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Kemenkes Luncurkan 
Chatbot WhatsApp 
untuk Unduh 
Sertifikat Vaksinasi
Pada November 2021, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes)  
telah meluncurkan chatbot WhatsApp yang membantu masyarakat untuk dapat:  
1) Mengunduh sertifikat vaksinasi; 2) Memeriksa status vaksinasi; 3) Mengubah 
informasi pribadi di dalam sertifikat vaksinasi mereka.

Bersama dengan Kemenkes, tim WhatsApp mendukung upaya ini dengan 
memaksimalkan API WhatsApp yang ada saat ini dalam rangka mengatasi 
permasalahan sertifikat vaksinasi tersebut. Peluncuran chatbot Kemenkes ini 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang sertifikat vaksinasi, status 
vaksinasi, dan permohonan pengubahan informasi sertifikat vaksinasi secara otomatis 
(untuk melayani masyarakat yang menemukan salah ketik dan/atau ketidakcocokan 
tanggal lahir di sertifikat mereka).
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https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211110/0838834/respons-cepat-pengaduan-sertifikat-vaksinasi-lewat-whatsapp-081110500567/


Meta Luncurkan Kampanye 
Anti-Penipuan Tingkatkan 
Kesadaran Masyarakat 
terhadap Penipuan Daring
Mulai Desember 2021, kami secara proaktif meningkatkan Kesadaran tentang berbagai 
jenis penipuan yang terdapat di ranah daring (penipuan lowongan pekerjaan, penipuan 
asmara, penipuan undian, penipuan e-commerce, penipuan investasi, dll), modus 
operandi mereka dan kiat untuk tetap aman melalui iklan animasi yang sederhana di 
Facebook dan Instagram. Kiat-kiat tersebut termasuk bagaimana mengetahui ciri-
ciri beberapa penipuan yang berbeda dan bagaimana melaporkannya pada masing-
masing platform. Kami melakukan kampanye ini bekerja sama dengan Kementerian 
Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Masyarakat juga dapat mengakses kiat-kiat untuk menghindari penipuan dengan 
mengunduh dan membagikan aset tersebut ke teman dan kerabat mereka melalui situs 
web Asah Digital. Ini adalah bagian dari upaya terkini Meta yang harapannya akan terus 
berlanjut seterusnya.
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https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/stayingsafeonline/


Meta Kampanyekan 
Kesehatan Mental Melalui 
#RealTalk Bekerja Sama 
Dengan Psikolog dan 
Kreator Konten Remaja

Pada Selasa, 25 November 2021, Instagram 
melanjutkan kampanye #RealTalk di Indonesia. 
Kampanye keempat #RealTalk ini mengambil 
tema cinta dan hubungan yang berfokus pada 
aktivasi digital.

Kali ini, kami bekerja sama dengan Popbela 
melalui kegiatan Festival Pulih. Kegiatan 
ini diselenggarakan selama tiga hari (25-27 
November). Kami mengundang kreator remaja 
(Ariel Tatum, Mima Shafa, dan Prilly Latuconsina) 
untuk berbicara tentang berbagai isu, termasuk 
kekerasan berbasis gender online (KBGO), 
ketakutan akan masa depan, dan kegelisahan 
yang menjadi beberapa penyebab permasalahan 
kesehatan mental pada remaja. Setiap sesi 
diakhiri dengan meditasi selama lima menit 
yang dipandu oleh psikolog dari rekanan aplikasi 
kesehatan mental kami, Riliv.

Selain Festival Pulih, kami juga mengadakan 
sebuah Live Session di Instagram bersama 
FeliciaTissue dan Ibunda.id untuk berbicara 
tentang penyembuhan dari patah hati dan 
fenomena ghosting di antara remaja. Acara 
tersebut memantik banyak pertanyaan dari 
follower Feli, di mana pertanyaan yang terpilih 
dijawab oleh psikiater, sehingga sesi tersebut juga 
menjadi sebuah sesi konsultasi.

Pada 26 November, kami juga meluncurkan 
episode pertama seri podcast fiksi Instagram 
dengan Rintik Sedu untuk memperluas audiens 
remaja menyusul minat yang meningkat dari 
segmen remaja yang mendengarkan podcast. 
Dalam tiga hari, episode tersebut berhasil masuk 
dalam tiga episode podcast paling populer di 
Spotify di Indonesia. Episode pertama telah 
diputar sebanyak 40.000 kali hingga 1 Desember 
2021. Lalu pada 3 Desember, kami meluncurkan 
episode kedua yang sekali lagi masuk dalam 
tiga episode podcast paling populer di Spotify 
di Indonesia dalam kurun waktu 24 jam. Kelima 
episode di Rintik Sedu telah menarik lebih dari 62 
juta pendengar. 

Di sisi lain, kami juga merangkul rekanan kami  
dan beberapa pendukung dan komunitas 
yang peduli tentang kesehatan mental untuk 
menggunakan Reels, Feed, dan Stories dalam 
membagikan konten yang berisi kesadaran 
tentang kesehatan mental. Aktivitas ini 
berlangsung hingga 22 Desember.

05SNAPSHOT KEGIATAN

https://pejuangpulih.popbela.com/program-dan-hiburan
https://open.spotify.com/episode/6VxcllkDLnHGFmIber0CmJ?si=0a8ac798ef6042c6&nd=1
https://open.spotify.com/episode/4UfwvYgPpKzBTeDCNBUZGK?si=8b31a3d632564fec&nd=1


“Riliv berterima kasih kepada 
Meta & Instagram karena telah 
membawa #RealTalk sebagai 
inisiatif untuk melakukan 
percakapan terbuka tentang 
kesehatan mental, menciptakan 
ruang aman bagi kaum muda 
untuk mengekspresikan dan 
menavigasi tantangan serta 
menemukan dukungan yang 
mereka butuhkan. Semoga kami 
dapat terus menyebarkannya 
semangat positif bersama di 
tahun-tahun mendatang.”

 —Audrey Maximillian Herli, CEO of Riliv
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Meta Lanjutkan 
Kampanye #TahanDulu 
untuk Tekan Misinformasi 
tentang COVID-19

Indonesia menjadi pusat krisis COVID-19 di Asia 
pada bulan Juli, dimana kasus positif COVID-19 
mencapai rekor tertinggi. Kami meluncurkan 
COVID-19 Roadshow Kampanye #TahanDulu 
(Inggris: Hold On!) secara virtual berkolaborasi 
dengan Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo), pemuka agama 
antarkeyakinan, dan kreator konten lokal di lima 
kota yang berbeda di Indonesia yang terdampak 
COVID-19. Kota-kota yang kami kunjungi (secara 
virtual) adalah Jakarta, Surabaya, Medan, 
Pontianak, dan Makassar.

Tujuan dari roadshow virtual ini adalah untuk 
menekankan komitmen dan upaya kami untuk 
memerangi Misinformasi COVID-19 di dan di luar 
platform dan juga untuk mendukung upaya kami 
melawan misinformasi dan mengurangi keraguan 
untuk menerima vaksin di kota-kota tersebut.

Pemuka agama antar keyakinan (Habib Husein 
Ja’far Al Hadar, Pastor Yerry Pattinasarany, 
Pendeta Tommy Simanjuntak, Romo Frans Kristi 
Adi Prasetya, Bli Yan Mitha Djaksana) memainkan 
peranan penting dalam program ini karena mereka 

menggarisbawahi bahaya dari misinformasi  
dari persepsi agama yang diterima dengan baik 
oleh komunitas di kota-kota yang kami kunjungi 
secara virtual.

Roadshow virtual ini disiarkan secara langsung 
di Halaman Facebook Meta Indonesia, Halaman 
Facebook Kominfo, serta Halaman Facebook 
dan Instagram Live para kreator konten lokal 
setempat:

Jakarta, DKI Jakarta – 72.300 pengunjung

Medan, Sumatera Utara – 25.300 pengunjung

Surabaya, Jawa Timur – 16.300 pengunjung

Pontianak, Kalimantan Barat – 12.900 pengunjung

Makassar, Sulawesi Selatan – 12.200 pengunjung

Kami juga membuat video berdurasi lima  
menit dari roadshow tersebut yang menjadi  
aset yang dapat dibagikan dengan mudah  
tentang bagaimana Kominfo dan Facebook 
menggunakan pendekatan kolaborasi untuk 
mengatasi Misinformasi.
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Kolaborasi ini sangat dihargai oleh Direktur 
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 
Kominfo Usman Kansong, yang menyebutkan 
bahwa program hal ini menjadi salah satu  
kunci penting untuk mengatasi misinformasi  
yang kompleks menjadi sesuatu yang mudah 
dicerna oleh masyarakat Indonesia di berbagai 
daerah agar tidak buru-buru membagikan 
informasi yang belum tentu benar. Dia juga 
mengungkapkan komitmennya untuk mendukung 
kampanye berkolaborasi dengan  
kami di tahun 2022.

Selain itu, kampanye literasi media misinformasi 
COVID-19 di Indonesia juga dilakukan melalui 
iklan di Facebook dan Instagram untuk 

mengedukasi pengguna mengenai kiat yang 
populer untuk menemukan misinformasi terkait 
dengan COVID-19 di ranah daring. Dari 7 April 
hingga 21 September, iklan tersebut telah 
menjangkau 184 juta orang, lebih dari 84% dari 
populasi target, dan juga memiliki lebih dari 
593 juta jejak. Sebanyak 89% dari orang yang 
terjangkau berusia 45 tahun. Sebanyak 45% dari 
orang yang terjangkau adalah perempuan dan 
55% adalah laki-laki. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
fightcovidmisinfo.com
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https://fightcovidmisinfo.com/


JaWAra Internet Sehat 
Berdayakan Generasi 
Muda Tingkatkan 
Literasi Digital 26 
Provinsi di Indonesia

“Literasi digital merupakan salah satu pilar penting dalam 
agenda transformasi digital terutama di tengah kondisi 
bangsa yang kini tengah mengalami pandemi Covid-19. 
Kehadiran program JaWAra Internet Sehat ini menjadi 
krusial dalam upaya kita untuk memastikan bahwa 
masyarakat kita memiliki bekal literasi digital untuk 
mengadopsi teknologi digital dengan aman, beretika, 
berbudaya dan bermanfaat.”

 —Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo

JaWAra Internet Sehat adalah sebuah 
program gerakan pemuda yang diinisiasi oleh 
WhatsApp Indonesia berkolaborasi dengan ICT 
Watch telah diluncurkan untuk menginspirasi 
dan memberdayakan aktivis digital muda di 
seluruh Indonesia dalam mengatasi masalah 
misinformasi, privasi, dan keamanan digital di 
daerah. Kami bekerjasama dengan para relawan 
se-Indonesia untuk menciptakan program literasi 
digital mereka masing-masing dalam menjangkau 
dan mengedukasi komunitas lokal yang terdiri 
dari orang tua, perempuan, anak muda, dan 

pelajar, melalui workshop, pelatihan, kompetisi, 
kampanye media sosial, dan pendekatan kreatif 
dan kebudayaan lainnya. Di tahun 2021, terdapat 
60 aktivis atau relawan muda dari 26 provinsi 
di Indonesia yang telah mengikuti pelatihan, 
dan mereka berhasil mengembangkan dan 
melaksanakan 108 inisiatif literasi digital untuk 
audiens lokal. Program ini telah menciptakan 
dampak dengan melatih dan menjangkau lebih 
dari 43.000 orang secara keseluruhan di 73 kota 
di seluruh Indonesia.
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https://jawara.internetsehat.id/
https://jawara.internetsehat.id/
https://jawara.internetsehat.id/


Facebook Kembangkan 
Komunitas Realisasikan 
Ide Bermanfaat untuk 
Ciptakan Dampak yang 
Lebih Besar

Facebook Community Accelerator adalah program global yang terdiri dari 131 
pemimpin komunitas FB Groups yang terpilih dari 21 negara. Program ini ditujukan 
untuk membantu mereka memanfaatkan kekuatan komunitas dalam mewujudkan  
ide mereka menjadi aksi dengan dampak sosial yang bermakna di masyarakat. 
Facebook menyediakan pelatihan dan bimbingan, akses pada produk produk baru 
Facebook, dan bantuan dana selama program ini berlangsung dari Agustus 2021-April 
2022. Di kawasan Asia Tenggara terdapat 19 peserta komunitas yang berasal dari 
Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Ketiga komunitas yang mewakili 
Indonesia adalah: Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Peri Kertas, dan Play: On 
Indonesia Community.

Jika Anda ingin berkolaborasi dengan para komunitas, kirim email ke 
communityaccelerator@fb.com
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https://www.facebook.com/community/accelerator/
https://www.facebook.com/groups/skizofrenia
https://www.facebook.com/groups/perikertas/
https://www.facebook.com/groups/street4wd
https://www.facebook.com/groups/street4wd
mailto:communityaccelerator%40fb.com?subject=


Kabar Terkini Produk

META DUKUNG STOPNCII.ORG

Bersama dengan 50 organisasi non-pemerintah rekanan di seluruh dunia, Meta 
mendukung peluncuran UK Revenge Porn Helpline yaitu StopNCII.org untuk 
menghentikan penyebaran konten intim tanpa konsen (non-consensual sharing of 
intimate images/NCII) di internet. Platform ini memperkuat orang-orang di seluruh 
dunia untuk secara proaktif mencegah penyebaran konten intim tanpa konsen dalam 
platform perusahaan yang berpartisipasi dalam organisasi ini, memberikan kontrol 
kepada korban, dan keamanan yang lebih akan gambar-gambar mereka. StopNCII.org 
telah dibangun dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, dan privasi pada 
setiap prosesnya. Platform ini menggunakan teknologi yang menghancurkan gambar 
dan video langsung di gawai seseorang sehingga gambar atau video tersebut akan 
tetap di gawai tersebut.
 

FITUR PESAN SEMENTARA DI WHATSAPP

Pengguna WhatsApp saat ini mempunyai opsi untuk mengaktifkan fitur  
pesan sementara secara otomatis untuk seluruh percakapan yang baru. Ketika 
diaktifkan, seluruh percakapan pribadi baru yang Anda atau orang lain mulai akan 
disetel untuk menghilang pada durasi waktu yang Anda pilih, dan kami menambahkan 
opsi baru untuk mengaktifkan fitur tersebut ketika memulai grup chat yang Anda buat. 
Fitur terbaru ini merupakan pilihan dan tidak mengubah atau menghapus percakapan 
Anda saat ini. Kami juga menambah dua durasi baru untuk penghapusan pesan: 24 jam 
dan 90 hari selain opsi yang saat ini tersedia yaitu 7 hari.
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https://stopncii.org/
https://stopncii.org/
https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-disappearing-messages
https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-disappearing-messages


TETAP BERHUBUNGAN DENGAN TIM KEBIJAKAN PUBLIK

indonesia.fb.com

facebook.com/MetaIndonesia

Pertanyaan?

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

