


Global:
31.683 orang tua
13.477 anak
dari 46 negara

Indonesia: 
4.568 orang tua
2.232 anak
(Survey:  Juli 2020)

Izin dari Komite Uji Etik SC Amerika 
Serikat dan Universitas Indonesia 



Regional % orang tua % anak

Asia 39% 46%

Indonesia (proporsi dari Asia) 14% 18%

Afrika Selatan danTimur 19% 20%

AfrikaTengah dan Barat 8% 8%

Amerika Latin dan Karibia 17% 14%

TimurTengah & EropahTimur 12% 10%

Pasifik 1% 2%

Amerika Utara 3% 1%



Orang tua/pengasuh
anak 0-17 thn

Anak usia 11-17 thn

Kelompok sampel:
- Penerima manfaat program SC
- Populasi khusus
- Masyarakat umum

Sample dipilih secara: 1) acak sederhana dari
data base penerima manfaat program, dan 2) 
acak multi tahap proportional to size (PPS) 



Asal Provinsi Asal Kabupaten/Kota

Sulawesi Tengah Palu, Sigi, Donggala
Sumatera Barat Limapuluhkota
Lampung Pesawaran , Tanggamus, Pringsewu

Sulawesi Selatan Soppeng
Jawa Barat Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Barat, Bekasi, Bogor, 

Cianjur,Cimahi, Majalaya
Jawa Timur Bangkalan, Blitar, Kota Malang, Kab. Malang, Majalaya, Surabaya, Pasuruan
DKI Jakarta Ke lima kota di Jakarta (Selatan, Utara, Pusat, Timur, dan Barat)
Jawa Tengah Purwakarta, Solo
NTT Kota Kupang, Kabupaten Kupang

NTT Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur

NTB Kabupaten Lombok Utara



RumahTangga Individual

RumahTangga (Orang Tua) Orang Tua Anak (indexed child*) Reponden Anak

- Gender, disabilitas anggota RT
- Durasi Karantina/PSBB
- Tempat tinggal, perpindahan
- Jumlah kamar layak huni
- Kehilangan pendapatan
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Strategi/mekanisme “coping”
- Bantuan pemerintah
- Kesehatan dan nutrisi
- Hambatan mengakses makanan, 

nutrisi, sanitasi, obat, dan layanan
kesehatan

- Usia, gender, status minoritas
dan disabilitas

- Hubungan dengan anak
- Kesejahteraan/wellbeing
- Persepsi ttg relasi dgn anggota

keluarga
- Perubahan relasi dgn anak
- Kekerasan di rumah

- Usia, gender, disabilitas
- Kondisi kesehatan
- Akses ke materi belajar
- Proses belajar dari rumah
- Dukungan orang tua
- Persepsi ttg pembelajaran
- Kembali ke sekolah
- Kesejahteraan anak
- Relasi antar anggota RT
- Perubahan dialami anak
- Interaksi anak dgn teman
- Kegiatan bersama anak
- Percakapan ttg pandemi
- Pemberian ASI dan nutrisi

- Usia, gender,
- Belajar dari rumah
- Pembelajaran mereka
- Hambatan belajar
- Kesejahteraan anak
- Apa yang tidak diperoleh

selama tidak ke sekolah
- Interaksi dengan teman
- Situasi rumah
- Hak-hak anak
- Pesan mereka untuk

pemimpin duni dan anak-
anak lain



Survey online, wawancara telepon dan bertemu langsung

Pertanyaan untuk orang tua dan anak dalam satu tool  

59 pertanyaan untuk orang tua dan 21 untuk anak







Hak anak-anak Indonesia untuk didengarkan terbaikan



Anak-anak Indonesia yang cenderung tidak dilibatkan mengambil keputusan



Anak-anak kita kehilangan kebebasan berinteraksi (langsung dan virtual).



Saat Covid banyak sekali hal yang 
dikhawatirkan, lalu ketika wabah
Covid tidak ada, saat masuk sekolah
nanti saya takut akan sulit
berkomunikasi dengan teman karna
saya orang yang tidak mudah bergaul
(Anak Laki-Laki, 13 tahun)

Bekerjasamalah dengan anak-anak. 
Kami adalah masa depan bangsa
dan sebagaimana kalian 
memperlakukan kami saat ini, 
demikian jugalah kelak
masa depan bangsa ini. 
(Anak Perempuan, 12 tahun)





Pikirkanlah kami, pertimbangkan kami. 
Menurut saya anak-anak seharusnya
tidak menderita karena keputusan
yang dibuat oleh orang dewasa, kami 
membutuhkan lebih banyak dukungan. 
Kami seharusnya tidak harus begitu
berkekurangan jika kalian menolong
orang tua kami untuk mendapatkan
pekerjaan. 
(Anak Perempuan, 13 tahun)





Sebahagian besar responden kehilangan pendapatan dan atau pekerjaaan

80%

30%

6%

Lost >= 50% income Lost >= 75% income

No income at all

45%25%

12%



Situasi Indonesia: keluarga kesulitan membayar kebutuhan dasar



Kesulitan ekonomi lebih parah pada kelompok tertentu







Cara menghadapi (coping strategies) situasi ekonomi yang semakin sulit

“Selama orang tua
bekerja di rumah, 
kami membatasi
porsi makan karena
orang tua saya
dipotong gajinya” 

(Anak perempuan, 17 tahun)



Cara mengestimasi tingkat kemanan pangan dari coping strategies

Strategi Adaptasi Bobot

1

2

1

3
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Responden ditanya: dalam 7 hari terakhir, berapa
hari keluarga melakukan adaptasi ini. 
Skor Reduced Coping Strategies Index (rCSI) 
dihitung dengan mengalikan frekuensi hari
dengan bobot, kemudian membobotkan setiap
strategi. Skor rCSI maksimum adalah 56: rumah
tangga melakukan ke lima strategi ini setiap hari
selama 7 hari terakhir.  

Responden dikelompokkan ke dalam 5 kategori tingkat
keparahan masalah keamanan pangan:
1. Tidak ada sangat minimal (Minimal/none) (skor 0-3)
2. Ada kesulitan (Stressed) (skor 4-18)
3. Mengalami krisis (Crisis) (skor >=19)
4. Situasi darurat (Emergency;)
5. Catastrophe/famine. 



Situasi global: keluarga kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari

Proporsi yang mengalami masalah
ketahanan pangan di dunia

Kesulitan 
pangan; 

43%Krisis 
pangan; 

36%

Sedikit 
hambatan; 21%

>>> perkotaan 57% vs 25%
>> disabilitas 47% vs 35%
>> minoritas 40% vs 34%
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Foods Soap Mask Money/voucher Clean water

Proportion of respondent requested support 
to access these basic daily needs

RNA SC April GS SC July

As the economic impact 
continue to getting 
worst, the situation has 
not improved, it remain 
challenging for 
respondent to meet their 
basic daily needs



Bantu anak-anak untuk
dapat mengakses hal-hal
yang biasanya mereka
terima dari sekolah

sebelum pandemi (buku, 
beasiswa, makanan, dll). 





Penutupan sekolah menurunkan kondisi psikososial anak dan orang tua.

Anak dengan disabilitas 3x lebih banyak mengompol (7% vs 2%), menjerit tidak biasa (17% vs 5%)



Children experienced the impact of negative parenting at home

RNA SC 
April

RNA WVI
May

GS SC July 

23% 35% 41% 

72% No data 55% 



Anak-anak lebih banyak menghadapi risiko kekerasan di rumah sendiri

‘’Mama lebih sering teriak
karena kami berantem” 
(Anak laki-laki,15 tahun)

Terlihat perbedaan hasil survey pada anak
dibantu/didampingi dalam mengisi survey:

- anaknya yang lebih khawatir (dibantu 64% vs tidak 77%) 
- anak yang merasa lebih tidak aman (44% vs 57%)

Anak tidak bebas
mengutarakan perasanaannya

Bukalah sekolah dan 
madrasah…
Saya takut dikawinkan/ 
pernikahan dini…
(Anak Perempuan,  12 tahun)



Durasi penutupan sekolah dibanding dengan
gejala tekanan mental yang dialami anak

Secara global, 8 dari
10 (81%) anak yang 
tidak pergi ke
sekolah mengalami
perasaan negatif,

dibanding 56% anak
yang masih pergi ke
sekolah.





“Menghabiskan waktu
bersama, baik
memasak, menonton
film, dll, sebelumnya
tak pernah karena
mereka terlalu sibuk’’

(Anak laki-laki, 14 tahun)

Proporsi orang tua yang mengatakan
hubungannya dengan anak membaik

In
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si

a:
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6%



Frekuensi kekerasan lebih tinggi pada kelompok tertentu
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Membandingkan perubahan kebutuhan responden
pada April 2020 dibanding Juli 2020 

Apr-20 Jul-20

“Saya meminta agar 
pasien penyakit corona 
agar biayanya gratis atau
di tanggung negara karna
tidak semua orang 
mampu, karena corona 
tidak melihat dari kaya 
atau miskin’’ 
(Anak laki-laki, 13 tahun)



Proposi orang tua dan anak yang lebih banyak mengalami
perasaan negatif pada saat pandemi







8 dari 10 anak mengatakan

mereka tidak dapat mengakses bahan
belajar yang memadai. 

1 dari 5 (20%) orang 
tua kesulitan membeli
materi belajar anak, 
mereka ini 5 kali lebih
tidak mampu
membantu anaknya
belajar (48% vs 9%). 
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Children do not have
internet data package

Children do not have
sufficient learning

materials

Children were
demotivated

Children do not
understand their

school home work

Proportion of children facing various challenges
when they learning from home 

RNA SC April 2020 RNA WVI May 2021 GS July 2020

More children do not have 
or difficult to access internet 
data package

Almost two third children 
remain do not have 
sufficient learning materials

More children (2x) face 
difficulties to understand or 
to do their homework  









Harapan kembali ke sekolah oleh orang tua dan anak

berdasarkan durasi karantina/penutupan sekolah

Secara global,…

Ibu lebih khawatir anaknya tidak
akan kembali bersekolah dibanding
ayah. Kekhawatiran lebih tinggi pada 
orangtua dengan disabilitas (91%), 
dan anak disabilitas (85%). 

Orang tua dari anak perempuan
dengan disabilitas hampir 3 kali 
lebih cenderung tidak yakin anaknya
akan kembali bersekolah (16% vs 6%). 

8 dari 9 (88%) anak dengan ibu
disabilitas memiliki tingkat
keyakinan lebih rendah bahwa
mereka akan kembali bersekolah.



Secara global, orang tua
yang mengatakan guru 
tidak memantau
anaknya 3 kali lebih
cenderung tidak dapat
membantu anaknya
belajar di rumah
dibanding yang lainnya.

Proporsi anak yang berisiko putus sekolah karena situasi pandemi

berdasarkan pendapat orang tuanya



Dear presiden atau menteri, sebagai seorang siswa/pelajar, saya ingin
sekolah di buka kembali, karena tanpa sekolah apa jadinya bangsa ini, 
dan di sekolah juga kita mendapatkan hal-hal baru yang dapat menjadi
inovasi kita. 

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

(Anak laki-laki, 17 tahun)






