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Meta Mendukung 
Pemerintah 
Indonesia pada G20 
untuk Menangani 
Transformasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika 
ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin 
Kelompok Kerja Ekonomi Digital untuk  
Presidensi G20 Indonesia. Mendukung prioritas 
Kementerian, Meta berkomitmen untuk 
mengadakan beberapa pra-acara resmi untuk  
para delegasi dan orang Indonesia menuju G20 
Summit pada November 2022. Acara sampingan 
pertama adalah dilakukan di Yogyakarta pada  
18 Mei 2022. Meta berkolaborasi dengan Center 
for Digital Society di Universitas Gadjah Mada 
untuk mengadakan Digital Experts Talk selama 
acara G20 DEWG Summit yang dihadiri oleh 
100 perserta secara langsung yang terdiri dari 
mahasiswa, dosen, aktivis digital, dan juga 
masyarakat umum dan lebih dari 4.700 peserta 
bergabung secara virtual.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. 
Plate menyampaikan pidato utama dan diikuti 
dengan sebuah diskusi panel yang terdiri dari 
akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan 
pemerintah yang membahas mengenai Metaverse 
sebagai teknologi masa depan yang akan menjadi 
bagian dari transformasi digital. Transformasi 
digital sendiri dijadikan sebagai salah satu agenda 
G20, dan dengan begitu, diskusi panel tersebut 
membahas beberapa pertanyaan mendasar 
tentang Metaverse dan bagaimana masing-masing 

organisasi dan pemangku kepentingan yang 
berperan penting dalam membentuk kesiapan 
Indonesia untuk menghadapi teknologi masa 
depan, baik itu infrastruktur digital maupun  
literasi digital.

Indeks literasi digital Indonesia berada di angka 
3,49/5 dan untuk memperkuat pilar-pilar untuk 
meningkatkan angka indeks tersebut, Meta telah 
bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi  
dan Informatika dan juga lembaga nonpemerintah 
dan komunitas dalam mengadakan beberapa 
program dan pelatihan literasi digital, termasuk 
Asah Digital.

Rangkaian acara sampingan ini akan dilanjutkan 
di Labuan Bajo di bulan Juli, membahas ekonomi 
kreatif pascapandemi dan di Bali (September) 
pada saat Digital Innovation Network bersamaan 
dengan pemain industri lain untuk memastikan 
kontribusi sektor swasta untuk mengakselerasi 
dan menjadi inklusif di dalam proses  
transformasi digital.
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https://milenianews.com/2022/05/19/dorong-pemanfaatan-metaverse-kominfo-dukung-penuh-akselerasi-literasi-digital-cfds-ugm/
https://milenianews.com/2022/05/19/dorong-pemanfaatan-metaverse-kominfo-dukung-penuh-akselerasi-literasi-digital-cfds-ugm/


“Pembangunan infrastruktur 
digital tidak hanya fokus pada 
aspek teknis saja, melainkan juga 
memastikan setiap pembangunan 
dengan kesiapan sumber daya 
manusianya, termasuk dalam 
teknologi masa depan seperti 
Metaverse. Metaverse tidak 
akan mungkin berkembang tanpa 
sumber daya manusia yang luar 
biasa dan kompetitif.”

 — Johnny G. Plate, Menteri Kominfo
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#BuyFromHer: Rayakan  
Hari Perempuan Dunia 
dengan Meningkatkan 
Bisnis yang Digagas 
Perempuan

Seiring dengan perayaan Hari Perempuan Dunia 
pada Maret lalu, Meta turut meramaikan perayaan 
pada tahun ini dengan melakukan gerakan 
yang penting melalui sebuah kampanye global 
#BuyFromHer yang meningkatkan bisnis yang 
digagas oleh perempuan.  Kampanye ini bersamaan 
dengan komitmen jangka panjang Meta untuk 
memberdayakan perempuan di sektor ekonomi, 
terutama melalui SheMeansBusiness, yang telah 
dimulai sejak 2016 dan telah menjangkau lebih  
dari 50.000 UMKM di seluruh Indonesia.

Kami memulai kampanye ini melalui Konferensi 
Womenpreneur Indonesia, sebuah konferensi 
nasional yang diadakan oleh Femina dan Meta, 
bekerja sama dengan kelompok W20, G20 yang 
fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. 
Konferensi tersebut menghasilkan Nota 
Kesepahaman (MoU) antara Femina dan W20 
untuk mendorong program bagi UMKM yang 
dijalankan oleh perempuan. Konferensi tersebut 
dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta yang 
setelahnya bergabung ke kampanye Instagram  
dan menghasilkan lebih dari 4.000 postingan 
dengan #BuyFromHer.
 
Melanjutkan gegap gempita kampanye ini, 
Meta menggabungkan konferensi ini dengan 
Hari Perempuan Indonesia, Hari Kartini, dengan 
mengadakan acara peluncuran Katalog WhatsApp 

Chatbot Ibu Harta #BuyFromHer, sebuah bot yang 
secara khusus dikembangkan untuk membantu 
perempuan dalam meningkatkan bisnis mereka 
yang telah diluncurkan di tahun 2021. Bekerja sama 
dengan YCAP Foundation, Katalog dan Chatbot 
WhatsApp diluncurkan oleh Kementerian Kopersi 
dan UKM, Teten Masduki.

Selain itu, Meta juga menghubungkan kampanye 
ini dengan bulan Ramadan, di mana belanja 
rumah tangga dihabiskan untuk berbelanja hadiah 
dan persiapan liburan. Bekerja sama dengan 
ThinkWomen, Meta meluncurkan satu lagi Katalog 
WhatsApp #BuyFromHer untuk menjawab 
permintaan selama bulan suci ini. Dengan 
meluncurkan katalog ini, Meta mengarahkan 
produk-produk yang dihasilkan oleh bisnis yang 
dikelola perempuan untuk menjawab permintaan 
pasar yang meningkat dan meningkatkan 
produktivitas UMKM ini.
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https://shemeansbusiness.fb.com/indonesia/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=6281197911299&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=6281197911299&text&type=phone_number&app_absent=0
https://www.whatsapp.com/catalog/6281119004999/?app_absent=0
https://www.whatsapp.com/catalog/6281119004999/?app_absent=0


“Satu langkah konkrit yang telah 
diambil dalam mendorong peran 
dan partisipasi perempuan 
dalam memperkuat ekonomi 
adalah dengan kolaborasi antara 
Kementerian Perdagangan, 
Femina-Prana, dan Meta di 
dalam program pelatihan 
SheMeansBusiness... saya harap 
akan terdapat lebih banyak 
kerja sama antara pemerintah, 
media, dan sektor swasta dalam 
mendukung transformasi digital 
pada perempuan wirausaha 
yang sejalan dengan presidensi 
Indonesia untuk G20.”

 — Muhammad Luthfi, Menteri Perdagangan

06SNAPSHOT KEGIATAN



Bot Messenger Amanda: 
Menjembatani Jarak, 
Meningkatkan Literasi 
Digital Indonesia

Sejak empat tahun yang lalu, Asah Digital  
dimulai sebagai bagian dari komitmen Meta  
untuk membantu meningkatkan literasi digital  
di Indonesia dan membuat ranah daring, termasuk 
penggunaan platform digital, sebagai tempat  
yang positif dan produktif untuk semua orang.

Melanjutkan komitment tersebut dan belajar dari 
pengalaman Meta dan rekanannya selama empat 
tahun ke belakang dari inisiatif literasi digital, 
terdapat hal yang substansial untuk pendidikan 
literasi digital untuk menjadikannya tersedia  
dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat  
dan di mana saja di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebuah  
bincang-bincang online diadakan untuk secara 
resmi meluncurkan Bot Amanda di platform 
Messenger yang berjudul “Tingkatkan Literasi 
Digital Untuk Semua.” Tujuan dari webinar 
ini adalah untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat tentang literasi digital dan bagaimana 
Meta dapat berkontribusi dan memegang peranan 
penting dalam membangun budaya internet  
yang positif dan aman melalui Bot Messenger,  
yang sangat bisa diakses oleh masyarakat  
secara luas. Program ini khususnya didesain 
untuk pengguna dengan model pembelajaran 
dan penyampaian materi pelatihan yang menarik 
yang dilengkapi dengan Sistem Pengelolaan 
Pembelajaran dan Chatbot di dalamnya.

Bot Messenger ini adalah sebuah pendekatan 
inovatif untuk meningkatkan literasi digital  
untuk negara kepulauan seperti Indonesia,  
seiring dengan Bot yang dapat menjangkau  
daerah yang sulit dijangkau secara fisik  
di Indonesia. Dalam masa percobaan program  
ini, Meta dengan YCAB Foundation akan  
melatih guru-guru dari 15 provinsi dan  
menjangkau 100.000 murid yang dilatih  
melalui Bot Messenger ini.

“Pergunakan fasilitas pendidikan literasi digital oleh Meta 
dan YCAB Foundation seperti Asah Digital ini, untuk 
terus mempersiapkan diri, menjadi bangsa yang siap dan 
memimpin di era disrupsi teknologi ini.”

 — Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M. Eng, Direktur Pemberdayaan  
Informatika, Direktorat Jendral Aptika, Kementerian Komunikasi  
dan Informatika
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https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/
https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/
https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/
https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/
https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/
https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/


Buklet WhatsApp API

Dengan sekitar 2 miliar pengguna aktif WhatsApp 
di seluruh dunia setiap bulan yang memungkinkan 
orang untuk menikmati akses terhadap informasi 
yang merata, platform pengiriman pesan  
pribadi ini terus berkembang seiring dengan 
waktu untuk melayani berbagai organisasi lebih 
baik dalam mencapai tujuan mulia mereka. 
Bersamaan dengan pertumbuhan dari berbagai 
layanan inovatif ini, dukungan pemerintah  
dan lembaga masyarakat sipil juga menjadi kuat 
dan lebih beragam. WhatsApp sekarang sudah 
dapat mendukung layanan publik dari institusi 
pemerintah dan organisasi nonpemerintah  
di seluruh dunia.

Menggunakan WhatsApp Business API, 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
telah menciptakan terobosan di tengah-tengah 
pandemi dengan menciptakan chatbot 
pertama untuk pendaftaran vaksin untuk 
tenaga kesehatan. Lembaga nirlaba lain seperti 
MAFINDO telah mengembangkan chatbot 
pengecekan fakta untuk melawan misinformasi 
dan hoaks yang beredar di komunitas.  
Sementara itu, untuk mendukung Usaha  
Kecil dan Menengah (UKM), UKM Indonesia 
mengarahkan pembeli untuk menemukan pasar 
tradisional terdekat menggunakan chatbot  
Pasar JuWAra.

Di April lalu, WhatsApp meluncurkan Buklet 
WhatsApp API yang terdiri dari berbagai chatbot 
inovatif dari berbagai pemangku kepentingan 
untuk membangun cerita inspirasi kepada 
masyarakat tentang bagaimana menggunakan 
API secara inovatif untuk penyampaian dampak. 
Sekitar 100 peserta dari institusi pemerintah 
dan nonprofit berkumpul pada 1 April 2022 
untuk berpartisipasi di dalam diskusi tentang 
“Peningkatan Layanan Publik Digital di Indonesia  
melalui Messaging,” di mana mereka saling 
menginspirasi pada penggunaan API yang 
berbeda untuk pelayanan publik, dari isu 
kewarganegaraan digital, kesehatan, hingga  
ke tata kelola.

Hadir di diskusi tersebut, Clair Deevy, Direktur 
Dampak Sosial WhatsApp, menjelaskan 
bahwa WhatsApp API bisa menjadi cara untuk 
menyediakan informasi akurat, dapat diandalkan, 
konsisten dan autoritatif dengan tepat waktu dan 
di skala yang luas untuk pemerintah dan nirlaba 
yang harus menghadapi permintaan informasi 
dari komunitas.

“Terima kasih WhatsApp untuk seluruh bantuan bagi 
masyarakat Indonesia, tidak hanya menyelamatkan hidup 
masyarakat Indonesia, tapi ini adalah penghargaan untuk 
kemanusiaan.”

 — Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Indonesia 

08SNAPSHOT KEGIATAN



Program Community Accelerator 2022 
Membuka Pendaftaran

Kami mengumumkan pembukaan pendaftaran Community Accelerator 2022, program 
yang berfokus dalam membantu penggagas komunitas terbaik meningkatkan kemampuan 
kepemimpinan dan memanfaatkan alat bantu Facebook untuk memperdalam dampak  
komunitas mereka. 

Batas waktu pendaftaran ini adalah hari Sabtu, 10 September. Daftar sekarang di sini dan 
gunakan kode VIP2022 ketika mendaftar.

Selama program ini, partisipan wakil komunitas akan menerima pelatihan dan pendanaan untuk 
berinvestasi dalam inisiatif yang memperdalam dampak positif komunitas mereka. Pendaftar 
akan diberi tahu pada akhir September jika mereka terpilih, dan program akan dimulai pada 
pertengahan Oktober dan berjalan kurang lebih selama empat bulan. 

APA YANG AKAN DIPEROLEH DARI PENGALAMAN PROGRAM 
COMMUNITY ACCELERATOR TERSEBUT ?
 
Pendanaan:  
Dana hibah untuk membantu mendanai berbagai tugas demi kemajuan tujuan komunitas  
masing-masing. Tahun ini, kami berharap dapat memberikan pendanaan hingga $40.000 (USD) 
per komunitas melalui Mitra Manajemen Hibah kami, GlobalGiving.
 
Pelatihan dan Pengembangan:  
Pelatihan pengembangan diri dan komunitas anda melalui kurikulum yang disesuaikan, 
serta pelatihan yang dipersonalisasi untuk memperkuat komunitas. Melakukan rencana 
pengembangan untuk menjalankan inisiatif pilihan dan desain Anda.
 
Koneksi:  
Berbagi pengetahuan dengan rekan sesama ketua komunitas terbaik, mengenal para pemeran 
utama dalam industri ini, serta mengakses dukungan langsung.

Daftar sekarang di:  
facebook.com/community/accelerator

Daftar untuk mendapatkan pendanaan USD 40.000, 
ditambah pelatihan, pengembangan, dan koneksi.
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http://www.facebook.com/community/accelerator/
http://facebook.com/community/accelerator/


Kabar Terkini Produk

KEBIJAKAN PRIVASI TERBARU

Kami telah menulis dan mendesain kembali Kebijakan Privasi untuk memudahkan  
bagi pengguna untuk mengerti lebih jelas tentang bagaimana kami menggunakan 
informasi Anda. Yakinlah bahwa pembaruan ini tidak membiarkan Meta untuk 
mengumpulkan, menggunakan atau membagi data Anda melalui cara baru.  
Kami juga menambahkan penjelasan secara lebih detail di Kebijakan Privasi kami 
termasuk tentang bagaimana kami menggunakan dan membagi informasi kepada 
pihak ketiga, menghubungkan dengan Pusat Privasi dan kontrol baru untuk  
mengelola ekspektasi Anda di platform kami.
 
 

VISI KAMI UNTUK KOMUNITAS DI WHATSAPP

Kami akan menambahkan fitur baru di WhatsApp, yaitu Komunitas, untuk membantu 
masyarakat untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lebih baik di komunitas 
mereka. Fitur baru ini akan dapat mengumpulkan grup-grup yang terpisah di bawah 
satu payung dengan struktur yang cocok untuk mereka.  
 
Dengan begitu, masyarakat dapat menerima berita terbaru yang dikirim ke seluruh 
Komunitas dan dengan mudah mengadakan grup diskusi yang lebih kecil tentang  
hal-hal yang penting untuk mereka.
 
 

PERALATAN MESSENGER BUSINESS

Di konferensi bisnis pesan pertama kami, kami telah membagi investasi produk yang 
akan mempermudah masyarakat dan bisnis di seluruh dunia untuk terkoneksi di dalam 
WhatsApp, Messenger dan Instagram Direct.  

Kami memulai dengan API berbasis cloud baru pada Platform WhatsApp Business, 
dan Recurring Notification: sebuah cara baru untuk bisnis dalam berhubungan kembali 
dengan pembeli.
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https://about.fb.com/news/2022/05/metas-updated-privacy-policy
https://blog.whatsapp.com/sharing-our-vision-for-communities-on-whatsapp 
https://about.fb.com/news/2022/05/announcing-new-products-to-make-business-messaging-easier/ 


TETAP BERHUBUNGAN DENGAN TIM KEBIJAKAN PUBLIK

indonesia.fb.com

facebook.com/MetaIndonesia

Pertanyaan?

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

