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Negara yang
terlibat.

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.

Jumlah orang tua dan anak yang terlibat

Izin Penelitian

31.683

13.477

4.568

2.232

Orang Tua

Orang Tua

Komite Uji Etik SC Amerika Serikat
(SCUS-ERC-FY2020-33)

Anak

Universitas Indonesia
(No: Ket- 271/UN2.F10.D11/PPM.00.02/2020)

Anak

Gambaran Sampel Penelitian

Metode Penelitian

Penerima Manfaat dari Program SC
Anak anak
Orang Tua

8.069 ( P:54%,L:35%)
17.565 (P:65%,L:35%)

854 (P:56%,L:35%)
1.887 (P:61%,L:39%)

Proses Pemilihan
Responden

Orang Tua

2.223 (P:54%,L:45%)
4.302 (P:55%,L:45%)

1.182 (P:53%,L:47%)
1.925 (P:58%,L:42%)

Diisi responden secara daring.
Diwawancarai melalui telepon.

Proses PengumpuWawancara langsung tatap muka.
lan Data
Dengan STATA.

Masyarakat Umum (Publik)
Anak anak
Orang Tua

3.185 (P:51%,L:49%)
9.816( P:65%,L:35%)

196 (P:56%,L:44%)
756 (P:62%,L:38%)

Sampel penelitian adalah: 1) orang tua atau pengasuh yang berusia >18
tahun yang tinggal bersama anak berusia 0-17 tahun; dan 2) anak yang
berusia 11-17 tahun (1 dewasa dan 1 anak per rumah tangga).

Sampling snowball.
Menggunakan Survey Monkey.

Penerima manfaat program SC dari populasi khusus (pengungsi, tinggal
di wilayah 3T, area rawan bencana
Anak anak

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

Data global dibobotkan (weighting)
terhadap jumlah total sampel.

Proses Analisa
Data

Data kualitatif dianalisa dengan
menggunakan pendekatan konten
tematik.

Definisi Variabel Khusus
Disabilitas

Keamanan Pangan &Gizi

Menggunakan Washington
Group Short Set of Questions
on Disability.

Pengukuran dengan Reduced
Coping Strategi Index (rCSI)
sebagai proksi.

Kekerasan dirumah

Kesehatan Psikososial

Pertanyaan fokus mengidentifikasi apakah kekerasan verbal
dan fisik.

Perasaan dan atau perilaku
negatif.

Indeks Kekayaan/
Kemiskinan
Penelitian ini menggunakan
Multidimensional Poverty Index
(MPI) dari UNDP dan OPHI.

TATA KELOLAH HAK ANAK
TEMUAN KAMI

Kesejahteraan dan kebahagiaan
anak anak kita terganggu.

Hanya 1 dari 2 orang
tua sering membicarakan COVID-19 dengan
anaknya.

Bekerjasamalah dengan anak-anak.
Kami adalah masa depan bangsa dan
sebagaimana kalian memperlakukan kami
saat ini, demikian jugalah kelak masa depan
bangsa ini.

Keluarga mendengarkan mereka

Anak Perempuan, 12 tahun

11%

20%

Indonesia

Global

2 dari 10 anak merasa lebih
tidak aman selama pandemi.

1 dari 4 anak
merasa lebih sedih.

Anak dimintai pendapat

Hak anak untuk didengarkan dan dilibatkan dalam
mengambil keputusan terabaikan.

14%

34%

Indonesia

Global

2 dari 5 anak
merasa lebih cemas.

Anak dilibatkan dalam
pengambilan keputusan

44%

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

24%

46%

Indonesia

Global

Anak yang tidak diajak bicara
cederung lebih khawatir dan
mengalami perasaaan negatif lainnya
selama pandemi.

Anak-anak kita kehilangan kebebasan berinteraksi sosial.

dibandigkan dengan
Indonesia, 7 dari 10
anak masih berinteraksi
dengan temanya.

1 dari 2 merasa
lebih bosan.

Hak bermain anak yang terbatasi.

56%

Secara Global, 1 dari 2
anak sama sekali tidak
berinteraksi dengan
temannya.

1 dari 3 anak perempuan
menghadapi tekanan
emosional karena ketakutan
untuk menjalani tes.

Anak-anak dari keluarga yang
tergolong keluarga miskin lebih
banyak yang terisolasi sosial
dibandingkan yang lain (44%).

Indonesia

Global

1dari 4

1dari 2

Anak mengatakan bermain lebih sedikit
dibanding sebelum pandemi.

PESAN DAN HARAPAN ANAK ANAK

DIDIKLAH KAMI

BANTU KAMI

RAWAT KAMI

Anak-anak meminta pemerintah
memastikan akses terhadap pendidikan
yang berkualitas.

Anak-anak meminta pemerintah
membantu keluarga yang kesulitan
ekonomi, pekerjaan, bantuan keuangan,
dukungan dan pemenuhan kebutuhan
layanan dasar.

Anak-anak meminta pemerintah memperkuat sistem kesehatan, mempercepat
penanganan COVID-19, pengobatan yang
tersedia dan terjangkau, makanan dan air
bagi anak-anak dan keluarga, informasi
yang terkini, jelas dan mudah dipahami
anak anak.

LINDUNGI KAMI

LIBATKAN KAMI

Jangan melupakan anak-anak yang yang
sangat berkekurangan, yang tinggal di
jalanan, anak yatim/piatu, anak dengan
disabilitas, dan pengungsi. Anak-anak
meminta perlindungan dari berbagai
bentuk kekerasan.

Anak-anak meminta pemimpin dunia
menghargai dan menghormati suara
mereka, melibatkan mereka dalam
pengambilan keputusan yang sangat
penting bagi kehidupan mereka.

REKOMENDASI
Mobilisasi dana darurat
khusus untuk perlindungan
anak, atasi kesenjangan dan diskriminasi
(gender, disabilitas, miskin, minoritas).

Sediakan informasi yang
ramah anak dan disabilitas,
anak harus dapat mengakses informasi
tanpa harus bergantung kepada orang tua.

Adakan forum-forum dialog
dengan anak di media massa,
dorong keluarga melibatkan anak dalam
pengambilan keputusan.

Pantau kegiatan pemerintah,
khususnya dalam pemenuhan hak anak dan dorong mekanisme
akuntabilitas yang kuat.

Libatkan anak dalam
perencanaan dan monitoring
program, pengambilan keputusan,
utamakan kepentingan anak dan
aspirasinya.

Bermitra dengan organisasi
gender, akomodir kebutuhan
gender yang berbeda, berdayakan anak
perempuan.

Ciptakan ruang anak
bermain dan aman bertemu
teman-temannya.

KESEHATAN DAN NUTRISI
TEMUAN KAMI

Pandemi mengganggu akses anak terhadap layanan kesehatan dan asupan gizi.
Indonesia

Global

Indonesia

52% 62%

Indonesia

Global

Global

86% 89%

75% 89%

Kesulitan mendapatkan
bahan makanan.

Kesehatan mental orang tua
menurun selama pandemi.

Kesulitan mengakses
layanan kesehatan.

52%

34%

43%

Mengurangi variasi
makanan anak.

Tidak memiliki akses
terhadap test Covid-19.

Tidak memiliki
masker.

Akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi terganggu.

13%

Tidak memiliki akses air
bersih.

Tidak memiliki produk
sanitasi/pembalut.

Perilaku ibu menyusui saat pandemi.

95%

Orang tua yang masih
menyusui tetap memberi
ASI selama pandemi.

39%

14%

Tidak memiliki
sabun/pembersih
tangan.

Keluarga dengan disabilitas.

49%

Namun, khawatir tentang
keamanan menyusui untuk
kesehatan anaknya.

9 dari 10 orang tua dengan disabilitas kesulitan
mengakses layanan kesehatan dan obat-obatan.

SUARA ANAK

Takut terinfeksi karena virus ini mematikan dan sudah ada yang terkena di desa
tempat tinggal saya serta sudah ada yang
meninggal.

Saya minta agar biaya pasien penyakit
corona digratiskan atau ditanggung negara
karena tidak semua orang mampu, karena
corona tidak melihat kaya atau miskin.

Anak perempuan, 11 tahun

Anak laki-laki, 13 tahun

REKOMENDASI
Pastikan layanan kesehatan dan gizi
tetap berjalan selama pandemi, dan
dapat diakses secara merata,
termasuk oleh yang terpinggirkan.

Lanjutkan komunikasi risiko dan
pelibatan masyarakat yang dapat untuk
mendorong adopsi perilaku dan
mengurangi mispersepsi.

Tingkatkan akses dan cakupan tes
COVID-19, surveilens, lakukan
pelacakan kasus dan advokasi lintas
sektor.

Lindungi keamanan pangan, mata
pencaharian, dan akses terhadap
makanan yang bergizi.

Sediakan bantuan pangan yang
beragam dan non pangan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat
yang paling terdampak.

Pastikan adanya layanan kesehatan
mental yang dapat diakses anak dan
orang dewasa.

Lindungi dan promosikan Pemberian Makanan Bayi dan Anak.

Pastikan perencanaan kegiatan respon
dan advokasi memprioritaskan
masyarakat, keluarga, dan individu
yang terpinggirkan.

PENDIDIKAN ANAK
TEMUAN KAMI
Pembelajaran Jarak jauh (PJJ).

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

15
dari

9 dari 10 keluarga dengan status
minoritas tidak yakin anaknya kembali
ke sekolah.

15

Anak perempuan di banding anak laki
laki (1 dari 10) mengatakan tugas- tugas
rumah yang terlalu banyak menghambat
mereka belajar.

26%

dari

KEKHAWATIRAN ORANG TUA SELAMA PJJ

Orang tua mengatakan guru
sama sekali tidak memantau
anak-anak.

35%

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

Orang tua mengatakan
sangat memerlukan materi
belajar buat anak- anak

66%

Secara global,
angka tersebut
lebih tinggi.

Anak mengatakan bahwa tidak
ada yang bisa membantu untuk
belajar dirumah.

3X

Orang tua 3x lebih sulit untuk dapat
membantu anaknya belajar dirumah
kalau anaknya tidak dipantau oleh guru.

5X

Orang tua yang kesulitan memberi
materi belajar 5x lebih tidak mampu
membantu anak untuk belajar.

42%

Lebih banyak orang tua yang
tidak dapat membantu anak
perempuan dengan disabiltas
untuk belajar, dibanding anak
laki-laki yang disabilitas (34%).

SUARA ANAK
Kepada Bapak Presiden atau Menteri, sebagai
seorang siswa/pelajar, saya ingin sekolah dibuka
kembali, karena tanpa sekolah apa jadinya bangsa
ini, dan di sekolah juga kita mendapatkan hal-hal
baru yang dapat menjadi inovasi kita.

sangat menginginkan sekolah, maka dari itu
mungkin bapak presiden atau menteri bisa
membagi waktu sekolah menjadi 2 shift yaitu shift
pagi dan shift siang, itu yang dapat saya sampaikan
mohon maaf apabila salah kata sekian dan terima
kasih.

Saya tahu bahwa di situasi yang seperti ini sangat
tidak memungkinkan untuk bersekolah, tapi saya

Anak laki laki, 17 tahun

REKOMENDASI

Peningkatan akses materi
pembelajaran jarak jauh (PJJ)
baik daring maupun luring.

Peningkatan kualitas
pengelolaan dan metode PJJ
yang partisipatif inklusif.

Peningkatan kapasitas orang tua
untuk terampil kreatif
mendukung proses belajar di
rumah bersama guru.

PERLINDUNGAN ANAK
TEMUAN KAMI

Karantina, PSBB, dan penutupan sekolah meningkatkan perasaan negatif dan penurunan kondisi psikososial pada anak
dan orang tua.

82%

Bagaimana dampak penutupan sekolah pada anak-anak dan orang tua?

62%

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

23%

Anak
Perasaan negatif
(lebih khawatir,
Orang Tua
cemas, takut,
Minggu 17-19
sedih, dll)

83%

95%

Orang Tua
Minggu 1-4

Dampak psikososial dan perubahan pada anak.

4%

Mengatakan mereka
melakukan pengasuhan
negatif.

8%

Melakukan
kekerasan.

Rumah bukan tempat yang aman bagi anak.

18%

17%

Lebih agresif.

Sulit mengendalikan
emosi.

5X lebih tinggi ketika jumlah anak lebih dari 5 dibandingkan 1 anak.

Merasa lebih tidak aman
selama pandemi.
1 dari 8 orang tua dari penerima
manfaat SC mengatakan telah terjadi
kekerasan di rumahnya.

96%

Anak

Tingkat kekerasan meningkat ketika
orang tua lebih sering berkegiatan
bersama anaknya dibanding mereka yang
jarang berkegiatan dengan anaknya.

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

45% 29%
VS

Penerima manfaat SC menerima kegiatan pengasuhan positif.

Frekuensi kekerasan lebih tinggi secara signifikan di kelompok keluarga berikut:

39%

40%

45%

48%

60%

35%

25%

16%

45%

35%

Di perkotaan.

Di pedesaan.

Keluarga yang
kehilangan
pendapatan.

Keluarga pendapatan
relatif tetap.

Keluarga dengan
disabilitas.

Keluarga tanpa
disabilitas.

Keluarga jumlah
anak >5.

Keluarga jumlah
anak 1.

SUARA ANAK

Saya hanya ingin menyampaikan, agar
pemerintah dapat melindungi anak anak,
siapkan kami masker, hand sanitizer, dan
alat perlindungan diri lainya.

Mama lebih sering teriak karena kami
berantem.
Anak laki-laki, 15 tahun

Anak laki laki, 12 tahun

REKOMENDASI
RP
Sediakan akses layanan
psikososial akses bagi anak
dan orang tua.

Alokasikan dana untuk
kegiatan atau program
perlindungan anak.

Pastikan agar respon
COVID-19 tidak melalaikan
kelompok anak dengan
kerentanan tertentu.

Latih, perlengkapi, dan
mobilisasi, tenaga pekerja
sosial baik secara formal
atau informal.

Integrasikan pesan-pesan
perlindungan anak ke dalam
pesan-pesan dan pelatihan
penanggulangan COVID-19.

Keluarga
berpindah.

Keluarga yang
tidak berpindah.

KEMISKINAN ANAK
TEMUAN KAMI
Keluarga kehilangan pendapatan atau pekerjaan.

Indonesia

Global

2% 3% 6%

74%
77%
Indonesia

Global

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

Anak yang
terhambat belajar
karena bekerja
paruh waktu.

Sama sekali tidak
memilik pendapatan.

80%

82%

Orang tua kehilangan ≥50% pendapatannya.

Responden yang
tergolong miskin lebih
banyak yang kehilangan
pekerjaan dibanding
yang tidak miskin (70%).

79%

Orang tua kehilangan ≥
1 sumber pendapatan,
seperti dari pekerjaan
dan bantuan kiriman
uang.

83%

Orang tua dengan
disabilitas kehilangan
≥ setengah pendapatannya.

Kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pokok
Indonesia

53%

Global

92%
96%
RP

26%

Membayar tagihan
(listrik,telfon, air)

30%

Transportasi

Suplemen gizi

52%
Bahan
makanan

Responden kesulitan untuk
membayar kebutuhan
sehari-hari.

Temuan Lainnya

47%

Responden dewasa dengan
disabilitas mengalami krisis
pangan ini dibanding yang
lain (35%).

57%

Penduduk kota lebih banyak
mengalami krisis pangan
dibanding yang di pedesaan
(25%).

4 10
dari

Responden dari
kelompok minoritas
mengalami krisis
pangan.

STRATEGI DAN ADAPTASI

56%

65%

57%

Meminjam uang.

Orang dewasa
makan dengan porsi
lebih sedikit.

Mengurangi
frekuensi makan.

Selama orang tua bekerja di rumah, kami
membatasi porsi makan karena orang tua
saya dipotong gajinya.
Anak perempuan, 17 tahun

76%
Memilih makanan yang
lebih murah/tidak
disukai.

Dampak langsung pada
anak

52%

Orang tua mengurangi
jenis makanan anak.

REKOMENDASI

47%

Penerima manfaat program
Save the Children belum
menerima bantuan pemerintah
walaupun mereka adalah yang
paling terpinggirkan, tertinggal,
dan terdampak.

Upayakan kelanjutan dan
tingkatkan jangkauan bantuan
sosial.

Pastikan bahwa keluarga yang
rentan baik di kota maupun di desa
mendapatkan bantuan sosial, BLT,
atau lapangan pekerjaan.

Berikan perhatian dan bantuan
khusus bagi anak dan keluarga yang
sangat rentan dan terpinggirkan.

Jaminan akses jangka panjang
terhadap bahan makanan pokok,
bahkan walaupun pasar ditutup.

Bantu anak dan keluarga untuk
mengakses dukungan atau bantuan
yang biasanya mereka terima dari
sekolah.

Membuka lapangan kerja baru bagi
masyarakat usia produktif, dengan
mendorong pertumbuhan UKM
yang melibatkan kelompok anak
muda.
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