampanye 
perubahan perilaku untuk mencegah 
penyebaran virus. Melalui intervensi 
digital, seluler, siaran, dan berbasis 
komunitas, kampanye yang 
didukung UNICEF menjangkau 
setidaknya 200 juta orang di seluruh 
negeri.

Untuk melindungi petugas 
kesehatan garis depan, UNICEF 
mengadakan dan mengirimkan 
bantuan dan mengembangkan 
pedoman tentang penyediaan 
layanan yang aman di fasilitas 
kesehatan. UNICEF juga membantu 
memastikan bahwa lebih dari 2,7 
juta perempuan dan anak-anak 
di tujuh provinsi tetap terhubung 
dengan layanan antenatal, 
kebidanan, dan kesehatan anak 
meskipun COVID-19.

Dengan lebih dari sembilan juta 
balita kekurangan gizi di Indonesia, 
gangguan terhadap layanan gizi 
selama pandemi memberikan 
pukulan telak terhadap kemajuan 
sebelumnya. Untuk mengatasi hal 
ini, UNICEF menyediakan makanan 
terapeutik siap pakai untuk anak-
anak yang mengalami masalah gizi 

© UNICEF/UNI367500/Wilander

COVID-19 
Tetap di jalur 
untuk anak-anak 
di dunia 
yang berubah

J
ika seseorang 
menganggap tahun 2020 
sebagai tahun perubahan 
dunia, hal tersebut juga 
membuktikan bahwa 

UNICEF dapat cepat beradaptasi 
dengan keadaan luar biasa dan 
tantangan tanpa kompromi yang 
ditimbulkan oleh COVID-19.

Indonesia memiliki beban kasus dan 
kematian COVID-19 tertinggi di Asia 
Tenggara. Menemukan cara baru 
untuk bekerja dan mengembangkan 
respon cepat dalam lingkungan 
operasi yang terbatas membuat 
UNICEF tetap berada di jalur untuk 
anak-anak dengan mempertahankan 

© UNICEF/UNI346202/Wilander

Endang memakaikan masker 
pada putrinya, Fatima, sebelum 
meninggalkan rumah di Bekasi, 
Jawa Barat.
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7 8serta inisiatif daring yang dipimpin 
oleh kaum muda yang memberikan 
kesempatan bagi kaum muda untuk 
berbagi pengalaman mereka selama 
COVID-19 dan menggerakkan orang 
lain. untuk mengambil tindakan. 
Selama tahun ini, 2,7 juta anak, 
remaja, orang tua, dan pengasuh 
menerima dukungan kesehatan 
mental dan psikososial berbasis 
komunitas.

Tingkat kekerasan terhadap anak-
anak dan perempuan di Indonesia 
yang tinggi sebelum COVID-19, 
turut mendorong UNICEF untuk 
mengembangkan strategi tambahan 
dalam membantu mengurangi 
risiko memburuknya hal tersebut 
selama lockdown yang diberlakukan 
pandemi. Strategi tersebut antara 
lain melatih 5.000 pekerja sosial dan 
relawan masyarakat, termasuk tokoh 
adat, tentang perlindungan anak 
dasar dan deteksi dini kekerasan 
dalam konteks COVID-19.

Tahun 2020 juga merupakan tahun 
di mana inovasi dan teknologi 
membuktikan nilainya dalam 
menjembatani kesenjangan dan 
mensintesis massa informasi. 
UNICEF memanfaatkan solusi digital 
dan data besar untuk memfasilitasi 
pengambilan keputusan yang 
cepat dan kritis terkait pandemi, 
sambil menggunakan teknologi 
untuk mengimbangi pembatasan 
perjalanan dan persyaratan jarak 
sosial. Sebagai contoh, sistem 
dan dasbor pemantauan nasional 
yang dikembangkan oleh UNICEF 
menyediakan data waktu nyata 
tentang kepatuhan publik terhadap 
perilaku pencegahan utama di area 
berisiko tinggi di seluruh negeri.

Menjelang akhir tahun, UNICEF 
melipatgandakan upaya untuk 
membantu memastikan 
bahwa negara ini siap untuk 
memperkenalkan dan meluncurkan 
vaksin COVID-19. Hal ini termasuk 
mengembangkan peta jalan kesiapan 
vaksin, memperkuat fasilitas rantai 
dingin negara, melatih petugas 
kesehatan tentang vaksinasi dan 
protokol COVID-19, dan bekerja 
dengan masyarakat untuk melawan 
informasi yang salah tentang vaksin.

dan membantu pemerintah untuk 
mengembangkan panduan untuk 
kelanjutan layanan gizi penting. Sesi 
pelatihan untuk petugas kesehatan 
dan pengasuh serta alat dan 
sumber daya konseling gizi digital 
menjangkau lebih dari 12 juta orang.

COVID-19 juga memperburuk 
kekurangan akses ke air, sanitasi, 
dan kebersihan di semua tempat 
– sekolah, fasilitas kesehatan, dan 
tempat umum. Sebagai tanggapan, 
UNICEF membantu mendorong 
perubahan perilaku kebersihan 
dengan menciptakan kesadaran 
akan protokol pencegahan 
COVID-19 di antara staf garis depan, 
dan menyediakan persediaan 
penting seperti sabun, desinfektan, 
peralatan kebersihan, dan tempat 
cuci tangan kepada lebih dari 3,4 
juta orang di 11 provinsi.

Kemajuan dalam pendidikan juga 
tergelincir pada awal 2020, ketika 

setengah juta sekolah di seluruh 
negeri terpaksa ditutup, sehingga 
mempengaruhi lebih dari 60 juta 
anak. Pada Desember 2020, kurang 
dari 15 persen telah melanjutkan 
pembelajaran tatap muka. UNICEF 
mendukung otoritas pendidikan 
untuk mengembangkan pedoman 
dan alat tentang pembelajaran jarak 
jauh dan kembali ke ruang kelas 
dengan aman. Melalui upaya ini, 
45 juta anak dan remaja didukung 
dengan pembelajaran berbasis 
rumah.

Sama seperti COVID-19 yang 
berdampak pada layanan esensial, 
hal tersebut juga mempengaruhi 
kesejahteraan mental anak-anak 
dan remaja. Untuk membantu 
kaum muda mengatasinya, 
UNICEF memberikan dukungan 
kesehatan mental dan psikososial 
melalui berbagai platform digital, 
seperti sesi langsung tentang 
pendidikan keterampilan hidup 

Seorang anak menerima imunisasi dasar di tengah pandemi. 

© UNICEF/UNI350133/Ijazah

Dua anak perempuan, makan dan 
duduk bersama di atas ayunan di 
luar rumah mereka di Desa Jarum, 
Jawa Tengah, Indonesia. 

© UNICEF/UNI374575/Ijazah
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dimulainya kembali layanan 
imunisasi dan memprioritaskan 
kegiatan mengejar ketinggalan.

Ketika COVID-19 menunjukkan 
kerentanan layanan kesehatan 
negara, UNICEF mempertahankan 
seluruh upaya untuk memperkuat 
kualitas dan ketahanan sistem 
pelayanan kesehatan primer, yang 
ditujukan ke lebih dari 2,7 juta anak-
anak dan perempuan di provinsi 
yang didukung UNICEF dapat terus 
memiliki akses terhadap pelayanan 
kesehatan esensial.

Fokus UNICEF pada peningkatan 
kesehatan bayi dan anak terus 
berlanjut sepanjang tahun meskipun 
terdapat pembatasan COVID-19. 
Penilaian nasional terhadap sistem 
perawatan kesehatan primer negara 
dilakukan untuk membantu otoritas 
kesehatan meningkatkan akses 
dan cakupan layanan kesehatan 
berkualitas, terutama di daerah 
terpencil dan tidak terjangkau.

Pada saat yang sama, lebih dari 900 
petugas kesehatan dilatih mengenai 
manajemen terpadu penyakit bayi 
baru lahir dan anak-anak sehingga 
200.000 bayi baru lahir dan satu juta 

anak di bawah usia lima tahun dapat 
menerima perawatan yang lebih 
baik di 18 kabupaten prioritas yang 
didukung UNICEF.

Menyadari bahwa kualitas layanan 
perawatan yang tidak memadai 
adalah salah satu penyebab utama 
kematian bayi baru lahir di negara 
ini, UNICEF juga mendukung 
peluncuran inisiatif Peningkatan 
Kualitas Pemberi Layanan (Point of 
Care Quality Improvement), yang 
diperkenalkan di 46 persen rumah 
sakit umum di 120 kabupaten 
prioritas.

© UNICEF/UNI350116/Ijazah

Rina Widyaningsih, perawat, 
menimbang berat badan 
Sudarmini dan bayinya yang 
berusia 11 bulan, Putri, saat 
melakukan kunjungan rumah 
di Desa Sidorejo, Jawa 
Tengah, Indonesia. 

Lebih dari 2,7 juta perempuan 
dan anak-anak  

memiliki akses 
berkelanjutan ke layanan 
kebidanan, neo-dan pasca 
melahirkan dan anak 
perawatan kesehatan, 
termasuk pelayanan 
imunisasi.

Sebagai bagian dari investasi 
berkelanjutan Indonesia menuju 
eliminasi malaria, delapan provinsi 
tambahan dinyatakan bebas 
malaria, dengan dukungan UNICEF, 
menjadikan lebih dari 70 persen 
proporsi orang yang tinggal di daerah 
bebas malaria di negara ini.

Puncaknya, di tahun ini,Pemerintah 
Indonesia menandatangani 
perjanjian untuk pengadaan vaksin 
dan komoditas penyelamat lainnya 
melalui Divisi Pasokan global UNICEF 
– puncak dari advokasi selama tiga 
tahun – yang akan menghemat biaya 
negara secara signifikan.

© UNICEF/UNI374570/Ijazah

Seorang anak diberikan obat 
anticacing oleh tenaga kesehatan 
di Posyandu Desa Jarum, 
Jawa Tengah, Indonesia.

H
ampir satu dari 30 anak 
meninggal sebelum 
mencapai sekolah 
dasar di Indonesia, 
dengan perbedaan yang 

mencolok antar provinsi dan daerah 
pedesaan – sebuah kenyataan 
tragis yang digarisbawahi oleh fakta 
bahwa negara ini memiliki jumlah 
anak yang tidak divaksinasi tertinggi 
keempat di dunia.

Inilah sebabnya mengapa Indonesia 
dapat mengalami penurunan hasil 
kesehatan anak selama tahun 
2020, termasuk penurunan tingkat 
imunisasi hingga 56 persen sebagai 
akibat dari gangguan COVID-19 di 
sebagian besar pos kesehatan desa. 
Selama tahun ini, UNICEF bekerja 
sama dengan otoritas kesehatan 
dan mitra seperti Organisasi 
Kesehatan Dunia untuk memastikan 

Kesehatan adalah jantung 
dari masa depan setiap anak

1 Antara 2019 dan 2020, tingkat imunisasi turun antara 10 persen untuk polio 1, sedangkan untuk vaksin human papillomavirus turun 56 persen.
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Imunisasi menyelamatkan kehidupan: Lena 
memberikan vaksin kepada seorang anak dari 
kelompok masyarakat terpencil.

Melakukan apa pun yang 
diperlukan demi 
mengimunisasi anak-anak 
selama pandemi

T
enaga kesehatan keliling 
yang mengunjungi desa-
desa terpencil dengan 
berjalan kaki untuk 
memberikan imunisasi 

rutin adalah satu-satunya harapan 
untuk mencegah penyakit anak-anak 
selama COVID-19. 

Menyusuri jalan sempit berlumpur 
yang tidak dapat diakses mobil atau 
sepeda motor, petugas kesehatan 
Magdalena Saribu berjalan dengan 
hati-hati di atas peron kayu darurat 
yang diletakkan di atas lumpur. 
Ini adalah satu-satunya cara untuk 
mencapai Bambu Kuning, sebuah 
desa terpencil di Sorong, Papua 
Barat, di mana lebih dari 50 keluarga 
sedang menunggu vaksinasi 

tetanus, difteri, dan pertusis 
anak-anak mereka. Pemimpin 
masyarakat telah memberi tahu 
mereka bahwa Lena akan datang.

Kondisi yang sulit tidak 
menghalangi Magdalena – atau 
Lena, begitu ia dikenal. Bahkan 
dalam menghadapi COVID-19, 
ia bertekad untuk menjangkau 
komunitas terpencil yang 
dihadapkan dengan layanan yang 
lebih sedikit karena pandemi.

Populasi kecil yang tersebar 
merupakan tantangan untuk 
dijangkau. Sebelum COVID-19, 
Lena biasa mengunjungi 
posyandu dua kali sebulan untuk 
mengimunisasi anak-anak. Kini, 
setelah posyandu dan sekolah di 

Sorong ditutup, tenaga kesehatan 
seperti Lena adalah satu-satunya 
harapan.

Lena belajar bagaimana menangani 
kesulitan yang disebabkan oleh 
pandemi dengan mengikuti pelatihan 
yang didukung oleh Dinas Kesehatan 
Masyarakat dan UNICEF. Di sinilah dia 
menemukan cara mengidentifikasi 
anak-anak yang melewatkan vaksinasi 
rutin mereka dengan menargetkan 
mereka satu per satu, melalui nama 
dan alamat mereka. Akibatnya, 
dia pergi dari desa ke desa untuk 
memastikan bahwa anak-anak 
menyelesaikan semua imunisasi.

Biasanya, Lena bekerja di Pusat 
Kesehatan Malanu setempat, di 
mana dia bertanggung jawab untuk 
memberikan vaksinasi kepada 
lebih dari 600 anak di empat desa. 
Tetapi COVID-19 mengubah itu, 
menantangnya untuk beradaptasi 
dengan keadaan sulit – tanpa 
meredupkan tekadnya.

“Yang penting tetap bisa kita lakukan 
selama pandemi COVID-19 di Sorong: 
memastikan setiap anak diimunisasi,” 
kata Lena.

Di tengah pandemi, Lena, tenaga 
kesehatan, mengunjungi Bambu 
Kuning, sebuah desa terpencil 
di Sorong, Papua Barat, untuk 
memberikan vaksinasi kepada 
anak-anak.

© HAKLI Papua Barat/2020/Nusaybah Amatullah

Seorang tenaga kesehatan memberikan 
vitamin A dalam bentuk tetes kepada 
seorang anak di Posyandu Desa Jarum, 
Jawa Tengah, Indonesia. 

© UNICEF/UNI374517/Ijazah
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I
ndonesia berhadapan dengan 
tiga beban masalah gizi– 
meningkatnya tingkat obesitas 
di satu sisi, dan di sisi lain, 
masalah gizi kronis dan akut 

yang mempengaruhi lebih dari 
sembilan juta anak di bawah usia 
lima tahun.

Pada tahun 2020, COVID-19 
meningkatkan kerawanan pangan 
dan memperburuk kerentanan 
yang ada di antara anak-anak – 
termasuk kekurangan zat gizi 
mikro, kurang gizi, dan kekurangan 
gizi akut (wasting) – sehingga 
layanan gizi penting untuk terus 
berlanjut selama pandemi.

Untuk mengatasi hal ini, UNICEF 
mendukung survei nasional 
pertama tentang kesinambungan 
layanan gizi penting selama 
COVID-19. Survei menemukan 
bahwa otoritas kesehatan provinsi 
dan kabupaten harus mengubah 
anggaran gizi dan sumber daya 
manusia mereka untuk mendukung 
respons COVID-19, dan bahwa 
lebih dari seperempat puskesmas 
hanya memberikan setengah atau 
kurang layanan gizi sepanjang 
tahun.

Dalam upaya untuk mencegah 
lebih banyak anak menjadi korban 
wasting – bentuk paling parah 
dari masalah gizi – UNICEF 
menyediakan makanan terapeutik 
siap pakai untuk anak-anak di 
empat provinsi, dan mendukung 
pembuatan paket pelatihan untuk 
pengelolaan wasting pada anak 
yang sekarang telah terakreditasi 
oleh pemerintah. Dengan 
menggunakan materi ini, UNICEF 
memfasilitasi pelatihan bagi 4.520 
petugas kesehatan di 34 provinsi 
dan mendukung peluncuran 
protokol skrining untuk posko 
masyarakat dan rumah tangga di 
10 provinsi untuk memfasilitasi 
deteksi dini, rujukan dan 
pengobatan wasting pada anak.

Bekerja sama dengan World 
Food Programme dan National 

pendidikan gizi melalui Program 
Kesehatan Sekolah Nasional. Paket 
tersebut juga mencakup komponen 
perubahan perilaku bagi guru dan 
masyarakat.

Peluncuran  pedoman nasional 
tentang gizi dalam keadaan darurat 
merupakan tonggak penting 
selama tahun 2020. Dikembangkan 
oleh Kementerian Kesehatan 
dan UNICEF, pedoman ini 
disebarluaskan kepada pemerintah 
nasional, provinsi dan kabupaten 
untuk membantu mereka lebih siap 
menghadapi keadaan darurat.

Masalah gizi merupakan 
fokus utama

Association of Nutritionists, UNICEF 
menghasilkan materi pendidikan 
untuk membantu anak-anak sekolah 
dasar meningkatkan pengetahuan 
dan sikap mereka tentang makan 
sehat dan aktivitas fisik. Sumber 
daya ini diadopsi oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan 
didistribusikan ke jutaan anak 
sekolah selama pandemi.

Yang terpenting, upaya advokasi 
UNICEF mengarah pada 
peningkatan paket gizi untuk remaja 
yang menyediakan suplementasi 
asam folat mingguan dan 

G
izi

© UNICEF/UNI374528/Ijazah

Dini menyuapi Abdullah, 1, di rumah mereka 
di Desa Paseban, Jawa Tengah, Indonesia.

© UNICEF/UNI152363/

UNICEF mendukung penyusunan 
panduan layanan gizi seperti 
suplementasi vitamin A dan 
pemantauan tumbuh kembang 
untuk ibu, anak, dan remaja.
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B
agi ahli gizi, melakukan 
pengukuran anak dan 
memberikan konseling diet 
untuk orang tua biasanya 
merupakan proses rutin. 

Tapi tidak ada rutinitas bekerja 
selama pandemi.

“Tantangan terbesar adalah 
meyakinkan diri sendiri untuk terus 
melakukan pekerjaan kita,” kata 
ahli gizi Dessy Sandra Dewi sambil 
memasang pelindung plastik di 
wajahnya. “Tidak mudah bagi kami 
untuk menjauh dari ketakutan kami.”

Pembatasan  juga mempersulit 
pekerjaan Dessy, mengurangi 
interaksinya dengan pasien dan 
sering kali mengharuskannya pergi 
ke rumah mereka untuk mengobati 
kasus masalah gizi yang lebih 

parah. “Kami perlu menjaga diri dan 
stamina kami, jadi kami tidak bisa 
melakukan lebih dari 10 kunjungan 
sehari,” katanya.

Untuk beradaptasi, Dessy dan 
rekan-rekannya memindahkan 
sebagian besar pekerjaan mereka 
secara daring. Kelas ibu yang pernah 
diadakan di Puskesmas untuk 
mendidik dan memberikan konseling 
kepada ibu hamil dan menyusui, 
menjadi grup WhatsApp yang ramai.

Dengan tetap berhubungan dengan 
ibu secara virtual, Dessy bisa terus 
memberikan konseling kepada 
orang tua tanpa harus menemui 
mereka. Namun, kunjungan rumah 
dijadwalkan jika kondisi diduga 
membahayakan kesehatan ibu atau 
anak.

Seorang ibu muda, Winda Ika Saputri, 
khawatir putrinya yang berusia 16 
bulan, Fariska tidak bertambah 
berat badan selama dua bulan dan 
menghubungi Dessy melalui grup 
WhatsApp. Dessy memutuskan 
untuk mengunjungi keluarga dan 
mengemasi tasnya dengan alat 
pelindung diri, alat ukur, dan makanan 
terapeutik, sebelum berangkat.

Saat mereka bertemu, Dessy melihat 
kulit Fariska yang pucat dan tampak 
lesu. Usai menimbang anak, Dessy 
menyarankan agar Fariska diberi 
makan lebih banyak protein.

Seminggu kemudian, Winda 
melaporkan bahwa anaknya tampak 
lebih sehat dan makan lebih banyak. 
“Saya sangat senang Bu Dessy 
mengunjungi kami. Rasanya kita 
benar-benar diperhatikan, ”kata 
Winda. 

Saat Dessy mendengar kabar serupa 
dari para ibu, kecemasannya yang 
meluas memberi jalan pada harapan.

“Ini seperti obat bagi kami ketika 
kami melihat para ibu senang 
didukung di saat seperti ini,” katanya. 
“Jika kita takut, siapa lagi yang 
akan memberikan layanan kepada 
mereka?”

Dini menyiapkan makanan 
untuk putranya, Abdullah, 
di rumah mereka di Desa 
Paseban, Jawa Tengah.

© UNICEF/UNI374578/Ijazah

© UNICEF/UNI329167/Ijazah

© UNICEF/UNI329165/Ijazah

Desi dan rekan-rekannya hendak melakukan 
kunjungan ke seorang ibu menyusui

Akibat pandemi, Dessy dan rekan-rekannya lebih 
banyak melakukan kunjungan ke rumah untuk 
memberikan penyuluhan gizi dan dukungan 
kepada ibu menyusui. 

Dedikasi untuk 
mempertahankan 
dukungan gizi selama 
COVID-19
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B
ahkan sistem jaminan 
kesehatan universal 
Indonesia, yang diikuti 
oleh lebih  dari 220 
juta orang, tidak dapat 

mengimbangi kurangnya layanan 
air bersih, sanitasi dan kebersihan – 
terutama setelah COVID-19.

Sebagian besar rumah tangga di 
negara ini memiliki akses yang 

sangat rendah ke layanan air dan 
sanitasi yang dikelola dengan aman, 
dan fasilitas kebersihan dasar tidak 
ada di 40 persen pusat pendidikan 
dan 70 persen fasilitas kesehatan 
dasar. Dikombinasikan dengan 
praktik cuci tangan pakai sabun yang 
rendah, infrastruktur air, sanitasi, 
dan kebersihan yang tidak memadai 
di Indonesia memperburuk 
penyebaran COVID-19. 

Pada saat yang sama, pandemi 
COVID-19 telah menyoroti urgensi 
untuk berinvestasi dalam air, 
sanitasi dan kebersihan dan 
memberikan peluang baru untuk 
mengeksplorasi mekanisme 
pembiayaan inovatif dengan mitra 
baru, seperti organisasi Zakat 
dan Islamic Development Bank. 
Mekanisme pembiayaan alternatif 
ini akan menawarkan cara yang 
terjangkau bagi keluarga untuk 
membayar fasilitas sanitasi yang 
dikelola dengan aman di rumah dan 
akan membantu menghilangkan 
buang air besar sembarangan di 
seluruh negeri.

Sepanjang tahun, UNICEF terus 
mendukung Indonesia dalam upaya 
mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Untuk melacak 
kemajuan akses demi mengelola 
air secara aman di tingkat rumah 
tangga, UNICEF mendukung 
otoritas kesehatan untuk 
menganalisis lebih dari 20.000 
sampel air, memberikan dasar 
pertama untuk mengidentifikasi 
kesenjangan, melacak kemajuan 
dan memprioritaskan investasi 
dalam pengelolaan air yang aman.

W
A

S
H

Pemantauan 
dan pengelolaan air, 
sanitasi dan kebersihan

Tantangan serupa dalam akses 
ke sanitasi yang dikelola dengan 
aman membuat UNICEF 
meletakkan dasar untuk pusat 
inovasi yang akan membantu 
memelihara dan membiayai 
solusi terjangkau untuk tantangan 
sanitasi. Melalui hub, individu 
dan organisasi dapat mengajukan 
proposal untuk mencari dana dari 
sektor publik dan bisnis untuk 
meningkatkan solusi potensial.

Selain itu, dengan sektor swasta, 
UNICEF menyelesaikan penilaian 
pasar untuk mengidentifikasi 
masalah permintaan dan pasokan 
yang terkait dengan sanitasi 
yang dikelola dengan aman, 
dengan melihat masalah seperti 
ketersediaan dan keterjangkauan 
produk dan layanan. Temuan 
ini akan membantu mengatasi 
hambatan yang mencegah 
keluarga mengakses sanitasi yang 
dikelola dengan aman.

Dalam upaya mempercepat 
penghapusan buang air 
besar sembarangan, UNICEF 
mendukung program sanitasi 
terpadu di Aceh untuk mencegah 

stunting pada anak-anak dan 
melakukan penelitian di beberapa 
kabupaten di Sulawesi Selatan 
untuk mengidentifikasi tantangan 
yang dihadapi kabupaten-kabupaten 
tersebut dalam mencapai 
status bebas buang air besar 
sembarangan. Temuan studi ini akan 
menginformasikan strategi provinsi 
dan nasional untuk mencapai akses 
universal terhadap sanitasi dasar.

Pada saat yang sama, UNICEF 
mendukung pengembangan 
alat benchmark kinerja nasional, 
yang memungkinkan pemerintah 
provinsi untuk menentukan 
kemajuan mereka dalam kebijakan, 
penganggaran dan perubahan 
perilaku – sambil mempromosikan 
persaingan yang sehat antar 
provinsi.

Kolaborasi lain memungkinkan 
UNICEF menciptakan kemitraan 
pemerintah-swasta baru untuk cuci 
tangan dengan sabun, menyatukan 
pemerintah, sektor swasta dan 
mitra pembangunan. Kemitraan 
ini bertujuan untuk mewujudkan 
cuci tangan untuk semua orang di 
Indonesia.

Wahyu menemani putranya, Rizki, 
4, mencuci muka di sarana yang 
baru dibangun di rumah mereka di 
Desa Tlogopakis, Jawa Tengah. 
Desa terpencil ini terletak pada 
ketinggian 1.300 meter di atas 
permukaan laut.

Fika, 3 tahun, menggosok gigi ditemani ibunya, Rini 
Ratikasari, di toilet yang baru dibangun di rumah 
mereka di Desa Tegaldowo, Jawa Tengah, Indonesia.

Seorang anak mencuci tangan di 
wastafel yang tersedia di desanya 
di Bekasi, Jawa Barat.

© UNICEF/UNI347183/Wilander
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L
ima juta rupiah – itu 
merupakan rezeki bagi 
buruh tani Ibu dan Suryatul 
Handi, yang upahnya hampir 
tidak mencukupi untuk 

makan dan kebutuhan sehari-hari. 
Ironisnya, lima juta rupiah adalah 
biaya kebutuhan lain – toilet – yang 
tidak pernah mereka miliki di rumah.

Seperti banyak keluarga kurang 
mampu lainnya di Lombok Timur, 
Ibu dan Suryaul tidak punya 
pilihan selain membesarkan putri 
mereka, Feby, sembilan tahun, di 
lingkungan di mana buang air besar 
sembarangan dan air minum yang 
tidak aman adalah hal biasa. Hal 
ini mengakibatkan Feby jatuh sakit 
parah.

“Feby mengalami diare dan demam 
tiphoid secara bersamaan,” kenang 
Ibu. Diare, yang sangat berbahaya 
bagi bayi dan anak kecil, termasuk 
10 besar penyakit yang menyerang 
warga Lombok Timur.

Seolah-olah kondisi tidak sehat 
dalam komunitas keluarga tidak 
cukup serius, mereka hidup dengan 
ancaman serius lain bagi kesehatan 
mereka: pembuangan limbah tinja 

yang tidak diolah. Di Indonesia, 93 
persen limbah tinja dibuang secara 
tidak aman tanpa diangkut dengan 
aman dari rumah dan diolah di 
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Konvergensi bahaya kesehatan 
yang serius ini mendorong 
Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat untuk berjanji 
untuk mengakhiri buang air besar 
sembarangan dan mencapai status 
nol Buang Air Besar Sembarangan, 
dan bergerak menuju pencapaian 
sanitasi yang dikelola dengan 
aman.

UNICEF dan badan pengelola 
amal nasional Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) bergabung 
dalam upaya ini untuk memberikan 
akses kepada rumah tangga rentan 
terhadap fasilitas dan layanan air, 
sanitasi dan kebersihan (WASH) 
yang lebih baik di provinsi tersebut.

Sri dan Suryatul Handi bersama putri Feby, 9, 
dan Anin, 2, di depan rumah mereka di Lombok 
Timur.

Sebagian besar rumah di Lombok Timur 
mengandalkan sumber air tanah untuk 
kebutuhan sehari-hari. Sebagian memiliki 
sumur timba seperti tampak pada gambar.

Hal itu merupakan penyelamat 
sanitasi bagi keluarga Feby. Pada 
awal tahun 2020, Handi akhirnya 
mendapatkan akses air minum dan 
jamban melalui program tersebut.

Meskipun sekarang risiko Feby 
tertular penyakit yang dapat dicegah 
yang disebabkan oleh air yang 
terkontaminasi berkurang, Suryaul 
akan memastikan bahwa jamban 
mereka, yang masuk ke tangki 
septik, dikosongkan dengan aman 
setidaknya setiap dua tahun sekali.

UNICEF dan BAZNAS terus 
mengerjakan rencana sanitasi yang 
dikelola dengan aman, sehingga 
lebih banyak anak seperti Feby 
dapat memenuhi hak mereka atas 
air minum dan sanitasi yang aman. 
Tidak ada anak yang menderita 
penyakit yang dapat dicegah karena 
lingkungan yang tidak higienis dan 
air yang terkontaminasi.

Rizki, 4 tahun, mencuci muka di 
depan rumahnya di Desa Tlogopakis, 
Jawa Tengah, Indonesia. Di desa 
terpencil ini, banyak tetangga Rizki 
yang baru saja memiliki toilet atau 
sarana sanitasi dasar di rumah. 

© UNICEF/UN0353548/Ijazah

©UNICEF/2020/Veska©UNICEF/2020/Veska

Sanitasi yang lebih 
aman menyelamatkan 
nyawa anak-anak
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P
andemi COVID-19 
memperdalam kerentanan 
anak yang ada dan 
membebani sistem layanan 
sosial, perlindungan, 

dan peradilan Indonesia pada 
tahun 2020. Pada saat yang sama, 
penutupan sekolah dan kebijakan 
tinggal di rumah membuat anak-
anak semakin rentan terhadap 
masalah kesehatan mental dan 
kekerasan di rumah – terutama 
mereka yang telah mengalami 
kemiskinan, pengucilan sosial atau 
tanpa perawatan keluarga.

Sepanjang tahun, UNICEF 
menyeimbangkan kebutuhan untuk 
melanjutkan pekerjaan perlindungan 
anak yang sedang berlangsung 
serta mendukung pemerintah dalam 

mengadopsi pedoman dan protokol 
COVID-19 untuk perlindungan anak, 
termasuk kebijakan dan standar 
untuk anak-anak di panti asuhan dan 
fasilitas karantina.

Untuk memastikan layanan 
perlindungan yang berkualitas bagi 
anak-anak, UNICEF menyediakan 
alat pelindung diri kepada pekerja 
sosial garis depan dan memfasilitasi 
pelatihan 5.000 pekerja sosial dan 
relawan masyarakat, termasuk 
tokoh adat, mengenai deteksi 
dini dan adaptasi layanan dalam 
konteks COVID-19. Perlengkapan 
kebersihan, perlengkapan rekreasi, 
dan materi tentang hidup sehat 
dan pencegahan kekerasan 
didistribusikan ke 5.251 lembaga di 
seluruh negeri.

Sementara itu, advokasi dan 
keahlian UNICEF menghasilkan 
peningkatan komitmen 
untuk memperkuat layanan 
kesejahteraan anak. Kementerian 
Sosial mengeluarkan keputusan 
untuk meningkatkan intervensi 
perlindungan anak termasuk 
dukungan psikososial, pengasuhan 
anak, pendidikan, identitas hukum 
dan akses ke perlindungan sosial. 
Layanan ini ditingkatkan dari lima 
kabupaten menjadi 111, dengan 
UNICEF memberikan dukungan 
teknis langsung ke 30 di antaranya.

Demikian pula, kerangka 
kebijakan baru untuk Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak diadopsi pada 
awal tahun 2020, memungkinkan 
kementerian ini untuk secara 
langsung memberikan layanan 
perlindungan bagi perempuan 
dan anak dan mendukung unit 

layanan perlindungan anak yang 
terdesentralisasi di 34 provinsi dan 
514 kabupaten yang menanggapi 
kasus kekerasan terhadap anak.

Upaya advokasi UNICEF juga 
mengarah pada penerapan strategi 
nasional untuk penghapusan 
pernikahan anak – puncak dari studi 
analisis tren 10 tahun. Sebagai 
bagian dari strategi, UNICEF 
memprakarsai kemitraan dengan 
dua organisasi perempuan berbasis 
agama terbesar – Muslimat 
Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah 
Muhammadiyah untuk mendorong 
para ibu untuk berkomunikasi 
dengan anak-anak mereka tentang 
kesehatan reproduksi, hubungan 
yang sehat dan pernikahan.

Kemitraan ini juga menghasilkan 

Menciptakan 
lingkaran 
kepedulian 
dan keamanan 
di sekitar anak

deklarasi dan sosialisasi bahtsul 
masa’il (perjanjian Islam 
menggunakan argumentasi ilmiah 
dan agama) tentang pencegahan 
pernikahan anak dan pentingnya 
manajemen kebersihan menstruasi 
yang akan disosialisasikan melalui 
pertemuan komunitas organisasi ini.

Perundungan (bullying) tetap 
menjadi prioritas sepanjang tahun, 
dengan UNICEF mendukung 
otoritas pendidikan dalam 
peningkatan nasional program 
pencegahan intimidasi Roots 
dan disiplin positif ke lebih dari 
5.000 sekolah di semua provinsi. 
Meskipun COVID-19, lebih dari 600 
siswa berpartisipasi dalam program 
ini dan 750 orang tua dan guru 
dilatih tentang disiplin positif melalui 
modalitas pembelajaran jarak jauh.

COVID-19 juga mendorong 
UNICEF meningkatkan dukungan 
kesehatan mental dan psikososial 
untuk anak-anak. Kampanye digital 
#COVID19Diaries menyediakan 
platform bagi kaum muda untuk 
berbagi pengalaman mereka selama 
COVID-19 melalui cerita, foto, 
dan ekspresi kreatif. Kampanye 
di Indonesia menghasilkan 1.250 
pengajuan di platform digital, 
melibatkan lebih dari lima juta anak 
muda dan menjangkau 165 juta orang 
di media sosial di seluruh negeri. 

Melalui serangkaian sesi live 
streaming di Facebook, kerja 
sama UNICEF dengan Himpunan 
Mahasiswa Kedokteran juga 
memberikan dukungan dan saran 
praktis kepada ribuan anak muda 
tentang kesehatan mental.

© UNICEF/UNI389215/Wilander

Desy Ariyani mendampingi putrinya, Jihan Aulia Talitha, 8 tahun, belajar secara daring di rumah 
mereka di Bogor, Indonesia, pada 26 September 2020. Sebagian besar sekolah di Indonesia tutup 
akibat pandemi COVID-19. Desy pun mendampingi Jihan belajar setiap hari.

Hasil survei terhadap 1.000 remaja menunjukkan bahwa lebih dari separuh remaja takut bercerita tentang keadaan mentalnya kepada orang lain.

© UNICEF/UNI358854/Ijazah
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C
OVID-19 telah 
berdampak pada 
kesehatan mental anak 
muda, banyak dari 
mereka yang mengalami 

kecemasan – dan survei UNICEF 
menemukan bahwa mereka juga 
takut untuk mengungkapkan 
kekhawatiran mereka atau meminta 
bantuan.

Dengan penutupan sekolah, 
orang tua kehilangan pekerjaan, 
dan perubahan sosial yang belum 
pernah terjadi sebelumnya yang 
disebabkan oleh COVID-19, 
banyak anak dan remaja Indonesia 
terjerumus ke dalam kecemasan, 
depresi, dan ketakutan. Namun 
mereka tidak membicarakannya. 

Sebuah survei terhadap lebih dari 
1.000 anak muda menunjukkan 
bahwa 55 persen takut memberi 
tahu orang lain tentang kesehatan 
mental mereka, dan sekitar 24 
persen khawatir tentang stigma 
yang terkait dengan obat-obatan 
seperti antidepresan.

Karena dukungan kesehatan 
mental dan psikososial adalah 
bidang prioritas untuk kinerja 
UNICEF dalam situasi krisis – 

termasuk pandemi – UNICEF 
bekerja sama dengan asosiasi 
mahasiswa kedokteran CIMSA, 
dan kaum muda itu sendiri, untuk 
menemukan cara memberdayakan 
dalam memberikan dukungan. 

Solusinya adalah inisiatif dinamis 
yang digerakkan oleh kaum 
muda yang bertujuan untuk 
menormalkan percakapan yang 
berkaitan dengan kesehatan 
mental, semua dilakukan melalui 
serangkaian sesi daring langsung.

Serial ini dipandu oleh 11 remaja 
dan pemuda dari program dan 
jaringan UNICEF. Pembawa acara 
ini mewakili perspektif anak 
muda tentang kesehatan mental 
– bersama dengan enam mitra 
LSM, dua influencer remaja, satu 
pembicara motivasi populer dan 

dua kementerian yang bergabung 
dalam diskusi langsung. 

Dimoderatori oleh UNICEF, sesi 
terakhir memberikan panggung virtual 
bagi seorang spesialis dari Himpunan 
Psikologi Indonesia dan Indra 
Sugiarto, seorang penulis motivasi 
terkenal. Diskusi mereka mencakup 
banyak topik terkait kesehatan mental 
dan mendorong kaum muda untuk 
tetap terhubung dengan orang lain.

Selain dukungan berkelanjutan 
untuk kesehatan mental dan 
dukungan psikososial, UNICEF 
meluncurkan #COVID19Diaries, 
sebuah kampanye yang menyediakan 
platform bagi kaum muda untuk 
berbagi pengalaman mereka selama 
COVID-19 dan bersama-sama 
mengatasi tantangan yang mereka 
hadapi.

Sekitar 1.300 anak perempuan dan lelaki 
mengikuti sesi pertama dari seri lima sesi daring 
yang bertujuan membantu remaja menghadapi 
krisis COVID-19 serta isu kesehatan mental. 

Dalam suatu kegiatan penyadaran, Hidayatus Solihah, 
Manajer Program di Yayasan Setara, menjelaskan 
cara-cara penularan COVID-19 kepada para santri di 
Pesantren Alhamdulillah, Desa Kemadu di Rembang, 
Indonesia pada 19 Oktober 2020. 

© UNICEF/UN0380337/Bea

Dalam salah satu sesi daring, psikolog Ratna 
Yunita mengingatkan remaja agar berhati-
hati dan tidak menyebarkan informasi keliru 
serta membatasi waktu menyimak berita.

Kesehatan mental itu 
penting – setiap hari – 
dan terutama selama 
COVID-19
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B
ahkan sebelum COVID-19, 
Indonesia adalah rumah 
bagi empat juta anak 
putus sekolah, dan sekitar 
70 persen dari semua 

siswa berusia 15 tahun belum 
mencapai kemampuan minimum 
dalam membaca dan matematika. 
Ketika sekolah-sekolah di negara 
itu ditutup pada Maret 2020 untuk 
mengekang penyebaran COVID-19, 
60 juta anak masih membutuhkan 
pembelajaran jarak jauh.

Ketika siswa menyesuaikan diri 
dengan sekolah jarak jauh, pandemi 
mengancam akan menggagalkan 
kemajuan yang telah dicapai negara 
dalam meningkatkan partisipasi 
sekolah dan tingkat penyelesaian, 
menempatkan anak-anak yang 
paling rentan pada risiko yang lebih 
besar untuk jatuh lebih dalam ke 
dalam kekurangan – dan lebih jauh 
di belakang teman-teman mereka. 
Mengembangkan pedoman baru 
dan meluncurkan metode baru 

empat kabupaten tambahan pada 
tahun 2020.

Pada saat yang sama, UNICEF 
meluncurkan e-modul pendidikan 
kecakapan hidup bagi guru sekolah 
menengah untuk meningkatkan 
pengajaran keterampilan abad ke-21 
seperti bernalar kritis, kreativitas, 
dan komunikasi. E-modul didasarkan 
pada kurikulum yang telah 
diterapkan selama beberapa tahun 
di dua provinsi di Indonesia pada 
tingkat sekolah menengah pertama.

Mempertimbangkan kesenjangan 
digital yang menjadi semakin 
jelas selama pandemi, UNICEF 
juga mendukung otoritas 
pendidikan dengan analisis 
lanskap pembelajaran digital untuk 
meningkatkan dan meningkatkan 
pengalaman belajar digital bagi 
siswa dan guru.

modalitas pembelajaran jarak jauh 
menjadi penting mengingat hanya 
13 persen guru di negara ini yang 
pernah menerima pelatihan tentang 
metodologi pembelajaran jarak jauh. 

UNICEF menemukan cara-cara 
inovatif untuk mendukung strategi 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan agar anak-anak tetap 
belajar dan mencegah mereka putus 
sekolah, sambil tetap fokus pada 
saran kebijakan berbasis bukti untuk 
meningkatkan kesetaraan dan kualitas 
dalam sistem pendidikan negara.

UNICEF terus mengadvokasi 
peningkatan model literasi kelas 
awal yang telah berhasil di enam 
kabupaten di Papua. Melalui 
advokasi dan dukungan UNICEF 
kepada otoritas kabupaten dalam 
perencanaan dan penganggaran, 
model literasi kelas awal direplikasi di 

Sebagian besar sekolah tutup sepanjang tahun ajaran. Beberapa yang diperbolehkan dibuka harus 
mengikuti protokol kesehatan yang ketat, seperti menandai meja dan kursi untuk memastikan jarak 
antarmurid terjaga.

© UNICEF/UN0353436/Wilander

Suasana SD 62 di Kabupaten Sorong, 
Papua Barat, Indonesia.

© UNICEF/UNI308900/Ijazah

Ruang kelas 
ditutup – namun 
pembelajaran 
terus berlanjut
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W
ilda tidak 
mengalihkan 
pandangan dari 
putrinya, Millah, 
saat dia naik 

perlahan menaiki tangga. Saat anak 
berusia 12 tahun akhirnya mencapai 
tapak paling atas, wajahnya bersinar 
dan dia tersenyum pada ibunya.

Wida membalas senyuman itu, 
dia merasa lega. Ayah Millah, Puji, 
juga ikut memperhatikan, berbagi 
keprihatinan istrinya. Mencapai 
puncak anak tangga yang curam 
merupakan prestasi bagi gadis 
muda ini, yang dulunya terlalu takut 
untuk menggunakan tangga tanpa 
bantuan.

Millah berusia empat tahun ketika 
orang tuanya menyadari bahwa 
dia bergerak lebih lambat daripada 
kebanyakan anak seusianya. Setelah 
dia didiagnosis dengan disabilitas 
intelektual, menjadi lebih jelas 
mengapa tugas-tugas seperti 
memegang pensil membutuhkan 

waktu lebih lama untuk dikuasai 
Millah.

Puji dan Wida mengira mereka harus 
menyekolahkan Millah di sekolah 
kebutuhan khusus, tetapi karakter 
semangat putri mereka meyakinkan 
mereka sebaliknya.

Mereka memutuskan untuk 
mengirim Millah ke sebuah 
madrasah di Jawa Tengah yang 
memperjuangkan pendidikan 
inklusif. Dia adalah salah satu dari 
25 anak penyandang disabilitas di 
sekolah.

“Saya ingin dia belajar dari anak-
anak lain seusianya, bukan hanya 
anak-anak yang memiliki kondisi 
seperti dia,” kata Puji.

Hampir semua guru sekolah telah 
dilatih dalam pengembangan inklusif 
– selain olahraga inklusif.

 “Ini membantu kami mempelajari 
keterampilan seperti melakukan 
penilaian kebutuhan belajar siswa, 

serta keterampilan yang lebih maju, 
seperti bagaimana mengembangkan 
program pembelajaran individu dan 
menyesuaikan kegiatan belajar di 
kelas untuk anak-anak penyandang 
cacat,” jelas Ika Setiyawati, salah satu 
guru di sekolah Millah.

Sekarang di kelas 4, kemampuan 
membaca dan menulis Millah telah 
meningkat pesat – demikian pula 
kemampuannya untuk berinteraksi 
secara positif dengan orang lain. Dia 
bahkan membantu keluarganya di 
toko mereka, bertukar produk dan 
uang dengan percaya diri. Sekarang, 
ketika Millah mengatakan ingin 
menjadi dokter, itu bukan lagi mimpi 
yang mustahil. “Mimpi saya adalah 
dia tumbuh mandiri dan memberikan 
kontribusi yang signifikan bagi 
masyarakat,” aku Puji.

“Itulah tepatnya yang kami tuju 
melalui program pendidikan inklusif!” 
tambah Ika. Mimpi juga harus 
bisa diraih oleh anak-anak dengan 
disabilitas.

Syaiful, 12, dan sahabatnya, Kevin, 9, 
bermain bersama di Banyumas, Jawa 
Tengah. Kevin mengalami gangguan 
penglihatan, sementara Syaiful tidak 
dapat menggerakkan bagian bawah 
tubuhnya ataupun tangan kanannya 
dengan leluasa. 

© UNICEF/UNI358816/Ijazah

Millah, 12, bermain di rumah di sela-sela pelajaran daring. 
Komunikasi video dengan gurunya, Mintarsih, membantu 
Millah tetap dapat mengikuti pelajaran.

© UNICEF/UNI358718/Ijazah © UNICEF/UNI358753/Ijazah

Pendidikan inklusif yang berfokus pada 
kemampuan anak – bukan disabilitas
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P
enghapusan kemiskinan 
anak di semua dimensinya 
tetap menjadi tujuan 
utama keterlibatan 
kebijakan UNICEF di 

Indonesia. UNICEF percaya bahwa 
anak-anak harus menjadi inti 
dari agenda kebijakan, sehingga 
anak-anak termiskin dan paling 
rentan juga dapat menikmati hasil 

kesehatan yang lebih baik, akses 
ke pendidikan, air dan sanitasi dan 
layanan perlindungan.

Permulaan COVID-19 pada tahun 
2020 semakin mempertajam fokus 
kesetaraan ini, dengan UNICEF 
merilis position paper tentang 
dampak sosial-ekonomi dari 
pandemi pada anak-anak. Temuan 

menunjukkan bukti bahwa virus 
telah menyebabkan ketidakamanan 
pendapatan yang meluas bagi 
keluarga, banyak dari mereka tidak 
tercakup oleh program perlindungan 
sosial. 

Untuk mencegah jutaan anak jatuh 
ke dalam kemiskinan, yang akan 
memperburuk ketidaksetaraan 
yang ada dan menciptakan situasi 
yang lebih buruk dalam gizi, 
pendidikan dan perlindungan anak, 
UNICEF menyerukan perluasan 
perlindungan sosial untuk semua 
keluarga yang terkena dampak 
ekonomi dari pandemi, dan 
mengadvokasi penyusunan kembali 
prioritas anggaran pemerintah 
agar penanganan COVID-19 tidak 
mengganggu layanan esensial bagi 
anak.

Meskipun UNICEF telah lama 
mengadvokasi reformasi sistem 

perlindungan sosial, dampak 
sosial-ekonomi dari COVID-19 
menghasilkan bukti empiris yang 
meyakinkan untuk perluasan 
bantuan tunai ke semua keluarga. 
Pada tahun 2020, lebih dari 7,8 
juta keluarga terdampak COVID-19 
menerima bantuan tunai untuk 
kebutuhan dasar.

Dengan memanfaatkan keahlian 
dalam menghasilkan bukti, analitik 
data, dan menerapkan pendekatan 
inovatif untuk tantangan baru, 
UNICEF menggunakan teknologi 
untuk mengatasi hambatan dalam 
merencanakan tanggapan yang 
berpusat pada anak. Melalui 
penyebaran teknologi seluler 
seperti RapidPro, ONA Data 
dan Interactive Voice Response, 
misalnya, UNICEF dapat 
mengumpulkan informasi dari, dan 
berkomunikasi langsung dengan, 
pekerja di lapangan – meskipun 

Rizki, 4 tahun, mengendarai sepedanya di Desa Tlogopakis di Jawa Tengah, Indonesia, Tlogopakis 
adalah desa terpencil yang terletak 1.300 meter di atas permukaan laut.

© UNICEF/UN0353550/Ijazah

terdapat batasan-batasan akibat dari 
COVID-19.

UNICEF dan mitra juga menerapkan 
inovasi big data untuk menilai 
konektivitas sekolah selama 
pandemi. Bekerja sama dengan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, UNICEF meluncurkan 
survei seluler menggunakan 
RapidPro untuk memantau aktivitas 
pembelajaran daring dan luring serta 
menilai pengalaman belajar jarak 
jauh guru dan orang tua. 

Hal yang terpenting, untuk 
memajukan hak-hak anak 
penyandang disabilitas, UNICEF 
menganjurkan untuk memperkuat 
pengukuran disabilitas anak dalam 
survei sosial ekonomi rumah tangga 
nasional dan memberikan dukungan 
untuk analisis data disabilitas anak 
yang ada dalam kumpulan data 
nasional.

Membuat kemajuan 
dalam kebijakan yang 
berpusat pada anak di luar 
ekonomi yang terbatas 

© UNICEF/UN0380122/Bea

Seorang PLKB mewawancarai Sarmi (tengah) dan putri Sarmi, 
Wiji Saruni, di rumah mereka di Jawa Tengah, sebagai bagian 
dari program perluasan perlindungan sosial untuk populasi 
marjinal, terutama perempuan dan anak-anak. 
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K
etika COVID-19 merenggut 
nyawa dan mata 
pencaharian di seluruh 
Indonesia, kota Sabang 
meluncurkan program 

perlindungan sosial pertama yang 
didanai secara lokal, mencegah 
kelaparan bagi ribuan anak.

“Dulu, saya tidak pernah menyangka 
bisa rutin memberikan makanan 
sehat seperti telur, ikan, dan sayur 
untuk anak saya karena tidak punya 
cukup uang,” kata Marlina, ibu tiga 
anak yang menjadi pencari nafkah 
keluarga sebelum COVID-19 dipukul. 

Hal ini menjadi mungkin bagi Marlina 
– dan banyak ibu lainnya – karena 
GEUNASEH, skema hibah anak 
lokal yang dikelola oleh pemerintah 
Sabang.

Didukung oleh kebijakan, program 
dan saran komunikasi perubahan 
perilaku UNICEF, GEUNASEH 
memberikan bantuan tunai tanpa 
syarat sebesar 150 ribu rupiah 
($10) per bulan untuk anak-anak 
di bawah enam tahun. Ini telah 
memungkinkan Marlina untuk 
memberi makan anak-anaknya dan 
menyediakan kebutuhan penting 
lainnya, seperti transportasi 

ke layanan kesehatan, melalui 
guncangan COVID-19.

Pandemi menghentikan pekerjaan 
Marlina. Memanggang kue dan 
mencuci pakaian untuk orang lain 
segera menjadi sesuatu dari masa 
lalu karena pembatasan sosial 
diberlakukan untuk mengekang 
penyebaran virus. 

Marlina juga telah mendukung 
suaminya, yang terluka dalam 
kecelakaan mobil dan tidak dapat 
meninggalkan rumah selama 
berminggu-minggu. Terhambat 
secara fisik oleh luka-lukanya, 
pandemi semakin membatasi 

Marlina menimang bayinya yang baru lahir di rumah.

kemampuannya untuk mendapatkan 
uang melalui memancing.

“COVID-19 membuat situasi kita 
semakin buruk,” tegas Marlina.

Sebagai penerima manfaat, Marlina 
juga menerima penyuluhan tentang 
pemberian makanan bayi dan 
balita, layanan pengasuhan dan 
pemantauan tumbuh kembang di 
posyandu – puskesmas. 

Puas karena anak-anaknya 
mendapat makan cukup, GEUNASH 
juga membantu Marlina fokus pada 
upaya-upaya lain untuk mencari 
uang di tengah pandemi.

Sementara Marlina terus mengupayakan penghasilan selama pandemi, ia juga menerima bantuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya melalui GEUNASEH, program bantuan tunai untuk 
anak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sabang.

Maria Air, 14 tahun, mengikuti program 
yang dirancang untuk meningkatkan 
peluang remaja belajar, berdiskusi, dan 
mengungkapkan pendapat tentang isu-
isu yang mereka alami. “Mengajak kami 
berdiskusi berarti juga memberikan kami 
pengetahuan dan rasa percaya diri,” katanya. 

© UNICEF/UNI306693/Ijazah

© UNICEF/2020/Isra

© UNICEF/2020/Isra

Perlindungan sosial 
menyelamatkan dan 
mendukung keluarga 
selama COVID-19 
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“
Saya belajar mencuci tangan 
dengan benar, menjaga 
kesehatan dan istirahat 
yang cukup dari seorang 
relawan Muhammadiyah,” 

kata Endah, sambil menggendong 
putrinya yang berusia tiga tahun di 
atas lututnya.

“Perilaku pencegahan termasuk 
mencuci tangan, menjaga jarak, 
memakai masker dan tinggal di 
rumah,” tambahnya.

Berkat Ramadhana, seorang 
relawan Muhammadiyah, ibu hamil 
ini diberdayakan dengan informasi 
yang berpotensi menyelamatkan 
nyawa tentang COVID-19. 

Untuk membantu mempromosikan 
perilaku pencegahan COVID-19, 
UNICEF telah bermitra dengan 
dua organisasi Islam terbesar 
di Indonesia – Muhammadiyah 
dan Nahdlatul Ulama (NU) – yang 
memiliki jaringan sukarela yang 
terlibat dalam upaya penjangkauan 
di seluruh negeri.

“Masih ada stigma di masyarakat; 
ada yang melihat virus corona 
sebagai teori konspirasi atau hoax,” 
jelas Ramadhana.

Selain berkeliling dari rumah ke 
rumah, bapak penyayang ini juga 
melakukan kegiatan sosialisasi di 
tempat umum, membagikan brosur 

dan mengedukasi masyarakat 
tentang pencegahan COVID-19. 

Ramadhana harus berhati-hati. Dia 
tidak hanya berisiko terpapar virus 
dari aktivitas sukarelanya, tetapi juga 
dari pekerjaannya sebagai perawat 
di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi.

“Saya punya enam anak… Saya 
pastikan untuk mematuhi protokol 
keselamatan ketika saya pulang 
dan berinteraksi,” kata Ramadhana. 
Ini termasuk mandi dan mengganti 
pakaiannya sebelum dia melihat 
keluarganya, dan memakai peralatan 
pelindung dan membatasi interaksi 
tatap muka dengan pasien di rumah 
sakit.

Meskipun memberikan informasi 
yang tepat kepada orang yang tepat 
dengan cara yang benar sangat 
penting, buah sebenarnya dari upaya 
para relawan adalah perubahan 
perilaku. 

Relawan lain, Ridha, 30 tahun, 
setuju. “Saya merasa masyarakat 
belum memahami bahaya COVID-19 
dan apa sebenarnya hidup bersih 
dan sehat itu.”

Berbeda dengan Ramadhan, 
Ridha tidak sering mengunjungi 
komunitas, meskipun dia terlibat 
dalam pemasangan poster dan 
spanduk, dan membersihkan 
masjid. Sebagai ahli kimia 
di Departemen Lingkungan 
Laboratorium Lingkungan Air dan 
Udara, Ridha tidak asing dengan 
bahan kimia.

Terlepas dari risikonya, Ramadhana 
dan Ridha telah membantu 
mengubah arah COVID-19 di banyak 
komunitas dengan membekali 
warga dengan pertahanan yang 
efektif melawan virus: pengetahuan.

Ramadhana (kiri, berbaju kuning), sukarelawan 
Muhammadiyah, menyampaikan kepada warga 
mengenai pentingnya mengenakan masker, 
mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik untuk 
mencegah penularan COVID-19 di Bekasi, Jawa 
Barat.

Para sukarelawan 
Muhammadiyah mengunjungi 
daerah perumahan di Bekasi, 
Jawa Barat. Mereka memberikan 
informasi seputar COVID-19 
kepada warga dan membantu 
membersihkan tempat ibadah.

© UNICEF/UNI346203/Wilander

© UNICEF/UNI347182/Wilander

Relawan menggunakan 
pengetahuan untuk 
memerangi COVID-19 
di masyarakat 
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(dari kiri ke kanan) Head of ECED Tanoto Foundation, Eddy Henry; Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dan 
UNICEF Representative, Debora Comini meluncurkan Early Childhood Development Analysis Report.

K
emitraan UNICEF dengan 
lembaga sektor swasta 
dinilai jauh melebihi 
kontribusi finansial dan 
barang mereka. Dukungan 

mereka terhadap kinerja UNICEF 
memastikan bahwa keterampilan, 
keahlian, jaringan, dan sumber daya 
terbaik mereka dimanfaatkan untuk 
kepentingan anak-anak dan remaja 
Indonesia.

Dengan perhatian terutama yang 
terfokus pada tanggapan COVID-19, 
lebih dari 1.500 bisnis terlibat untuk 
anak-anak melalui jaringan bisnis, 
lebih dari 1.200 mengadopsi Hak 
Anak dan Prinsip Bisnis UNICEF 
(Child Rights and Business 
Principle) dan lebih dari 100 
perusahaan mematuhi komitmen 
Meja Bundar untuk Minyak Kelapa 
Sawit Berkelanjutan (Round Table 
on Sustainable Palm Oil) untuk 
perlindungan anak. 

INVESTASI UNTUK MASA DEPAN
Selain dukungan berkelanjutan 
mereka untuk peluncuran program 

literasi kelas awal sejak 2019, 
Prudential Indonesia memberikan 
tambahan Rp 2,9 miliar kepada 
UNICEF pada 2020 untuk 
memitigasi dampak COVID-19 pada 
pendidikan. Dukungan ini memberi 
manfaat kepada lebih dari 25.000 
anak dan 1.500 guru di lebih dari 
200 pusat pendidikan anak usia dini 
dan sekolah dasar, dan membantu 
UNICEF menjangkau 70.000 orang 

anggota masyarakat sekitar dengan 
informasi mengenai pencegahan virus.

Seperti yang ditekankan oleh 
COVID-19, praktik kebersihan 
yang tepat adalah salah satu cara 
paling efektif dan terjangkau untuk 
menghentikan penularan penyakit, 
meningkatkan kesehatan, dan 
menyelamatkan nyawa. Namun, akses 

terhadap air, sanitasi dan kebersihan 
masih rendah di seluruh Indonesia. 
Menyadari hal ini, Wings Group 
Indonesia menjalin kemitraan 
dua tahun dengan UNICEF untuk 
mengatasi tantangan ini selama 
pandemi dan seterusnya.

Pengembangan anak usia dini 
merupakan area fokus penting bagi 
Yayasan Tanoto. Pada Oktober 

2020, Badan Pusat Statistik 
Indonesia dan UNICEF meluncurkan 
Indeks Perkembangan Anak Usia 
Dini (Early Childhood Development 
Index) (ECDI2030) dan laporan 
Analisis Perkembangan Anak Usia 
Dini (Early Childhood Development 
Analysis).

Melalui ECDI2030, Pemerintah 
akan memiliki data yang sesuai 
untuk mengukur dan memantau 
perkembangan anak usia dini di 
Indonesia. Diluncurkan secara 
global di bawah kepemimpinan 
UNICEF, Indonesia adalah salah 
satu negara pertama yang 
mengadopsi ECDI2030. Tonggak 
penting ini dimungkinkan oleh 
Tanoto Foundation dan merupakan 
kolaborasi swasta pertama untuk 
mendukung ketersediaan data 
pendidikan anak usia dini di 
Indonesia.

MEMBERDAYAKAN REMAJA 
PEREMPUAN
Fasilitas WASH yang tidak memadai 
– terutama di sekolah – juga menjadi 
perhatian KC Softex. Kurangnya 
informasi yang dapat dipercaya 

Wings Group Indonesia mendukung 
upaya UNICEF meningkatkan akses 
ke sumber air yang aman dan sanitasi 
layak serta praktik kebersihan anak dan 
keluarga selama dan setelah pandemi.

Para remaja mengikuti diskusi kelompok mengenai program Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan di Kabupaten Aceh Singkil.Melalui kampanye #DariSaudari, Softex 

mendonasikan Rp150 dari penjualan setiap 
unit produk Softex Comfort Slim dan Softex 
Daun Sirih dalam rangka mendukung program 
UNICEF untuk kesehatan anak perempuan dan 
kebersihan di wilayah timur Indonesia.

Penyaluran Home Learning Kit hasil dukungan Prudential 
Indonesia kepada 1672 anak-anak di 125 PAUD di 
Kabupaten Kupang, NTT dan Sorong, Papua Barat

dan kesalahpahaman seputar 
menstruasi juga berdampak negatif 
pada pendidikan dan kesehatan 
mental dan fisik anak perempuan. 
Melalui kampanye #darisaudari, KC 
Softex mengumpulkan Rp 1,5 miliar 
dari penjualan Softex Comfort Slim 
dan Daun Sirih untuk membantu 
UNICEF meningkatkan perilaku 
kesehatan dan kebersihan anak 
perempuan di daerah tertinggal.

Kemitraan mempromosikan 
dan melindungi 
hak anak-anak

2CREDI: Instrumen Pengembangan Anak Usia Dini yang Dilaporkan Pengasuh (Caregiver-Reported Early Childhood Development Instrument). Instrumen ini 
digunakan untuk membakukan dan memvalidasi pengukuran perkembangan anak sejak lahir sampai usia tiga tahun.

Jens Reisch 
Presiden Direktur Prudential 
Indonesia

“Pendidikan adalah 
investasi masa 
depan. Prudential 
percaya bahwa 
berinvestasi dalam 
memperkuat 
literasi anak-

anak – melalui kemitraan kami 
dengan UNICEF – adalah bagian 
dari upaya kami untuk memastikan 
bahwa generasi berikutnya dapat 
memperoleh yang terbaik dari 
kehidupan mereka.”

Hirajati Natawiria 
Direktur Pemasaran Wings Group 
Indonesia

“Semua lapisan 
masyarakat berhak 
mengakses air, 
sanitasi, dan 
kebersihan untuk 
mendukung 
kesehatan dan 

melindungi diri dari virus COVID-19. 
Wings Group percaya bahwa 
kontribusi kami pada program WASH 
UNICEF dapat membantu membawa 
perubahan perilaku kesehatan dan 
kebersihan untuk kesehatan keluarga 
Indonesia yang lebih baik”

Dr. J. Satrijo Tanudjojo 
CEO Global Yayasan Tanoto

Pendidikan dan 
pengembangan 
anak usia 
dini tetap 
penting untuk 
pengembangan 
sumber daya 

manusia. Kemitraan kami dengan 
UNICEF mengadaptasi CREDI2 dan 
ECDI di Indonesia, menerapkan 
solusi yang sesuai dengan budaya 
dan terukur. Saya percaya kemitraan 
yang mengubah permainan ini 
akan membantu mengarahkan 
pengembangan generasi pemimpin 
bangsa berikutnya

Ekayani 
Head of Feminine Care Kimberly-
Clark Softex

Softex 
berkomitmen 
untuk mendukung 
UNICEF dalam 
program 
manajemen 
kebersihan 

menstruasi. Kami bertujuan untuk 
memberdayakan perempuan muda 
sebagai generasi penerus bangsa 
ini agar terinformasi dan menjalani 
gaya hidup sehat dan bersih 
sehingga mereka dapat mencapai 
impian mereka

K
em

itraan
 sekto

r sw
asta
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eperti di belahan lain dunia, kinerja UNICEF 
di Indonesia didorong oleh komitmen tanpa 
kompromi terhadap kesetaraan: memberikan 
awal yang adil dalam hidup bagi setiap anak – 
terutama yang paling kurang beruntung.

UNICEF berkomitmen untuk melakukan apa pun yang 
diperlukan untuk membantu anak-anak bertahan hidup, 
berkembang, dan memenuhi potensi mereka – mulai 
dari siklus hidup anak dimulai, di dalam rahim ibu, hingga 
dewasa.

Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF 
mendukung Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, 
provinsi dan kabupaten dengan memberikan keahlian dan 
saran di lima bidang prioritas utama: kesehatan, gizi, air, 
sanitasi dan kebersihan, pendidikan dan perlindungan 
anak. 

Pada saat yang sama, UNICEF berfokus pada pembuatan 
kebijakan yang berpusat pada anak yang mengutamakan 

kebutuhan dan perkembangan anak, sehingga hak-hak 
anak terpenuhi hari ini dan di masa depan.  

• Menghasilkan pengetahuan
UNICEF mendukung penelitian yang berfokus pada 
anak dan mengembangkan data dan bukti nyata untuk 
menginformasikan dialog kebijakan dan program yang 
menjangkau anak-anak dan perempuan termiskin dan 
paling rentan.

• Membangun kapasitas negara
Menggunakan keahlian global kami, UNICEF 
mengambil pendekatan yang berhasil dari tempat lain 
di dunia dan mengadaptasinya, dengan mitra lokal 
kami, untuk memecahkan tantangan di dalam negeri.

• Meningkatkan praktik terbaik
UNICEF mendukung program inovatif yang 
menunjukkan dampak positif pada kehidupan anak-
anak dan dapat direplikasi dalam skala besar untuk 
memberi manfaat bagi lebih banyak anak.

Untuk setiap anak, awal yang adil

Publikasi

Melalui analisis 
mendalam dari 
data yang ada dan 
keterlibatan dengan 
pemangku kepentingan 

utama, penelitian ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran yang 
komprehensif tentang situasi anak-anak 
di Indonesia.

Makalah posisi ini menguraikan 
dampak sosial-ekonomi dari pandemi 
COVID-19 pada keluarga di Indonesia 
dan membuat rekomendasi untuk 
membantu mengurangi dampaknya 
terhadap anak-anak dan keluarga 
mereka.

Laporan ini berupaya 
memastikan keberlanjutan 
layanan kesehatan esensial bagi anak dan ibu 
selama pandemi COVID-19 di Indonesia. 

Materi referensi ini 
menyajikan isu-isu 
kunci perlindungan 
anak di Indonesia dan 
mengusulkan saran 
untuk mengatasi 

risiko. Ini juga berfungsi sebagai referensi 
bagi pemerintah, pembuat kebijakan dan 
pemangku kepentingan lainnya untuk 
memandu undang-undang dan kebijakan.

Publikasi ini, yang diluncurkan oleh UNICEF dan 
Pemerintah Indonesia, mengidentifikasi tindakan-
tindakan kunci untuk mengatasi pendorong pola makan 
anak dan ibu yang buruk di negara ini.

The 
State of 
Children in 
Indonesia

COVID-19 
dan anak-
anak di 
Indonesia

Laporan 
Kajian Cepat 
Kesehatan 

Materi 
Referensi 
terkait 
Perlindungan 
Anak 

Kerangka Aksi untuk 
Gizi Ibu dan Makanan 
Pendamping ASI 
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Australia
Pemerintah Inggris
Kanada
Indonesia
Jepang
Belanda
Selandia Baru
Norwegia
USA USAID BHA
USA USAID Donor Perorangan

Perusahaan dan Yayasan       
      Prudential Indonesia 
      Yayasan Tanoto 
      Wings Group Indonesia
      Kimberly-Clark Softex

Catatan
Catatan: Donasi dalam mata uang Rupiah ditampilkan dalam USD 
berdasarkan nilai tukar PBB per 31 Desember 2020 dalam Laporan 
Pengeluaran Pendapatan 2020.

8,072,308 
866,797

Bank Pembangunan Asia
GAVI Aliansi Vaksin
Kemitraan Global untuk Pendidikan
Yayasan IKEA

FAO - Italia
UNAIDS
UNDP - MDTF
UNFPA - AS
UNOCHA

Pemerintah

Sumber Daya Global UNICEF

Dana yang terkumpul

Pemanfaatan Program

Lain-lain

Kontribusi melalui 
badan-badan PBB lainnya

USD 7,189,470

USD 9,749,839

Komite Australia untuk UNICEF
Komite Belgia untuk UNICEF
Komite Kanada untuk UNICEF
Komite Denmark untuk UNICEF
Komite Finlandia untuk UNICEF
Komite Jerman untuk UNICEF
Komite Hong Kong untuk UNICEF
Komite Jepang untuk UNICEF
Komite Belanda untuk UNICEF
Komite Spanyol untuk UNICEF
Komite Swiss untuk UNICEF
Komite Inggris untuk UNICEF
Dana Amerika Serikat untuk UNICEF
UNICEF-Arab Saudi

Kontribusi melalui 
Komite Nasional dan 
Kantor Negara UNICEF

USD 4,800,538

USD 8,939,105

 USD 3,639,124

 USD 1,175,966

Kami berterima kasih kepada para donatur atas dukungan mereka

Lintas Sektor

Kelangsungan Hidup 
dan Perkembangan 
Anak (Kesehatan, 
Gizi, WASH)

Pendidikan, 
Remaja dan 
Pengembangan 
Anak Usia Dini 

Perlindungan 
Anak 

Kebijakan 
Sosial 

Komunikasi dan 
Advokasi Publik

4%
9%

40%

17%

13%

17%

Terimakasih
Putra (kiri), 11, dan Nugi, 10 
memandang Masjid Waladuna di 
kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, 
Indonesia, pada 29 September 2020.

© UNICEF/UNI390329/Wilander



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.


