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Facebook Luncurkan 
Kampanye #Tahandulu 
untuk Tekan Misinformasi 
tentang COVID-19

Sejak awal pandemi, Facebook telah proaktif 
memerangi misinformasi COVID-19 dengan 
bekerja sama dengan lebih dari 80 lembaga 
pemeriksa fakta di seluruh dunia, di mana enam 
di antaranya berasal dari Indonesia. Upaya ini 
dilakukan untuk meninjau dan menyanggah 
konten dengan klaim-klaim yang tidak benar. 
Secara global, Facebook juga telah menghapus 
lebih dari 18 juta konten misinformasi tentang 
COVID-19 yang berbahaya di seluruh platform 
di bawah naungan Facebook. Facebook telah 
mengambil langkah untuk menghapus informasi 
sesat, memblokir atau melarang tagar yang 
digunakan untuk menyebarkan misinformasi  
di Instagram.

Di Indonesia, Facebook telah meluncurkan 
kampanye #Tahandulu untuk mengurangi peredaran 
konten misinformasi sekaligus menghapus klaim 
palsu mengenai COVID-19 di seluruh platform 
di bawah naungan Facebook. Kampanye ini 
ditujukan kepada berbagai kalangan masyarakat 
untuk berpikir kembali dan memeriksa kebenaran 
sebuah informasi sebelum berbagi konten tentang 
COVID-19. Kegiatan kampanye ini disampaikan 
dengan bekerja sama dengan banyak pihak.

BEKERJA SAMA DENGAN 
PEMERINTAH

Bekerja sama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dalam 
mengadakan sesi “Under the Hood” 
untuk menjelaskan upaya dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia dan Facebook dalam melawan 
misinformasi COVID-19 di media sosial. 
Dalam sesi tersebut, Kepala Kebijakan 
Misinformasi, Asia Pasifik, Facebook Alice 
Budisatrijo menjelaskan kompleksitas 
misinformasi seputar COVID-19 dan 
menekankan tiga aksi yang dilakukan oleh 
Facebook jika menemukan misinformasi di 
Facebook dan Instagram, yaitu Remove, 
Reduce, Inform. Kementerian Komunikasi 
dan Informatika juga mendorong masyarakat 
untuk lebih kritis dalam mencerna informasi 
seputar COVID-19 di media sosial dan 
berhenti menyebarkan misinformasi yang 
membahayakan orang lain.

 
 

Facebook juga telah menghapus lebih dari 18 juta konten 
misinformasi tentang COVID-19 yang berbahaya di seluruh 
platform di bawah naungan Facebook.
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https://www.liputan6.com/tekno/read/4637032/3-jurus-facebook-tangani-konten-misinformasi-seputar-covid-19


KERJA SAMA DENGAN KREATOR 
DAN MEDIA

• Menyebarkan enam langkah praktis dan tips 
yang diharapkan dapat menekan penyebaran 
misinformasi tentang COVID-19, yaitu: 
mendapatkan keseluruhan konteks cerita; 
memastikan konten tersebut berasal dari 
sumber terpercaya, memastikan fakta dari 
informasi, mendapatkan informasi hanya 
dari sumber yang terpercaya, mengirimkan 
klarifikasi jika telah menyebarkan 
informasi yang tidak akurat, dan berpikir 
dahulu sebelum membagikan konten.

• Memproduksi podcast Nyaman Di Sosmed, 
sebuah kerja sama dengan Box2Box dengan 
mengundang Kepala Kebijakan Misinformasi, 
Asia Pasifik, Facebook Alice Budisatrijo dan 
Kreator Konten Keislaman Habib Husein 
Ja’far untuk berdiskusi tentang bagaimana 
memproses informasi di media sosial. 

 

• Berkolaborasi dengan Tribun Group 
untuk mengadakan suatu panel diskusi 
yang membahas misinformasi melalui 
kanal Facebook Page Tribun Group.

• Bekerja sama dengan beberapa kreator 
kontan dalam menyebarkan informasi 
tersebut kepada masyarakat, antara 
lain dengan: Facebook Page Angelyn  
Hirawan, Facebook Page Okemudin, dan 
Instagram Indonesia Basketball League.

• Menulis artikel di media nasional yang 
menjelaskan upaya-upaya Facebook 
dalam memerangi misinformasi dan juga 
menggambarkan bahaya misinformasi 
bagi penanganan COVID-19 dan juga 
vaksinasi COVID-19, yang berujung 
membahayakan kesehatan masyarakat.
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https://fightcovidmisinfo.com/bahasa-indonesia/
https://open.spotify.com/show/3IprQ1QaZ8jxpipu5vZ7Np
https://fb.watch/7RzbnH-CPc/
https://web.facebook.com/AngelinaHira/posts/403988851099229
https://web.facebook.com/AngelinaHira/posts/403988851099229
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=439831154171711&id=100044344901867
https://www.instagram.com/p/CTComwTFEJ8/
https://mediaindonesia.com/opini/427440/ketika-pandemi-berhadapan-dengan-infodemi


“Dalam rangka 
untuk penyampaian 
memperkaya 
khazanah untuk 
masyarakat 
untuk memahami 
[misinformasi] 
dibutuhkan 
kerjasama yang erat 
dari berbagai pihak.”
 
  — Anthonius Malau, Koordinator Pengendalian 
Konten Internet Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia
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Facebook Adakan Kelas 
Digital, Sebuah Program bagi 
Pemerintah untuk Tangani 
Permasalahan Komunikasi 
Seputar COVID-19

Facebook selalu memberikan dukungan kepada mitra dari pemerintah dalam menyusun 
program pendidikan yang menyeluruh dan terstruktur untuk mengenalkan produk 
Facebook yang menjadi solusi untuk menghubungkan dan meningkatkan engagement 
mereka dengan masyarakat sehingga bisa mempercepat program transformasi digital. 
Sejak Januari tahun 2021, beberapa mitra pemerintah seperti Kementerian Sekretariat 
Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan BUMN seperti Pertamina telah bekerja 
sama dengan Facebook di dalam program tersebut. 

Facebook mengadakan Kelas Digital secara bulanan yang diikuti oleh berbagai 
peserta untuk mendapatkan pelatihan mengenai Facebook dan menjawab beberapa 
pertanyaan yang dilontarkan. Sebagian besar peserta dari kementerian saat ini harus 
menyesuaikan strategi komunikasi mereka untuk menangani permasalahan komunikasi 
seputar COVID-19 di Indonesia di masing-masing kementerian. Di bulan Juli, kami 
juga membuka Kelas Digital untuk mitra lembaga nonpemerintah (NGO). Secara 
keseluruhan, kami telah melatih lebih dari 832 peserta melalui Kelas Digital dan terus 
bertambah seiring dengan kelas yang diadakan setiap bulannya.

Pelajari lebih lanjut mengenai materi yang 
digunakan dalam program tersebut di tautan 
berikut: politics.fb.com
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https://www.facebook.com/gpa/


087775313357 

Nomor layanan Chatbot  
WhatsApp Pasar JuWAra

MELALUI PELATIHAN PASAR JUWARA, 
WHATSAPP BANTU UMKM PASAR 
TRADISIONAL JAJAKAN DAGANGANNYA 
 
Melalui anak perusahaannya, WhatsApp, Facebook 
telah melakukan inisiatif untuk mengadakan pelatihan 
bagi pedagang pasar tradisional melalui program  

“Pasar JuWAra.”  Program tersebut secara khusus 
diciptakan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang berjualan di pasar tradisional 
di sejumlah wilayah di Indonesia. 
 
Bekerja sama dengan UKM Indonesia, sebuah Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada UKM, 
dan juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM, 
program ini telah menjangkau 1.130 pedagang di 66 pasar 
di 25 kabupaten/kota di 15 provinsi seluruh Indonesia. 
Program ini terdiri dari serangkaian pelatihan dan 
mentoring untuk pedagang di pasar tradisional untuk 
belajar dan menggunakan WhatsApp Business dalam 
mempromosikan produk mereka dan juga berhubungan 
langsung dengan pelanggan mereka, terutama di waktu 
yang sangat sulit ini. 
 
Program ini telah memberikan manfaat kepada 76% 
pedagang yang langsung mendapatkan pemesanan 
setelah menggunakan WhatsApp Business. Sebanyak 
20,9% dari pedagang tersebut bahkan menerima 
pemesanan lebih tinggi daripada sebelum pandemi. 
Program Pasar JuWAra menjadi bagian dari program 
#BulanKebaikan saat Ramadan di tahun 2021. Untuk 
mengakses chatbot Pasar JuWAra, dapat dilakukan 
melalui tautan WhatsApp ini. 
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http://www.pasarjuwara.id/
https://www.ukmindonesia.id/
https://wa.me/6287775313357


Facebook mendukung Program Pandu Digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia melalui serangkaian seminar pendek mengenai digital marketing dan 
literasi digital bekerja sama dengan Relawan TIK. Pelatihan tersebut mendukung jaringan mentor dari 
Relawan TIK untuk meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital pada UMKM.

Melalui program dukungan ini, Facebook diharapkan dapat membantu peserta pelatihan di 34 provinsi 
di Indonesia untuk mendukung komunitasnya melalui empat seminar pendek yang diikuti oleh  
837 peserta dan mentor Relawan TIK. Dalam seminar ini, Facebook menggunakan beberapa materi 
yang telah tersedia di dalam program Facebook termasuk Laju Digital, Blueprint, Asah Digital, Edukasi  
Keuangan SheMeansBusiness. 

Panduan Digital Facebook adalah sebuah platform yang diciptakan oleh Facebook yang berisi informasi 
materi penting mengenai Facebook, Instagram, dan WhatsApp dari berbagai program yang dijalankan 
oleh Facebook seperti Laju Digital, Asah Digital, #NyamandiSosmed, dan Blueprint. Sementara Pandu 
Digital adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda yang adaptif di era Revolusi Industri 4.0 dengan 
dukungan pembinaan literasi digital dan pemberdayaan masyarakat. 

Facebook Dukung 
Program Pandu  
Digital Kemenkominfo 
Melalui Pelatihan 
Literasi Digital

Melalui program dukungan ini, Facebook diharapkan dapat 
membantu peserta pelatihan di 34 provinsi di Indonesia untuk 
mendukung komunitasnya melalui empat seminar pendek yang 
diikuti oleh 837 peserta dan mentor Relawan TIK.
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https://www.facebook.com/business/m/community-boost-indonesia
https://www.facebookblueprint.com/student/catalog
https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/resources/
https://shemeansbusinessfb.com/
https://shemeansbusinessfb.com/
https://indonesia.fb.com/panduan-digital/
https://pandu.kominfo.go.id/
https://pandu.kominfo.go.id/


Facebook bekerja sama dengan Program Scale Up 
Femina untuk mendukung program akselerasi bisnis milik 
Kementerian Perdagangan melalui 25 webinar/acara 
selama Mei hingga Agustus 2021 yang menargetkan 
peserta dari komunitas Wanita Wirausaha Femina. 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
peserta dalam mengelola bisnisnya.

Beberapa materi yang disampaikan di dalam pelatihan 
ini antara lain adalah kepemimpinan dalam wirausaha, 
penyusunan model bisnis, pengembangan produk, 
branding, pengembangan tim, dan penggunaan teknologi 
dengan optimal (komunikasi tim, pemasaran, keuangan). 
Pelatihan ini telah diikuti oleh 14.951 pengusaha 
perempuan dan diadakan melalui Facebook Group  
Wanwir Mahir Digital. 

FACEBOOK KERJA SAMA DENGAN 
FEMINA LATIH WIRAUSAHA 
PEREMPUAN INDONESIA MELALUI 
PROGRAM SHEMEANSBUSINESS

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang program 
SheMeansBusiness kunjungi  
shemeansbusinessfb.com

Untuk bergabung dengan grup Wanita 
Wirausaha Femina, kunjungi  
facebook.com/WanitaWirausahaFemina
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https://www.facebook.com/groups/wanwirmahirdigital
https://www.facebook.com/groups/wanwirmahirdigital
https://shemeansbusinessfb.com/
https://www.facebook.com/WanitaWirausahaFemina


PEMBARUAN KEAMANAN PRIVASI INSTAGRAM 
BERFOKUS PADA REMAJA

Instagram telah mengumumkan serangkaian perubahan ketentuan untuk 
melindungi remaja di Instagram dan aplikasi lain yang terhubung. Hal ini 
menggambarkan kelanjutan upaya untuk menjaga kelompok masyarakat usia 
remaja agar tetap aman dan juga membangun layanan yang berorientasi remaja 
di masa yang akan datang. Saat ini, perubahan tersebut diluncurkan untuk pasar 
Amerika Serikat dan Eropa. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat dibaca di tautan berikut: 
about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-  
safer-for-the-youngest-members-of-our-community

PELUNCURAN WOMEN’S SAFETY HUB

Facebook telah meluncurkan Women’s Safety Hub dan Women’s Safety 
Advisors yang menggandeng beberapa perwakilan di dunia, termasuk dari 
Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber 
terpercaya dalam menjaga keselamatan perempuan di seluruh dunia dan 
ditujukan untuk pemimpin perempuan, jurnalis, dan penyintas kekerasan. 
Platform ini dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai mitra nirlaba 
di seluruh dunia dan akan tersedia dalam 55 bahasa yang berbeda. Perwakilan 
dari Indonesia yang dilibatkan di dalam program ini adalah Tunggal Pawestri, 
seorang ahli kesetaraan gender, hak seksual, dan isu keberagaman independen.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi tautan berikut: 
facebook.com/safety/womenssafety

PUSAT INFORMASI ILMU IKLIM INDONESIA

Facebook telah meluncurkan Pusat Informasi Ilmu Iklim yang menghubungkan 
komunitas dengan sumber informasi faktual dari lebih 200 organisasi dunia 
dan para ahli di bidang perubahan iklim. Pusat informasi ini bertujuan untuk 
memberikan inspirasi tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi permasalahan 
lingkungan. Kehadiran Pusat Informasi Ilmu Iklim merupakan salah satu bentuk 
komitmen Facebook dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat 
dengan menyediakan akses yang lebih mudah untuk mengakses ilmu 
pengetahuan dan informasi terpercaya seputar perubahan iklim.

Untuk mengunjungi Pusat Informasi Perubahan Iklim, kunjungi tautan berikut: 
facebook.com/climatescienceinfo

Kabar Terbaru dari 
Produk Facebook lain
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https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community
https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community
https://www.facebook.com/safety/womenssafety
https://www.facebook.com/climatescienceinfo/


TETAP BERHUBUNGAN DENGAN TIM KEBIJAKAN PUBLIK

indonesia.fb.com

facebook.com/fbappindonesia

Pertanyaan?

https://indonesia.fb.com/
https://www.facebook.com/fbappindonesia/

