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KOLABORASI BERSAMA
UNTUK PEMENUHAN
HAK SETIAP ANAK

HASIL UTAMA UNTUK ANAK-ANAK
Kepada Pendekar Anak yang saya banggakan,
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Salam hangat,

penting untuk memastikan anak-anak tetap terjaga
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Marto (8 bulan) yang
sudah kembali ceria
setelah menerima
penanganan gizi buruk.
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Tahun 2021, UNICEF bekerja sama dengan berbagai mitra pemerintah dan masyarakat sipil untuk
menciptakan dunia yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Lebih dari 60 juta
dosis vaksin COVID-19
dikirimkan, difasilitasi oleh
UNICEF melalui COVAX.
Pesan tentang perlindungan
anak-anak dan keluarga dari virus,
menjangkau lebih dari 200 juta orang
melalui penjangkauan media, platform
digital, dan keterlibatan komunitas.

Survei kualitas air yang
mencakup 20.000 rumah
tangga berhasil menetapkan
baseline SDG-6 pertama kali
tentang air yang dikelola
dengan aman. Peta jalan SDG6 Indonesia juga telah disusun
dengan mengartikulasikan prioritas
Pemerintah menuju target 2030.

Kursus pelatihan e-learning
pertama untuk petugas
kesehatan dan non-kesehatan
tentang penyuluhan mengenai
pemberian makan bayi dan
anak serta gizi dalam keadaan
darurat telah diakreditasi oleh Pemerintah
dan diujicobakan di tujuh provinsi untuk mempersiapkan
peluncuran nasional mulai tahun 2022.

Analisis Situasi
Anak dan Remaja di
Kota-Kota Indonesia
disusun bersama dengan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional
untuk memperkuat partisipasi
remaja dalam menginformasikan perencanaan
dan prioritas anggaran di seluruh negeri.

5,7 juta siswa dengan aman melanjutkan
pembelajaran tatap muka terbatas
di lebih dari 37 ribu sekolah,
dan satu juta siswa di 15.000
sekolah mendapat manfaat dari
Perlengkapan untuk Sekolah Bebas
COVID-19 sebagai bagian dari
Kemitraan Pemerintah-Swasta yang
difasilitasi oleh UNICEF.

3,7 juta perempuan
dan anak-anak
menerima layanan
kesehatan ibu dan
anak di sembilan provinsi
yang didukung UNICEF.

Lebih dari 32.000 anak yang kehilangan
orang tua mereka karena COVID-19 telah
diidentifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan
platform digital RapidPro dari
UNICEF dan dirujuk ke layanan
kesejahteraan dan perlindungan
anak terpadu untuk mendapatkan
dukungan yang diperlukan.

Mikrosimulasi Dinamis dampak COVID-19
pada kemiskinan anak dan Pedoman
Teknis yang direvisi tentang Bantuan Sosial
mendukung pengambilan
keputusan pemerintah
dan penargetan bantuan
tunai berkelanjutan
kepada keluarga yang
terkena dampak.

TERIMA KASIH BANYAK KEPADA MITRA DAN PENDUKUNG KAMI YANG TANPA MEREKA HASIL INI TIDAK AKAN MUNGKIN TERCAPAI!

Ijazah Pasca
Buku Nikah

Hidupnya tidak lagi
sama, tapi masa depan
Marta menunggu
di depan mata
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Juli 2021, Marta (10) sedang menjaga Febri (2) adiknya yang saat itu
tidak mengerti bahwa bapak mereka sedang meregang nyawa di ruang
kamar bersebelahan dengan tempat mereka bermain.
Beberapa saat setelah itu, bertepatan dengan hari ulang tahunnya,
Marta menyaksikan bapaknya menghembuskan nafas terakhir setelah
berhari-hari berjuang melawan COVID-19.
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Sejak pertama kali pandemi, sudah lebih dari 35.000 Anak Indonesia
kehilangan satu atau kedua orangtua mereka karena COVID-19, anakanak terpaksa untuk menerima situasi yang mendadak berubah.
Seperti Marta dan Febri, anak-anak belum mengerti bahwa
bapak atau ibunya tidak akan pernah terlihat kembali.
Marta dan Febri melanjutkan hidup dengan pengasuhan dari ibunya
yang berjualan angkringan di pinggir Jalan Raya Klaten. Untuk itu seharihari Marta harus membantu menjaga Febri sementara ibu mereka
menyiapkan dagangan sebelum sama-sama berangkat berjualan.
“Tidak ada yang bisa menjaga anak-anak saat saya berjualan,
jadi saya harus membawa mereka juga, dan sekarang waktu
bermainnya Marta jadi berkurang karena membantu saya untuk
menjaga Febri.” Cerita Ibu dari Marta dan Febri.
Suasana rumah yang berubah tanpa seruan dari bapak, rutinitas baru
yang harus Marta jalani, peran kakak yang lebih dari sekedar mengajak
adik bermain tetapi sekaligus menjaganya adalah hal-hal yang dalam
hitungan hari harus ia tunaikan tanpa kesempatan memahami ataupun
meresapi perasaan sedih setelah kepergian bapaknya.

Anak-anak seperti Marta menjadi amat rentan menghadapi
permasalahan tumbuh kembang, kesehatan mental, dan berbagai
tantangan dalam pemenuhan hak anak lainnya.
Berbagai bantuan materi tentunya telah dikirimkan dan diterima
oleh anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya,
lebih dari itu anak-anak membutuhkan dukungan psikososial untuk
memastikan mereka dapat melanjutkan hidup kembali tanpa rasa takut
serta khawatir akan masa depannya.
Sejak pendataan terhadap anak-anak yang kehilangan orang
tua karena COVID-19 dilakukan oleh UNICEF, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan para mitra
kerja di lapangan, sekitar 20.800 anak telah menerima dukungan
psikososial melalui paket bermain dan belajar agar mereka bisa
segera beraktivitas kembali di rumah.
Dukungan psikososial
sangat dibutuhkan untuk
membantu anak-anak dapat
mengerti situasi yang sedang
dialami, mendapatkan ruang
untuk didengar tentang apa
yang mereka rasakan, serta
membantu mereka
bangkit kembali.
Berkat donasi bulanan dari
para Pendekar Anak dan
donatur lainnya, UNICEF
dapat mengirim berbagai
bantuan tersebut dan juga
memastikan anak-anak
seperti Marta tetap bisa
mengakses berbagai layanan
sosial dan perlindungan
anak lainnya.
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Bone - Desa Panyili, Fitri (17) -nama dan wajah disamarkan
untuk menghargai privasi anak- bersama ibu dan ayahnya
baru saja kembali dari perantauan di Kalimantan Utara. Bertiga
memasuki rumah nenek yang sudah lama tidak dihuni, lapisan
atapnya sudah rusak hingga dapat terlihat genteng dan rangka
atas rumah. Empat boneka beruang berjejer dengan sampul
plastik yang sudah berdebu di ruang tamu. Foto masa kecil Fitri
masih tertata rapi di meja belajar.
Fitri didampingi kedua orang tuanya kembali ke kampung
halaman untuk memulai hidup baru. Ia bercerai dari suaminya
dan tidak bisa mendapat hak asuh anak. Saat menikah usianya masih
15 tahun dan duduk di kelas 2 SMA. Setelah menikah Fitri terpaksa
putus sekolah.
Di Bone – Sulawesi Selatan, ia berharap mendapatkan kerja agar
bisa menabung untuk mendapatkan kembali hak asuh anaknya,
tapi dengan kondisi dua tahun putus sekolah serta hanya bermodal
ijazah SMP, pekerjaan yang bisa didapatkan sebatas menjadi pelayan
toko kecil. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Fitri masih
belum memiliki pekerjaan. Hari-harinya dihabiskan membantu ibunya
mengerjakan tugas rumah tangga.
Di tengah kebingungannya harus berbuat apa, seorang tim pengajar
dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sipakatau datang
ke rumah Fitri untuk melakukan pendataan anak-anak yang tidak
bersekolah. Fitri termasuk salah satu remaja yang diidentifikasi yang
kemudian dibantu masuk ke program Kejar Paket C.
Melalui PKBM anak-anak seperti Fitri yang putus sekolah bisa
memperoleh berbagai pembelajaran alternatif sesuai peminatan
dan pekerjaan yang ingin mereka dapatkan. Pembelajaran alternatif
di PKBM tersebut meliputi kursus menjahit, kursus merias, kursus
masak, dan berbagai kegiatan seni seperti tari dan bernyanyi.
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Meskipun kesehariannya berubah, hidupnya tidak lagi sama tetapi
masa depan mereka tetap menunggu di depan mata. UNICEF bersama
para mitra kerja akan terus memastikan anak-anak seperti Marta dan
Febri tetap semangat untuk meraih cita-citanya.
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“Saya sempat putus asa, niatnya ingin memulai
hidup yang lebih baik tapi malah menganggur berbulanbulan. Begitu ditawarkan untuk ambil ijazah SMA dengan
paket C, saya langsung setuju, mama dan bapak juga
mendukung.” Ucap Fitri.

“Ketika didorong meraih kesempatan kedua untuk
kembali belajar, banyak anak dan remaja memilih jalur
pendidikan non-formal atau PKBM karena layanan
pendidikan ini lebih sesuai dengan kondisi mereka yang
kebanyakan sudah lebih dari dua tahun putus sekolah.
Oleh karena itu, UNICEF mendukung penguatan kualitas
pendidikan non-formal agar anak dan remaja yang kembali
bersekolah melalui jalur pendidikan ini memperoleh
layanan pendidikan berkualitas yang inklusif dan sesuai
dengan minat serta potensi mereka.” ujar Suhaeni Kudus
– Spesialis Pendidikan UNICEF Indonesia.
Fitri akan menyelesaikan kejar paket C di PKBM Sipakatau. Buku
nikahnya akan segera berubah menjadi selembar ijazah dan Fitri bisa
mewujudkan keinginan ibunya yaitu menjadi sukses dan mengambil
kembali buah hatinya.

Imunisasi Pneumonia
untuk Arumi dan Nada

Revan kembali
Berjalan dan Berlari
berkat Donasi
Pendekar Anak

Baiq Dewi (43) sedang memangku Arumi – bayi kecilnya yang akan segera
mendapatkan vaksin pneumonia di Puskesmas Mataram, Lombok.
Pneumonia adalah salah satu penyebab utama kematian balita di
Indonesia, secara rata-rata penyakit ini menjangkit setengah juta anak
per tahun. Selain sesak nafas, anak-anak juga akan merasakan nyeri
perut, batuk, demam, muntah-muntah hingga menghambat berbagai
aktivitas dalam tumbuh kembangnya.
Vaksin pneumonia atau disebut vaksin PCV dapat melindungi anak dari
13 jenis bakteri pneumokokus untuk mencegah ancaman pneumonia
dan berbagai gejala berat yang harus dialami anak seperti Arumi ketika
diserang pneumonia.
Selain Arumi, ada bayi lain yang saat itu sedang menunggu panggilan
konsultasi dokter karena sedang terserang pneumonia, Nada
dibawa ibunya ke Puskesmas karena sudah sampai mengalami
sesak nafas dan demam tinggi.
“Nada sudah sakit selama beberapa hari, saya berikan obat penurun
panas. Tapi, waktu saya lihat, dia susah bernapas, saya khawatir dan
langsung saya bawa ke Puskesmas.” cerita Ibu Ayu, ibu dari Nada.
Setelah berkonsultasi dengan dokter di Puskesmas, Nada didiagnosis
mengidap pneumonia dan harus mendapatkan perawatan secara
berkala. Ibunya berharap agar Nada segera sembuh dan berencana
akan membawa Nada untuk mendapat vaksin PCV setelah kondisi
Nada sudah sehat dan lebih baik. Vaksin PCV sendiri tidak mudah dan
tidak murah untuk bisa didapatkan anak-anak.
“PCV sangat populer di kalangan ibu-ibu di sini. Tapi
tadinya PCV hanya bisa didapatkan jika pasien membayar
sendiri dan harganya sangat mahal.” cerita Desak, seorang
perawat yang telah bertahun-tahun bekerja untuk
masyarakat di Lombok.
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Sejak tahun 2021 kemarin, UNICEF bersama GAVI Advanced
Market Commitment, dan Supply Division UNICEF global
dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan
pengadaan vaksin PCV dengan harga yang jauh lebih
ekonomis sehingga anak-anak seperti Nada dan Arumi yang
orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi dapat juga
terlindungi dari bahaya pneumonia.
Imunisasi rutin yang selama bertahun-tahun sudah dilakukan di
Indonesia menolong jutaan anak untuk terlindungi dari penyakit
menular berbahaya yang dapat dicegah. Selain pengadaan vaksin
PCV, berkat dukungan dari Pendekar Anak dan para donatur lainnya,
UNICEF bersama pemerintah mengupayakan agar imunisasi rutin
tetap berjalan dengan lancar selama pandemi terjadi. Berbagai
pelatihan, dukungan teknis, serta persediaan alat pelindung diri
telah disediakan untuk memastikan layanan Kesehatan terutama
imunisasi rutin tetap berjalan.
“Mudah-mudahan saya tidak perlu lagi melihat Nada sakit seperti ini.
Saya mau Nada tumbuh dengan sehat.” Ucap Ibu Ayu.
Semoga harapan Ibu Ayu dan ibu lainnya di Indonesia dapat terus
diwujudkan berkat kebaikan Pendekar Anak yang memberikan
donasi setiap bulan untuk melindungi anak-anak dari bahaya
penyakit menular lainnya.

Oktober 2021, Revan (1 tahun) mulai kehilangan nafsu makan, berat
badannya kian turun hingga 6 kilogram. Ibunya saat itu khawatir
jika Revan menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pagi
hari sebelum berangkat bekerja ke toko, bapaknya mengantar Ibu
Imelda dan Revan ke posyandu untuk mengecek kondisi kesehatan
anak mereka satu-satunya.
Setelah mengantre beberapa saat bersama anak-anak lain di Puskesmas
Oesapa, Revan mendapat giliran untuk diperiksa oleh Petugas Gizi.
Digendong ibunya, Revan terlihat lemas dan lunglai, bahkan ketika
diajak bercanda oleh dokter di ruangan pun ia menjadi rewel.
Petugas gizi mulai mengukur tinggi badan, menimbang
berat badan, dan terakhir mengukur lingkar lengan atas
Revan dengan Pita LILA. Dari pengukuran ini, diketahui
Revan menderita gizi buruk dan harus segera mendapatkan
makanan terapi gizi.
Revan akhirnya dirujuk untuk bertemu dokter dan mendapatkan resep
obat untuk demamnya serta makanan terapi gizi.
“Saat itu saya sangat khawatir, saya hanya bisa berharap Revan
dapat kembali sehat dan bisa makan banyak lagi. Memang susah
membeli ikan, daging, ataupun telur untuk MPASI-nya tapi harus
usaha.” cerita Ibu Imelda.
UNICEF bersama pemerintah dan para mitra mengupayakan
agar anak-anak seperti Revan dapat terdeteksi sejak dini
agar mereka cepat dapat ditolong sebelum menderita
komplikasi penyakit lainnya.
Anak-anak yang menderita gizi buruk seperti Revan beresiko lebih
tinggi tertular berbagai macam penyakit mematikan, mulai dari
diare hingga pneumonia.
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Akses terhadap Makanan Terapi Gizi/Ready to Use Therapeutic
Food (RUTF) sangat berarti untuk mengejar kebutuhan gizi serta
keselamatan hidup mereka.
Saat di Puskesmas, selain pemberian obat dan Makanan Terapi Gizi,
Ibu Imelda juga diberikan pelatihan cara mengukur lingkar lengan
atas anak agar dapat mengecek kemajuannya setiap hari selama
mengonsumsi Makanan Terapi Gizi.
Kondisi Revan perlahan membaik selama 2 bulan mengonsumsi
RUTF. Saat ini nafsu makannya membaik, bisa makan banyak tanpa
pilih-pilih makanan seperti sebelumnya. Perlahan Revan bisa kembali
menumpu tubuhnya untuk berdiri, berjalan dan berlari bersama
teman-temannya di sekitar rumah.
“Saya sampaikan terima kasih karena sudah membantu
Revan untuk sehat kembali, terima kasih sebanyakbanyaknya untuk orang-orang yang sudah membantu Revan.
Ia sekarang sudah sehat kembali.”ucap Ibu Imelda.
Kesembuhan Revan dapat terwujud berkat
bantuan para Pendekar Anak. Donasi
bulanan yang terus mengalir, serta doa dari
Pendekar Anak yang disampaikan melalui
e-mail telah menolong hidup Revan
dan sangat berarti bagi kehidupan
anak-anak Indonesia lainnya.

RUTF

Ready to Use
Therapeutic
Food
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Kami senang dapat berkolaborasi
dengan UNICEF dalam
inisiatif #UntukSetiapAnak
dengan memberikan program
pendampingan dan dukungan
psikologis kepada anak-anak.
Terima kasih UNICEF Indonesia
dan Corporate Citizenship
dari Accenture yang telah
mewujudkan ini.

Air, sanitasi, dan kebersihan
adalah prioritas utama bagi
keberlangsungan hidup manusia.
Banyak orang menghadapi
masalah-masalah kesehatan
karena tidak memiliki pilihan
selain menggunakan air yang
tidak aman. WINGS percaya
dengan berkontribusi terhadap
program WASH UNICEF, kami
dapat menyelamatkan lebih
banyak kehidupan, mencegah
penyakit dan mempromosikan
akses terhadap kondisi hidup
yang lebih baik. Hal ini dapat
diwujudkan dengan memberikan
mereka air bersih, sanitasi, dan
kebersihan karena “semua hal
baik dalam hidup harus dapat
diakses oleh semua”.

Melalui kolaborasi KimberlyClark Softex dengan UNICEF
Indonesia, kami berupaya
membantu meningkatkan
taraf hidup dan peluang bagi
para remaja perempuan dalam
mengakses fasilitas kebersihan
yang ramah serta memiliki
pengetahuan akan perilaku
sehat, terutama mereka yang
berada di daerah pelosok.
Kimberly-Clark Softex memiliki
visi yang sama dengan UNICEF
dalam membantu para saudari
di Indonesia Timur, untuk
turut mempersiapkan remaja
perempuan Indonesia
yang lebih sehat.

Kami berterima kasih dan bangga bisa
bekerja sama serta berkontribusi dalam
kegiatan UNICEF Indonesia. Bandara
Internasional Kualanamu berkomitmen
dan berperan aktif dalam memberikan
perhatian terhadap dunia pendidikan.
Berkolaborasi dengan UNICEF Indonesia,
sebagai organisasi internasional, semakin
mendukung langkah PT. Angkasa Pura
II KC. Bandara Internasional Kualanamu
dalam mewujudkan terciptanya generasi
penerus bangsa yang berkualitas dan mampu
bersaing untuk kemajuan Indonesia di masa
depan. Semoga kerja sama ini dapat terus
berjalan dengan baik sejalan dengan visi misi
negara untuk mencerdaskan anak bangsa.

Dalam komitmen mengurangi angka
stunting hingga 14% pada tahun 2024
sebagaimana diamanatkan oleh Presiden
Joko Widodo, Tanoto Foundation bekerja
sama dengan UNICEF untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu,
pengasuh, serta ibu hamil dan menyusui
tentang stunting di Indonesia. Kerjasama ini
juga bertujuan untuk memperkuat sistem
informasi data dan gizi di Indonesia.
Kami yakin kerja sama ini dapat mengisi
kesenjangan terkait pelaksanaan
kebijakan dan program yang konvergen,
yang pada akhirnya diharapkan bisa
mendorong terciptanya kesetaraan
peluang bagi percepatan pengembangan
sumber daya manusia Indonesia.

Harapan besar saya untuk anak-anak
khususnya perempuan adalah memiliki
kesempatan yang sama untuk bersekolah,
bermain dan belajar. Sedikit bantuan dari
Tahir Foundation kiranya dapat membantu
mereka memiliki hidup yang lebih baik dan
bahagia di masa depan.

President Director
Pandemi COVID-19 yang
berkepanjangan menyebabkan
disrupsi proses belajar mengajar,
terlebih bagi anak-anak di
daerah terpencil yang memiliki
keterbatasan fasilitas belajar.
Untuk melalui permasalahan ini,
Prudential mendukung program
literasi kelas awal UNICEF di
Supiori guna memaksimalkan
kegiatan belajar mengajar
dengan memastikan bahwa
anak-anak dapat tetap belajar
dengan guru yang terlatih,
mendapatkan buku-buku yang
berkualitas serta memperoleh
dukungan dari orang tua,
pengasuh, serta komunitas.
Melalui upaya-upaya tersebut
kami berharap semoga seluruh
anak-anak di Indonesia memiliki
masa depan yang cerah dan
mampu menjadi pemimpin
bangsa di masa yang akan datang.

#timUNICEF
Corporate Fellowship
UNICEF Indonesia mengajak usaha
mikro, kecil dan menengah yang ingin
berkontribusi untuk membantu anak-anak
Indonesia melalui program Corporate
Fellowship. Dengan berpartisipasi, usaha
Anda dapat membangun reputasi sekaligus
membawa perubahan yang berkelanjutan
bagi kesejahteraan anak Indonesia.

Dapatkan informasi lebih
lanjut dengan memindai
barcode yang tersedia.

Platinum Donasi
IDR 15 juta/bulan atau
IDR 180 juta/tahun
Gold Donasi
IDR 7,5 juta/bulan atau
IDR 90 juta/tahun
Silver Donasi
IDR 2,5 juta/bulan atau
IDR 30 juta/tahun

Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Anda! Bila Anda dan organisasi Anda tertarik untuk bekerja
sama dengan UNICEF, silakan kirim email Anda ke partnerships.id@unicef.org untuk diskusi lebih lanjut.

Senyum ARMY, pionir - #timUNICEF fanbase
community BTS berkolaborasi untuk melakukan
penggalangan dana melalui BTS Art Exhibition
untuk mendukung program malnutrisi UNICEF
Indonesia. Kolaborasi ini berhasil mengumpulkan dana sekitar 150 juta rupiah
dan mengajak lebih dari 260 pengunjung menjadi Pendekar Anak UNICEF.
Carys Cares, sebuah organisasi yang didirikan oleh
Carys Mihardja, bertujuan untuk memberdayakan
kreativitas anak-anak dengan down syndrome.
Melalui penjualan karya seni anak-anak dengan
down syndrome, Carys Cares berdonasi sebesar
50 juta rupiah melalui UNICEF. Kolaborasi ini adalah sebuah persembahan
manis dari anak-anak Indonesia, untuk anak-anak Indonesia.

Yuk ajak komunitas, fan club,
atau sekolah Anda untuk jadi
#timUNICEF dan bekolaborasi
bersama untuk anak-anak
di Indonesia. Dapatkan info
lebih lanjut dengan memindai
barcode berikut.
#timUNICEF
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Saya sudah lama bergabung menjadi Pendekar Anak UNICEF. Menurut saya
wadah ini benar-benar memperhatikan kebutuhan anak-anak dan balita di daerah
terpencil yang belum terjangkau serta sangat membutuhkan bantuan. Saya
sangat berterima kasih kepada para pengelola wadah ini yang selalu berusaha dan
mau mencari anak-anak Indonesia yang membutuhkan bantuan di manapun.
- Achmad Tobing Hidayat, telah menjadi Pendekar Anak selama 18 tahun

Saya merasa beruntung banget menjadi Pendekar Anak. Kurang lebih sudah 10
tahun saya kenal UNICEF. Dengan sedikit yang saya punya, saya diberi kesempatan
untuk membantu anak-anak. Selain itu walaupun saya tidak minta, saya diinfokan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta dikirimkan foto-foto oleh UNICEF.
Kharina Dhewayani, telah menjadi Pendekar Anak selama 13 tahun

Saya bersyukur dapat mengambil bagian dalam kegiatan membantu anak-anak
Indonesia. Walaupun tidak banyak yang dapat saya berikan setiap bulan, jika
kita semua bekerja sama dengan tulus dari hati, pasti dampaknya luar biasa.
Gladys Kindangen, telah menjadi Pendekar Anak selama 5 tahun

Terima Kasih!
Atas dukungan para donatur untuk anak-anak di tahun 2021

Penggalangan Dana

Johan Buntoro, telah menjadi Pendekar Anak selama 1 tahun

Salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yg diberikan adalah menjadi bagian dari
Pendekar Anak UNICEF. Menjadi Pendekar Anak adalah murni panggilan dari hati.
Meskipun donasi yang diberikan tidak besar, sesuai dengan kemampuan saja,
namun saya merasa sangat senang. Dengan adanya wadah ini saya bisa membantu
anak-anak Indonesia di mana pun mereka berada.
Andi Asnada Nurdin, telah menjadi Pendekar Anak selama 2 tahun

7,143,416
1,503,867

Donatur Individu
Donatur Perusahaan dan Yayasan

Sumber Daya UNICEF Global

USD 5,661,399

Komite Nasional UNICEF

USD 5,276,858

Belgian Committee for UNICEF
Danish Committee for UNICEF
Finnish Committee for UNICEF
French Committee for UNICEF
Hong Kong Committee for UNICEF
Italian Committee for UNICEF
Japan Committee for UNICEF
Luxembourg Committee for UNICEF
Swiss Committee for UNICEF
United Kingdom Committee for UNICEF
United States Fund for UNICEF
UNICEF - Saudi Arabia
UNICEF - Singapore
Badan PBB Lainnya

Senang rasanya bisa berbagi untuk anak-anak yang membutuhkan melalui UNICEF. Bagi
saya, UNICEF merupakan lembaga terpercaya yang memiliki kredibilitas dalam penyaluran
donasi. Saya berharap dengan adanya donasi yang dikumpulkan oleh para donatur ini
dapat meningkatkan taraf hidup anak-anak Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan
pendidikan yang layak, gizi yang cukup, serta layanan kesehatan yang memadai.”

USD 8,647,283

USD 1,561,769

UNAIDS
UNDP - MDTF
UNDP
UNFPA
WHO
Lainnya

GAVI The Vaccine Alliance
Global Partnership for Education
IKEA Foundation

Pemerintah

USD 14,044,952

Australia
Canada
Indonesia
Japan
Korea
Netherlands
New Zealand
Norway
United Kingdom
United States of America

Alokasi Dana

Perubahan Iklim
dan Lingkungan
Pengurangan Risiko
Bencana

Data/T4D

Lintas Sektor

1% 1%
14%

Komunikasi

4%

Gizi
8%

7%
Pengelolaan
Program

USD 2,576,695

Perlindungan
Anak

8%

3%

Wash
(Air,
Sanitasi dan
Kebersihan)

10%
27%
11%
Kesehatan

Pendidikan

Catatan:
Donasi dalam mata uang Rupiah ditampilkan dalam USD berdasarkan nilai tukar PBB per 31 Desember 2021.

Pada 24 Oktober 2021 UNICEF mengadakan
acara Pendekar Anak Club berupa Webinar
Online yang membahas perkembangan dan
vaksinasi COVID-19 bersama dengan spesialis
dari UNICEF. Setidaknya ada 100 Pendekar
Anak mengikuti kegiatan ini. Webinar yang
berdurasi 1,5 jam tersebut berlangsung
interaktif dan memberikan banyak
pengetahuan mengenai perkembangan serta
vaksinasi COVID-19. Semoga di tahun 2022
ini kami bisa berjumpa dengan lebih banyak
Pendekar Anak dalam acara lainnya!

Kegiatan Penggalangan Dana UNICEF Turut Didukung Oleh

IKUTI@UNICEFINDONESIA

