RINGKASAN EKSEKUTIF
Di tengah badai COVID-19 yang melanda dunia, Save the Children
(SC) melakukan penelitian global untuk memperoleh data yang akurat
dan terkini tentang dampak penutupan sekolah, posyandu, karantina
rumah, dan PSBB yang dialami anak dan keluarga, dalam aspek
kesehatan, gizi, psikososial, pembelajaran jarak jauh (PJJ), kesejahteraan,
perlindungan, dan ekonomi. SC juga mengindentifikasi kebutuhan anak
dan keluarga serta mendengarkan pendapat anak dan pesan-pesan
mereka kepada para pemimpin dan anak-anak lain di seluruh dunia.
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Metode Penelitian

Proses Pemilihan
Responden

Proses Pengumpulan
Data

Proses Analisa
Data

Dipilih secara random atau acak
sederhana dari basis data
penerima manfaat program atau
daftar KK desa.

Menggunakan Survey Monkey.

Dengan STATA.

Diisi responden secara daring.

Data global dibobotkan (weighting)
terhadap jumlah total sampel.

Diwawancarai melalui telepon.

Sampling snowball.

Data kualitatif dianalisa dengan
menggunakan pendekatan konten
tematik.

Wawancara langsung tatap muka.

HASIL PENELITIAN
TATA KELOLAH HAK ANAK
Anak-anak kita kehilangan
kebebasan berinteraksi sosial.

44%

Indonesia

Anak anak mengatakan
tidak boleh bertanya
tentang covid 19 dan
mengungkapkan
kekhawatirannya.

Global

47% 51%

1 dari 7 anak sama sekali tidak
dapat berinteraksi dengan
temannya, sedangkan
secara global lebih
tinggi yaitu 1 dari 2.

Anak melakukan lebih banyak tugas
rumah termasuk menjaga adik/saudara.

KESEHATAN DAN NUTRISI

Asupan gizi anak terganggu.

52%
4%

Anak-anak dibebani dengan lebih banyak
tugas-tugas rumah.

86%

Kesulitan ekonomi memperburuk akses
anak dan keluarga terhadap kebutuhan
dasar .

89%

43%

Tidak memiliki
masker.

14%

Tidak memiliki
produk sanitasi/
pembalut.

Indonesia

Orang tua
mengurangi variasi
makanan anak.
Anak makan lebih
sedikit dari sebelum
pandemi.

PENDIDIKAN ANAK

Global
Kesulitan
mengakses
layanan
kesehatan.

Terbatasnya kualitas dan hasil PJJ

7 dari 10 anak mengatakan
belajar lebih sedikit selama
pandemi
(Global: 8 dari10).

26%
66%

4 dari 9 anak kesulitan
memahami Pekerjaan Rumah
(Global: 1 dari 4).

82%

Orang tua mengatakan
anak-anaknya menunjukkan perasaan negatif.
(Global: 77%).

Orang tua mengatakan
guru sama sekali tidak
memantau anak-anak.
Secara global, angka
tersebut lebih tinggi.

PERLINDUNGAN ANAK

Rumah bukan tempat yang aman bagi anak.
1 dari 8 orang tua dari penerima
manfaat SC mengatakan telah terjadi
kekerasan di rumahnya.

Angka ini lebih tinggi pada
masyarakat umum (2 dari 5).

Penerima manfaat SC menerima kegiatan pengasuhan positif.

KEMISKINAN ANAK
Keluarga kehilangan pendapatan atau pekerjaan.

74%
77%
Indonesia

Global

Keluarga telah
kehilangan sebagian/
hampir seluruh
pendapatannya sejak
awal pandemi.

Strategi adaptasi responden.

56% 65% 57% 76%

Meminjam uang.

Orang dewasa
makan dengan
porsi lebih
sedikit.
Dampak langsung
pada anak

Mengurangi
frekuensi makan.

52%

Memilih
makanan yang
lebih murah/
tidak disukai.

Orang tua mengurangi
jenis makanan anak.

