
Sarana Digital bagi 
Komunitas untuk 
Saling Membantu

JANUARI 2021 RINGKASAN DI INDONESIA,  UNTUK INDONESIA



Daftar Isi.

PEMBERDAYAAN EKONOMI

Dukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Facebook Sediakan Sarana 
Pengembangan UMKM

Upaya Facebook dalam membantu penanganan COVID-19 di Indonesia

Facebook Berikan Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Perempuan 
Wirausaha di Surabaya Dalam Program #SheMeansBusiness

DAMPAK SOSIAL

Facebook Lakukan Pelatihan Pengelolaan Komunitas Secara Virtual

Facebook Inisiasi Gerakan Bantuan Berbasis Komunitas Melalui Program 
Rakit Bangkit

INFORMASI PRODUK TAMBAHAN

1 

2

3 

5

6

 
7



3.500
PELAKU UKM MUDA 
telah dilatih melalui 
Instagram Academy.

DUKUNG GERAKAN BANGGA BUATAN 
INDONESIA,  FACEBOOK SEDIAKAN 
SARANA PENGEMBANGAN UMKM

Melalui Facebook Indonesia Summit, Facebook mengajak 
semua komunitas dan bisnis yang ada di Indonesia 
untuk bangkit bersama, terutama saat ini berada 
di tengah pandemi COVID-19. Facebook Indonesia 
Summit diadakan secara virtual pada November 10, 
dengan menunjukkan berbagai cara Facebook telah 
hadir mendukung komunitas dan para pelaku bisnis di 
Indonesia untuk membangun komunitas yang lebih kuat, 
menciptakan dampak sosial dan ekonomi serta bersama-
sama bertumbuh maju.

Diantaranya adalah kampanye Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia menjalankan 
kampanye #TumbuhdiFacebook selama Oktober 
2020 hingga Januari 2021 untuk mendukung gerakan 
#BanggaBuatanIndonesia yang diluncurkan oleh 
Presiden Joko Widodo.

Beberapa kegiatan dalam kampanye tersebut meliputi 
pelatihan virtual Akademi Instagram, seri bincang virtual 
“Dari UMKM untuk UMKM” di Facebook, dan video seri 
UKM Inspiratif. Melalui program tersebut, diharapkan 
pelaku UMKM dapat memanfaatkan Facebook, 
Instagram, dan WhatsApp untuk menjangkau pelanggan 
baik lokal maupun internasional. Pelatihan Akademi 
Instagram diadakan khusus untuk mendukung inisiatif 
kaum muda yang ingin memulai bisnisnya. Hingga saat 
ini, telah terdapat 3.500 pelaku UKM muda yang telah 
dilatih melalui program tersebut.
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Upaya Facebook dalam 
membantu penanganan 
COVID-19 di Indonesia

Pada saat pandemi COVID-19 menerpa dunia, Facebook berupaya untuk membantu 
masyarakat untuk tetap resilien dalam menghadapi bencana tersebut, termasuk di 
Indonesia. Beberapa upaya Facebook antara lain:

1. Memberikan informasi akurat tentang COVID-19 bekerja sama dengan Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, WHO, dan UNICEF melalui fitur 
Facebook yang langsung mengarahkan pengguna ke sumber informasi yang 
akurat ketika mencari informasi yang berkaitan dengan kata kunci “virus Corona”.

2. Memutus rantai misinformasi dan konten berbahaya mengenai COVID-19 di media 
sosial Facebook dan Instagram melalui tim pencari fakta Facebook. Facebook juga 
menghapus konten yang mengandung klaim salah atau teori konspirasi yang telah 
ditandai oleh organisasi kesehatan global dan otoritas kesehatan lokal.

3. Melarang iklan produk yang mengambil keuntungan di tengah pandemi COVID-19, 
seperti penjualan masker medis, atau produk yang mengklaim dapat mencegah 
penularan virus. Facebook juga mempunyai jalur khusus untuk pemerintah daerah 
untuk membagikan daftar nama produk pelanggar hukum. 

4. Penyebaran informasi yang terpercaya tentang COVID-19 bekerja sama dengan 
UNICEF untuk meluncurkan chatbot U-Report yang menyediakan informasi 
terpercaya tentang COVID-19 dengan melibatkan tenaga ahli dan organisasi 
kesehatan untuk membagikan informasi secara proaktif.

5. Sebagai bagian dari program Data for Good Facebook, kami menyediakan peta 
kepadatan penduduk dan peta pergerakan populasi yang telah digunakan oleh 
para peneliti dan organisasi nirlaba untuk memahami penyebaran COVID-19. 
Data ini diperoleh dari pengguna Facebook yang melakukan opt-in untuk location 
history. Di Indonesia, peta pergerakan populasi ini telah digunakan oleh CSIS 
Indonesia,Universitas Indonesia, Pulse Lab Jakarta untuk melihat pola pergerakan 
masyarakat dan potensi persebaran COVID-19. Informasi ini juga digunakan untuk 
memberikan informasi yang lebih akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah 
pusat dan daerah

6. Menyediakan bantuan untuk UMKM terdampak COVID-19. Facebook memberikan 
bantuan dana senilai Rp12,5 miliar kepada UKM di seluruh Indonesia.

Facebook memberikan 
bantuan dana senilai 
Rp12,5 miliar kepada 
UMKM di seluruh 
Indonesia.
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Facebook Berikan Pelatihan Literasi 
Keuangan Untuk Perempuan 
Wirausaha di Surabaya Dalam 
Program #SheMeansBusiness

Facebook bekerja sama dengan Pahlawan Ekonomi memberikan pelatihan literasi 
keuangan sebagai bagian dari program #SheMeansBusiness kepada lebih dari 300 
perempuan wirausaha di Surabaya pada Juli 2020 lalu. Program ini merupakan 
komitmen jangka panjang Facebook untuk mendukung perempuan wirausaha dalam 
menjajaki ekonomi digital. 

Program #SheMeansBusiness kini diadakan secara webinar melalui Facebook Group 
dengan modul pelatihan ini juga tersedia untuk masyarakat umum dan dapat diunduh 
melalui: facebook.com/business/shemeansbusiness/id. 

Program ini direncanakan akan dikembangkan bersama mitra #SheMeansBusiness 
yang lainnya di tahun 2021. Hingga akhir 2020, Facebook telah menyelenggarakan 
87 kelas online gratis dan menjangkau lebih dari 50.000 wirausaha dengan materi 
pembelajaran untuk UMKM. 

87
kelas online gratis 
diselenggarakan hingga 
akhir tahun 2020.

50.000
wirausaha telah menghadiri 
dan diberikan materi 
pembelajaran untuk UMKM
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“Saya mendukung 
inisiatif Facebook untuk 
mengembangkan program 
#SheMeansBusiness dengan 
menambahkan aspek 
literasi keuangan dan saya 
sangat berterima kasih 
kepada Facebook yang 
terus bekerja sama dengan 
Pahlawan Ekonomi untuk 
memberdayakan perempuan 
wirausaha di Surabaya.”

TRI RISMAHARINI
Walikota Surabaya, saat peresmian #SheMeansBusiness 
Tahun Program pada 27 Juli 2020.
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Selama pandemi COVID-19, kegiatan komunitas Facebook 
yaitu Ruang Komunal Indonesia dan Lab Innovation 
Indonesia dilakukan secara virtual. Sejak Maret 2020, 
program Ruang Komunal Indonesia yang diadakan secara 
virtual melalui webinar di Facebook Live setiap bulannya 
mengenai tips dalam membangun komunitas. Dalam 
pelatihan tersebut, telah diundang 41 founder komunitas 
untuk berbagi mengenai pengembangan komunitas.

Mulai Oktober 2020, Lab Innovation Indonesia telah 
menggagas NgobAR atau Ngobrol bareng Spark AR, yaitu 
sebuah seri webinar untuk melatih para spark AR creator 
Indonesia agar dapat menciptakan karya-karya yang lebih 
kreatif, seperti filter-filter kreatif di Instagram. Program 
NgobAR ini akan digelar setiap bulan hingga tahun 2021.

41
FOUNDER KOMUNITAS
telah diundang untuk berbagi 
mengenai pengembangan 
komunitas pada Agustus 2020.

FACEBOOK LAKUKAN PELATIHAN 
PENGELOLAAN KOMUNITAS SECARA VIRTUAL
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FACEBOOK INISIASI GERAKAN BANTUAN BERBASIS 
KOMUNITAS MELALUI PROGRAM RAKIT BANGKIT 

Facebook menginisiasi gerakan Rakit Bangkit melalui platform komunitas yang selama 
ini telah dibangun oleh Facebook untuk membantu masyarakat yang terdampak 
COVID-19. Gerakan sosial Rakit Bangkit ini melibatkan komunitas media, kreator, 
dan publik figur untuk mengajak masyarakat berdonasi melalui kitabisa.com untuk 
membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. 

Donasi tersebut akan diberikan kepada Rumah Gemilang, sebuah organisasi yang 
memberikan pelatihan keahlian kepada masyarakat yang tidak bekerja dan terdampak 
pemutusan hubungan kerja untuk membangun usaha dengan mandiri.

Gerakan sosial Rakit Bangkit ini melibatkan komunitas 
media, kreator, dan publik figur untuk mengajak 
masyarakat berdonasi melalui kitabisa.com untuk 
membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.

Upaya Facebook dalam 
membantu penanganan 
COVID-19 di Indonesia
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FACEBOOK WATCH 

Sebanyak 1,25 miliar orang di seluruh dunia menonton video atau serial 
kesukaan mereka melalui Facebook Watch setiap bulannya. Orang-orang juga 
dapat menemukan Grup berdasarkan video yang ditonton, dan di dalam Grup 
tersebut, penonton bisa berbincang dengan penonton lainnya, atau bahkan 
dengan pemandu acara.

Informasi Produk 
Tambahan

MESSENGER ROOMS 

Messenger Rooms adalah sebuah produk untuk memudahkan Anda 
berhubungan melalui video call bersama teman dan keluarga dengan lebih 
menyenangkan karena dilengkapi dengan filter-filter unik dan menarik, yang 
akan menambah keseruan bersama. Keamanan dan privasi percakapan Anda 
terjaga dengan fitur seperti mengunci dan membuka Rooms, mengeluarkan 
peserta video call dan juga mengakhiri percakapan.

MESSENGER KIDS

Menerapkan physical distancing di masa pandemi ini memang sangat 
menantang, terutama bagi anak-anak kita. Kami menghadirkan Messenger Kids 
di Indonesia untuk membantu anak-anak kita tetap berhubungan secara online 
dengan menyenangkan bersama teman-teman mereka, keluarga, dan juga guru 
sekolah dengan pendampingan orang tua.
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HUBUNGI TIM KEBIJAKAN KAMI

HT TP://INDONESIA.FB.COM

FACEBOOK .COM/FBAPPINDONESIA

Informasi  
Lebih Lanjut di


