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Ringkasan Eksekutif Penelitian Global: 
Kesehatan dan Nutrisi, Pendidikan, Perlindungan, 

dan Hak Anak Selama Pandemi COVID-19



Tentang Penelitian

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.

Penelitian yang dilaksanakan di 46 negara ini adalah studi terbesar, 
terluas, dan terkomprehensif selama pandemi, di mana 31.683 
orang tua dan 13.477 anak turut berpartisipasi. Penelitian ini 
mengantongi izin dari Komite Uji Etik SC Amerika Serikat (SCUS-
ERC-FY2020-33) dan Universitas Indonesia (No: Ket- 
271/UN2.F10.D11/PPM.00 .02/2020). Sejumlah 4.568 orang tua 
dan 2.232 anak dari 30 provinsi di Indonesia turut serta dalam 
survei yang dilaksanakan dari 15 Juni hingga 15 Juli 2020. Aplikasi SurveyMonkey digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan 3 metode, yaitu: 1) diisi responden secara online; 2) 
responden diwawancarai melalui telepon, dan 3) wawancara 
langsung tatap muka (dengan protokol COVID-19) oleh 
enumerator terlatih. 

Rekruitmen responden dilakukan dengan mengirimkan undangan 
melalui WA, SMS, email, atau telepon dan jika setuju berpartisipasi, 
mereka dapat memilih salah satu dari 3 metode tersebut. Responden 
diberikan inform consent yang mencakup: informasi tentang 
penelitian, tujuan, durasi waktu mengisi, prosedur, risiko saat 
berpartisipasi, perlindungan data, kerahasiaan, informasi kontak, 
pernyataan persetujuan, dan bila sudah mulai, diberi pilihan untuk 
berhenti atau menyelesaikan hingga tuntas.  

Dalam kuesioner online, diberikan arahan kepada orang tua untuk 
memberikan informasi yang merujuk ke salah satu anaknya, 
misalnya anak tertua (<18 thn) atau anak termuda yang masih 
sekolah atau yang termuda atau tertua bila anak belum sekolah (<6 
tahun). Dengan demikian usia anak terdistribusi lebih merata 
dalam hasil penelitian ini.    

Variabel dalam kuesioner penelitian mencakup tema yang 
tertulis dalam tujuan (di atas), yaitu untuk tingkat rumah tangga dan 
individu (orang tua/pengasuh, anak yang dirujuk, dan responden 
anak). Kuesioner penelitian terdiri dari 2 bagian: 1) Diisi oleh orang 
tua atau pengasuh, di mana mereka diminta untuk memberikan 
informasi terkait keadaan dan pengasuhan salah satu anaknya; 
2) jika mereka memiliki ≥1 anak berusia 11-17 tahun dan 
menyetujui maka salah satu anaknya menjawab pertanyaan di bagian 
kedua. 

Analisa data kuantitatif menggunakan STATA, umumnya 
menggunakan chi square dan regresi (F-statistics). Data global 
dibobotkan (weighting) terhadap jumlah total sampel. Data kualitatif 
dianalisa dengan menggunakan pendekatan konten tematik.

Keterbatasan penelitian dapat disebabkan oleh pengisian 
kuesioner secara mandiri (online), walaupun survey bersifat anonim, 
namun respon mereka bisa saja bias, khususnya untuk pertanyaan 
terkait relasi dan kekerasan dalam keluarga. Anak mungkin saja 
terpengaruh atau dipengaruhi saat mengisi kueisoner, terutama bila 
didampingi orang lain.

Disabilitas. Pertanyaan menggunakan Washington Group Short Set of 
Questions on Disability (seberapa sulit untuk melihat, mendengar, 
berjalan, mengingat, merawat diri, berkomunikasi).

Keamanan pangan dan gizi. Pengukuran dengan Reduced Coping 
Strategi Index (rCSI) sebagai indikator proksi (pembobotan jumlah 
hari telah mengkonsumsi makanan yang lebih murah/tidak disukai, 
membatasi porsi makan, membatasi konsumsi makan orang dewasa, 
mengurangi frekuensi makan, meminjam uang). 

Tabel 1. Gambaran Sampel Penelitian*

Kelompok sampel 1 dan 2 dipilih secara random atau acak 
sederhana dari basis data penerima manfaat program atau daftar KK 
desa, dan kelompok 3 dengan sampling snow balling (tim mencegah 
kontaminasi sampling dengan memberi link survei yang berbeda 
dan memberikan kode unik). 

Regional % Orang Tua % Anak

Tabel 3. Proporsi Asal Responden (Wilayah Regional)

Asia 

Indonesia (proporsi dari Asia)

Afrika Selatan & Timur

Afrika Tengah & Barat

Amerika Latin & Karibia

Timur Tengah & Eropa Timur

Pasifik

Amerika Utara

39%

14%

19%

8%

17%

12%

1%

3%

46%

18%

20%

8%

14%

10%

2%

1%

Kelompok 
Sampel Global Indonesia

Orang tua

Anak

17.565 (P:65%; L:35%)

8.069 (P:54%; L:35%) 

1.887 (P:61%; L:39%) 

854 (P:50%; L:50%)

2. Populasi khusus (pengungsi, tinggal di wilayah 3T, area rawan bencana)

Orang tua

Anak

4.302 (P:55%; L:45%) 

2.223 (P:54%; L:45%)

1.925 (P:58%; L:42%) 

1.182 (P:53%; L:47%)

3. Masyarakat umum (publik)

Orang tua

Anak

9.816 (P:55%; L:45%) 

3.185 (P:51%; L:49%)

756 (P:62%; L:38%) 

196 (P:56%; L:44%)

* 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). 

1. Masyarakat Umum (penerima manfaat program SC)

(penerima manfaat pogram SC)

Asal Provinsi

Sulawesi Tengah

Sumatera Barat

Lampung

Sulawesi Selatan

Jawa Barat

Jawa Timur ur

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Palu, Sigi, Donggala

Limapuluhkota

Pesawaran , Tanggamus, Pringsewu

Soppeng

Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, 
Barat, Bekasi, Bogor, Cianjur,Cimahi, Majalaya

Bangkalan, Blitar, Kota Malang, Kab. Malang, 
Majalaya, Surabaya, Pasuruan

Ke lima kota di Jakarta (Selatan, Utara, Pusat, 
Timur, dan Barat)

Purwakarta, Solo

Asal Kabupaten/Kota

NTT Kota Kupang, Kabupaten Kupang

NTT Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur

NTB Kabupaten Lombok Utara

Tabel 2. Sebaran asal sampel penelitian (penerima 
manfaat program SC



 

 

Hasil-Hasil Temuan Penelitian

Catatan bagi pembaca: Ringkasan eksekutif ini umumnya 
menyajikan data Indonesia (gabungan kelompok sampel 1 dan 2), 
yaitu mewakili mereka yang berpartisipasi atau penerima manfaat 
program SC. Selain itu, terdapat beberapa data global atau regional. 
Untuk mempersingkat penulisan, berikut ini sitilah yang dipakai:

Perempuan disingkat dengan P dan Laki-laki disingkat dengan L.
Orang tua (mewakili responden baik orang tua atau pengasuh).
Responden atau anak disabilitas (menyandang ≥1 disabilitas).
Keluarga disabilitas (≥1 anggota keluarga menyandang ≥1 
disabilitas).
Keluarga dikepalai perempuan (anggota keluarga semua 
perempuan).
Keluarga dikepalai laki-laki (anggota keluarga semua laki-laki).
Keluarga lain: selain ciri khas yang dituliskan dalam penjelasan di 
atas.

Anak-anak kita kehilangan kebebasan berinteraksi sosial 
dengan teman-temannya, baik secara langsung maupun virtual (1 
dari 7 (15%) anak sama sekali tidak dapat berinteraksi vs 

).
Anak-anak dibebani dengan lebih banyak tugas-tugas 
rumah (1 dari 2 anak (47%) melakukan lebih banyak tugas 
rumah termasuk menjaga adik/saudara vs ).

Asupan gizi anak terganggu (4% anak makan lebih sedikit 
dari sebelum pandemi vs , namun 1 dari 2 (52%) 
orang tua mengurangi jenis/variasi makanan anak).
Kesulitan ekonomi memperburuk akses anak dan 
keluarga terhadap kebutuhan dasar (4 dari 10 tidak 
memiliki sabun/masker; 1 dari 7 tidak dapat mengakses produk 
sanitasi/pembalut/air bersih).
Akses keluarga terhadap layanan kesehatan sangat 
terganggu (3 dari 8 orang tua tidak dapat mengakses 
pengobatan, konsultasi langsung dengan dokter (16%), layanan 
konseling (6%), kesehatan mental (3%). 

Terbatasnya kualitas dan hasil PJJ selama pandemi (8 dari 10 
anak mengatakan tidak dapat mengakses bahan belajar memadai, 
7 dari 10 orang tua mengatakan anaknya belajar lebih sedikit vs 

).
Anak-anak dan orang tua menghadapi berbagai 
tantangan dalam PJJ (4 dari 9 anak kesulitan memahami PR vs 

 dan 1 dari 5 anak mengatakan “tidak ada yang bisa 
membantu saya” vs ).
Kuantitas/kualitas pemantauan anak didik oleh guru 
sangat rendah (1 dari 4 orang tua (25%) mengatakan guru 
sama sekali tidak memantau anaknya vs , hanya 1 dari 
12 (8%) yang dipantau setiap hari. 

Anak-anak lebih banyak mengalami perasaan negatif (4 
dari 9 orang tua melihat perubahan pada anak: pengendalian 
emosi (17%) dan lebih memaksa (8%) dan melakukan kekerasan 
(4%). 
Kesehatan mental dan psikososial menurun pada 3 dari 4 
orang tua  (75%) vs , 4 dari 9 orang tua merasa 
semua serba sulit, 16% putus asa vs  dan 11% depresi 
vs . 
Anak-anak lebih banyak mengalami kekerasan dan 
menghadapi risiko kekerasan (1 dari 5 orang tua melakukan 
pengasuhan negatif; 16% orang tua/anak mengatakan telah terjadi 
kekerasan vs ). 

Situasi ekonomi keluarga semakin sulit (3 dari tiap 4 
keluarga telah kehilangan sebagian atau hampir seluruh 
pendapatannya sejak awal pandemi vs , 1 dari 4 
butuh pekerjaan vs .
Strategi adaptasi responden: memilih makanan yang lebih 
tidak disukai (76%), meminjam uang (56%), mengurangi jenis 
makanan anak (52%), makan lebih sedikit (65%), dan mengurangi 
frekuensi makan (57%).
Penerima bantuan pemerintah perlu lebih tepat sasaran 
(47% belum menerima bantuan walaupun mereka paling 
terpinggirkan, tertinggal, dan terdampak; 7 dari 10 butuh bantuan 
uang tunai atau voucher).

Global: 
51%

Global: 51%

Global: 35%

Global: 83%

Global: 25%
Global: 36%

Global: 66%

Global: 89%
Global: 55%

Global: 65%

Global: 37%

Global:77%
Global: 38%

Kesehatan dan Asupan Gizi Anak (Health and Nutrition)

Pendidikan Anak (Education/Learning)

Perlindungan Anak (Child Protection)

Kemiskinan Anak (Child Poverty)

Karakteristik Indonesia Global

Tabel 3. Deskripsi Karakteristik Sampel Penelitian

Pedesaan

Perkotaan (besar dan kecil)

Orang tua dengan disabilitas

Orang tanpa disabilitas

Anak dengan disabilitas

Anak tanpa disabilitas

Usia orang tua (dalam tahun)

Usia anak yang dirujuk saat 
menjawab pertanyaan survey 
(informasi)

Usia respoden anak (dalam tahun)

Anak dengan penyakit kronis

Rumah Tangga tergolong miskin

Responden dengan status 
minoritas (suku, agama, 
pengungsi, gender, dll.)

83%

17%

8%

92%

6%

94%

18-24 (3%)

25-29 (10%)

30-39 (38%)

40-49 (34%) 

50-59 (12%)

60+ (2%)

0-1 (5%)

2-4  (8%)

5-10 (33%)

11-14 (28%)

15-17 (26%)

11-14 (53%)

15-17 (47%)

4%

50%

52%

Anak kurang didengarkan dan dilibatkan dalam 
mengambil keputusan (hanya 1 dari 4 anak mengatakan 
keluarganya mendengarkannya vs ; 1 dari 10 (11%) 
dilibatkan dalam pengambilan keputusan).

Global: 46%

Deskripsi Sampel Penelitian

49%

46%

6%

87%

4%

78%

7%

13%

36%

28% 

10%

4%

5%

10%

31%

30%

25%

56%

42%

7%

39%

26%

Tata Kelola Hak Anak (Child Right Governance)

Ringkasan Hasil per Tematik Program Indeks kekayaan/kemiskinan. Penelitian ini menggunakan 
Multidimensional Poverty Index (MPI) dari UNDP dan OPHI (jumlah 
anak, status minoritas, kepemilikan TV, komputer, akses internet, 
jumlah kamar, akses terhadap bantuan sosial sebelum COVID-19, dan 
akses anak bermain di ruang terbuka). 

Kekerasan di rumah. Pertanyaan fokus mengidentifikasi apakah 
kekerasan verbal (membentak), kekerasan fisik (dipukul atau 
dilecehkan) terjadi di rumah dan seberapa sering berdasarkan 
laporan responden dewasa dan anak.  

Kesehatan mental dan kesejahteraan (wellbeing) psikososial 
diukur dengan perasaan dan atau perilaku negatif.



Ketimpangan Inklusivitas (Gender, Disabilitas, dan Status 
Minoritas)

Gender: Anak Perempuan (P) dibanding dengan Anak 
Laki-laki (L)

Disabilitas (disingkat D)

Ÿ P lebih banyak alami perasaan negatif (lebih cemas P:45% vs 
L:36%).

Ÿ P lebih banyak terbebani tugas-tugas rumah (P: 52% vs L: 
42%) 

Ÿ Keluarga yang semua anggota keluarga P lebih banyak yang 
kehilangan pekerjaan (58% vs 36%).

Ÿ Orang tua dengan anak P dengan D, 3 kali lebih tidak yakin 
anaknya akan kembali bersekolah (16% vs 6%) setelah 
pandemi. 

Ÿ Orang tua dengan D, lebih sulit mendapat makanan (76% vs 
62%).

Ÿ Anak dengan D, 3 kali lebih banyak alami perubahan perilaku 
(mengompol (7% vs 2%) dan menjerit tidak biasa (17% vs 5%). 

Ÿ Kekerasan lebih banyak terjadi di keluarga dengan D 
(31% vs 16%). 

Ÿ Orang tua dengan D lebih banyak alami krisis pangan (47% vs 
35%).

Ÿ Orang tua dengan D lebih banyak yang mengatakan anaknya 
kesulitan memahami PR (35% vs 45%). 

Karena saya anak disabilitas 
mohon perhatian lebih 
untuk saya bisa belajar 
di rumah. Saya butuh sepatu 
yang sesuai dengan kaki saya 
yang cacat. 
(Anak perempuan, 16 tahun)

Keluarga yang Tergolong Miskin

Memiliki Status Minoritas (Suku, Pendatang, Agama, dll)

Perkotaan VS Pedesaan

Ÿ Anak-anak yang miskin lebih banyak yang terisolasi sosial 
(56% vs 44%).

Ÿ Orang tua yang anaknya tidak dapat akses materi pembelajaran 
5 kali lebih cenderung tidak mampu membantu anaknya 
belajar (48% vs 9%).

Ÿ Kekerasan lebih sering terjadi di keluarga yang kehilangan 
pendapatan (40% vs 25%) dan pada keluarga yang terpaksa 
berpindah (60% vs 35%). 

Ÿ Orang tua yang tidak nyaman menyebut status 
minoritasnya lebih banyak mangatakan anaknya sama sekali 
tidak belajar (31% vs 20%).

Ÿ Kelompok minoritas lebih banyak yang mengalami krisis 
(40% vs 34%). 

Ÿ Kekerasan di rumah lebih banyak terjadi di kota vs desa 
(39% vs 35%).

Ÿ Penduduk kota lebih banyak yang kehilangan pendapatan, 
tetapi lebih sedikit mendapatkan bantuan dibanding 
penduduk desa (22% vs 32%).

Wawancara langsung dengan protokol kesehatan di Sumba Tengah. 
(Serlin Horo Rambadeta/Save the Children)



1.1. Hak anak untuk didengarkan dan dilibatkan dalam 
mengambil keputusan terabaikan.

1.2. Anak-anak kita kehilangan kebebasan berinteraksi 
sosial langsung maupun tidak langsung (virtual).

Ÿ Hanya 1 dari 2 orang tua (50%) yang sering membicarakan 
COVID-19 dengan anaknya (Ibu 53% vs Ayah 47%), bahkan 6% 
anak mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah 
membicarakan pandemi dengannya.

Ÿ Hanya 1 dari 4 (24%) anak mengatakan keluarganya 
mendengarkan mereka ( ) dan 1 dari 7 (14%) 
yang dimintai pendapat, dan 1 dari 10 (11%) yang dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan. 

Ÿ Hanya 56% anak yang mengatakan boleh bertanya tentang 
COVID-19 ( ), mengungkapkan kekhawatirannya 
(P: 60% vs L: 56%). 

Ÿ Secara global, anak dari keluarga disabilitas lebih banyak 
terlibat dalam membuat keputusan (34%) dibanding dengan 
keluarga lain (20%). 

Ÿ Penelitian ini menemukan anak yang tidak diajak bicara 
cederung lebih khawatir dan mengalami perasaaan negatif 
lainnya selama pandemi. 

Ÿ 7 dari 10 (70%) orang tua mengatakan anaknya masih 
berhubungan dengan temannya luar rumah ( ).

Ÿ 1 dari 2 anak (51%) masih bertemu langsung/bermain 
bersama dan 1 dari 5 (22%) anak berinteraksi virtual, dan 
13% (bertemu dan virtual), namun 1 dari 7 (15%) anak sama 
sekali tidak berinteraksi ( ).

Ÿ Secara global, anak-anak dari keluarga tergolong miskin lebih 
banyak (56%) yang terisolasi sosial dibanding yang lain (44%).

Ÿ Data menunjukkan bahwa anak yang masih dapat 
berinteraksi sosial cenderung lebih tidak khawatir.

Global: 46%

Global: 65%

Global: 49%

Global: 51%

Ÿ 1 dari 3 anak perempuan (32%) menghadapi tekanan 
emosional karena ketakutan untuk menjalani tes bila dia atau 
keluarganya terinfeksi. 

Ÿ Hampir 2 dari 10 anak (18%) merasa lebih tidak aman selama 
pandemi. 

Ÿ Anak usia 15-17 tahun lebih mampu mengekpresikan 
kekhawatirannya (62%) dibanding anak 11-14 tahun (45%).

Ÿ 1 dari 10 (10%) orang tua mengatakan anaknya tidak punya 
akses untuk bermain di ruang terbuka ( ) 
(perkotaan 66% vs desa 20%).

Ÿ 1 dari 4 (25%) anak mengatakan bermain lebih sedikit 
dibanding sebelum pandemi (perkotaan 53% vs pedesaan 36%).

Ÿ Hampir 1 dari 2 anak (47%) dibebani lebih banyak tugas-
tugas rumah, 1 dari 3 (31%) lebih banyak menjaga adik/saudara 
( ).

Ÿ Anak perempuan lebih banyak dibebani tugas-tugas 
rumah dibanding laki-laki (P:52% vs L:42%) juga menjaga 
adik/saudara (P:34% vs L:27%).

1.4. Anak-anak kita kehilangan kebebasan bermain dan 
bersantai karena dibebani dengan lebih banyak tugas-
tugas rumah.

Global: 35%

Global: 51%

I. Pengelolaan Hak Anak (Child Rights 
Governance)

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

1.3. Kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak kita 
terganggu, mereka mengalami perasaan negatif (lebih 
cemas, takut, sedih, dan bosan).

Ÿ Dibanding sebelum pandemi, hanya 1 dari 3 anak (31%) yang 
merasa lebih bahagia dan penuh harapan (33%), namun 4 
dari 10 anak (41%) merasa lebih cemas, 1 dari 4 lebih sedih, 
> setengah (55%) lebih bosan. 

Ÿ Anak perempuan cenderung lebih banyak yang mengalami 
perasaan negatif dibandingkan laki-laki, misalnya: lebih cemas 
P (45%) vs L (36%)

Rekomendasi untuk Pemerintah dan Program Respon 
COVID-19

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

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

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

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

Ÿ Ciptakan ruang anak bermain dan aman bertemu teman-
temannya.

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

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

Seorang anak di Donggala, Sulawesi Tengah, tampak sedang melakukan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) dari rumah. Perbedaan dan terbatasnya ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung PJJ di tingkat rumah tangga hingga daerah membuat kualitas dan 
efektivitas PJJ belum bisa maksimal. (Save the Children)



Rekomendasi dari Anak-anak

 

 

Pesan dan harapan anak-anak yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
menggambarkan kekhwatiran, perhatian, dan dilema yang 
mereka alami. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi 
mereka mampu melihat dampak pandemi terhadap keluarga, 
makanan, pendidikan, keuangan, sistem kesehatan, dan keterbatasan 
sarana prasarana. Mereka juga memahami bahwa persoalan dunia 
tidak hanya pandemi ini, namun termasuk terorisme, gempa 
bumi, orang yang terpaksa mengungsi, dan kemiskinan. 

Pemerintah, para pemimpin dunia, pengambil keputusan terkait yang 
menyangkut kehidupan anak harus menciptakan ruang, memperkuat 
mekanisme, memastikan lingkungan yang aman bagi anak, terutama 
bagi anak yang termarginalisasi atau terpinggirkan, agar suara 
mereka didengakan. Berikut pesan-pesan anak-anak bagi para 
pemimpin dunia.

Anak-anak meminta pemerintah memastikan akses terhadap 
pendidikan yang berkualitas, sediakan materi dan sarana 
pendukung PJJ, segera buka sekolah bila sudah aman, dan persiapkan 
kegiatan kembali ke sekolah secara serius

Anak-anak meminta pemerintah membantu keluarga yang kesulitan 
ekonomi, pekerjaan bagi generasi muda, bantuan keuangan, 
dukungan pemenuhan kebutuhan akan layanan dasar, termasuk 
bahan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan. 

Didiklah kami!

Bantu kami!

Jaga kami agar tetap sehat! 

Lindungi kami!

Libatkan kami! 

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 (mudah dipahami anak-
anak), dan akurat. 

Anak-anak meminta pemimpin dunia agar tidak melupakan anak-
anak yang terpinggirkan, mereka 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. 
Masyarakat tidak boleh lagi mengabaikan aspirasi anak. Anak-
anak berpesan agar para pemimpin bertanggung jawab atas 
tindakannya, memastikan pemenuhan hak anak. 



2.1. Pandemi telah mengganggu akses anak terhadap 
bahan makanan dan asupan gizi yang memadai.

Ÿ 1 dari 2 (52%) rumah tangga kesulitan memperoleh bahan 
pangan ( ) dan suplemen gizi (30%) yang sangat 
dibutuhkan karena pasar/toko tutup (7%) dan persediaan habis 
(7%). Lebih dari 1/3 (36%) rumah tangga mengatakan bahan 
pangan terlalu mahal ( ). 

Ÿ Walaupun hanya 4% anak yang mengatakan mereka makan 
lebih sedikit dibanding sebelum pandemi ( ) namun 
52% orang tua mengatakan mereka mengurangi jenis/variasi 
makanan anaknya.

Ÿ Hampir semua (95%) orang tua yang masih menyusui tetap 
memberi ASI selama pandemi, namun secara global, hampir 
setengahnya (49%) merasa khawatir apakah dapat terus 
memberikan ASI karena takut anaknya terinfeksi (28%) atau 
harus dipisahkan dengan anak (24%) bila mereka terinfeksi. 
Hal ini menunjukkan tingginya mispersepsi tentang praktek 
menyusui di masa pandemi. 

Ÿ Secara global, 76% orang tua dengan disabilitas lebih sulit 
mendapatkan bahan pangan yang beragam dari pada yang lain 
(62%); keluarga miskin (67%) dibanding yang tidak miskin (60%); 
warga perkotaan (75%) dibanding dengan pedesaan (57%).

Ÿ Secara global, strategi adaptasi responden terhadap 
kesulitan ekonomi adalah memilih makanan yang lebih 
murah/tidak disukai (76%), mengurangi variasi makanan anak 
(52%), orang tua makan dengan porsi lebih sedikit (65%), dan 
mengurangi frekuensi makan (57%).

Global: 62%

Global: 52%

Global: 35%

2.2. Kesulitan ekonomi karena dampak pandemi 
memperburuk akses anak dan keluarga terhadap 
layanan air, sanitasi, dan pengobatan.

Ÿ Hampir 4 dari 10 (39%) rumah tangga tidak memiliki 
sabun/pembersih tangan, makanan (39%), masker (43%), 
produk sanitasi/pembalut (14%), bahkan 1 dari 7 tidak 
memiliki/mengakses air bersih (13%).

Ÿ Secara global, 3 dari 10 orang tua dengan disabilitas dan 2 dari 
5 laki-laki dewasa dengan disabilitas mengatakan mereka sangat 
tergantung pada layanan hantaran air ke rumahnya.

Ÿ Mayoritas (86%) orang tua mengatakan bahwa akses mereka 
terhadap layanan kesehatan, obat-obatan dan persediaan medis 
terdampak oleh pandemi ( ) dan hal ini lebih tinggi 
pada keluarga yang salah satu orang tuanya (94%) atau anaknya 
(96%) dengan disabilitas.

Ÿ 3 dari 8 responden (38%) mengatakan tidak dapat mengakses 
layanan pengobatan, tes COVID-19 (34%), konsultasi langsung 
dengan dokter (16%), layanan konseling (6%) dan kesehatan 
mental (3%). 

Ÿ Keterbatasan akses pada poin di atas karena khawatir 
terinfeksi (76%) dan karantina atau PSBB (47%), keterbatasan 
persediaan obat-obatan/layanan tutup (6%), dan karena 
kesulitan biaya (20%).

Ÿ Secara global, pengungsi menghadapi situasi yang lebih 
sulit dalam mengakses layanan kesehatan (23%) dan pengobatan 
(41%) dibanding yang lain (14% dan 27%).

Ÿ Hampir semua (97%) pengungsi sulit mengakses berbagai 
layanan dibanding yang bukan pengungsi (75%).

Ÿ Kondisi kesehatan mental dan psikososial dari 3 dari 4 
orang tua (75%) menurun ( ), 2 dari 3 (67%) 
merasa lebih sering khawatir ( ), 44% merasa semua 
serba sulit, 16% putus asa ( ) dan 11% depresi (

). Perasaan negatif ini lebih banyak dialami orang tua 
tanpa disabilitas (90%) dibanding yang dengan disabilitas (82%); 
dan perempuan lebih banyak mengalaminya (53%) dibanding laki-
laki (37%).

Global: 89%

Global: 89%
Global: 82%

Global: 55% Global 
65%

2. Kesehatan dan Nutrisi (Health and 
Nutrition)

Takut terinfeksi karena virus ini 
mematikan dan sudah ada 
yang terkena di desa tempat 
tinggal saya serta sudah ada 
yang meninggal.
(Anak perempuan, 11 tahun)

Saya minta agar biaya pasien 
penyakit corona digratiskan 

atau ditanggung negara 
karena tidak semua orang 

mampu, karena corona tidak 
melihat kaya atau miskin.

(Anak laki-laki, 13 tahun)

Fatma, bidan dampingan Save the Children di Donggala, Sulawesi Tengah rutin melakukan 
kunjungan rumah ke ibu dan bayi di desanya. Setiap bulan, dia akan pergi dari rumah ke 
rumah untuk memberikan imunisasi dasar bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses 
fasilitas dan layanan kesehatan karena pandemi. (Save the Children)



Rekomendasi bagi Pemerintah dan Program Respon 
COVID-19

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

b. Tingkatkan akses dan cakupan tes COVID-19, 
surveilens, dan pelacakan kasus. Lakukan advokasi 
lintas sektor untuk mendukung hal ini.  

c. Lanjutkan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat 
yang dapat untuk mendorong adopsi perilaku dan 
mengurangi mispersepsi yang sangat berpotensi 
meningkatkan risiko penularan:   

Ÿ Bantu keluarga mengakses informasi yang akurat dan 
efektif untuk perubahan perilaku. 

Ÿ Tingkatkan komunikasi melalui media: sosial media, TV, 
Radio, dan pastikan materi komunikasi ramah anak dan 
disabilitas.

d. Lindungi dan promosikan Pemberian Makanan Bayi dan 
Anak melalui: 

Ÿ Promosikan Inisiasi Menyusui Dini, ASI ekslusif 6 bulan, 
makanan pendamping ASI dan lanjut memberi ASI hingga 
2 tahun atau lebih.

Ÿ Pastikan kepatuhan terhadap Kode Internasional 
Pemasaran Produk Pengganti ASI dan peraturan 
nasional.

Ÿ Sosialisasikan dan atau distribusikan panduan terkini 
untuk menyusui dan pemberian makanan bayi dan anak 
dalam situasi COVID-19.

Ÿ Dukung Ibu yang hamil dan menyusui untuk bisa bekerja 
dari rumah.

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

Ÿ Distribusikan bahan makanan yang lebih beragam, 
khususnya bagi kelompok terpinggirkan atau tertinggal.

Ÿ Sediakan paket perlengkapan untuk upaya pencegahan, 
seperti masker, sabun, pembersih tangan berbasis 
alkohol, sarana cuci tangan dan produk sanitasi atau 
pembalut.

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

Ÿ Pastikan bahan makanan yang aman dan bergizi 
terjangkau melalui program bantuan sosial, persediaan, 
transportasi dan distribusi bahan pangan, termasuk ke 
pedesaan. 

Ÿ Sertakan informasi tentang makanan bergizi (terutama 
bagi anak-anak) saat mendistribusikan bantuan tunai. 

g. Pastikan adanya layanan kesehatan mental.

Ÿ Sediakan layanan kesehatan mental dan dukungan 
psikososial (daring dan luring) baik bagi anak dan orang 
dewasa.

Ÿ Kampanyekan pesan “stop kekerasan dalam rumah 
tangga”, sediakan layanan konseling atau pengaduan, 
adaptasi kegiatan program untuk mengurangi risiko dan 
dampak kekerasan, khususnya kepada anak dan 
perempuan.

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

Ÿ Rencana respons harus sensitif terhadap gender, 
disabilitas, kemiskinan, dan berbagai bentuk eksklusi dan 
diskriminasi. Sesuaikan kegiatan program dengan konteks 
lokal (perkotaan atau pedesaan).

Ÿ Perkuat kolaborasi dengan organisasi terkait, terutama 
yang bergerak di bidang HAM, disabilitas, anak dan 
perempuan.



3.1. Umumnya orang tua/anak yakin anak akan kembali 
bersekolah, namun tidak pada orang tua/anak dengan 
disabilitas dan minoritas. 

3.2. Umumnya orang tua mengatakan sangat terbatasnya 
kualitas proses dan hasil pembelajaran jarak jauh 
anak selama pandemi.

3.3. Anak-anak dan orang tua menghadapi berbagai 
tantangan dalam PJJ sehingga memperburuk  kualitas 
dan hasil belajar anak.

Ÿ Umumnya orang tua (97%) dan anak (98%) yakin bahwa anak 
akan kembali bersekolah setelah pandemi (vs Asia: 96%, 
Eropa Barat: 84%, Timur Tengah: 65%, dan Amerika Latin: 59%).

Ÿ Secara global, ibu lebih khawatir anaknya tidak akan kembali 
bersekolah dibanding ayah, demikian juga halnya responden 
dengan disabilitas walaupun angkanya lebih rendah (91%), 
angka ini menurun lagi bila anaknya juga memiliki disabilitas 
(85%).

Ÿ Orang tua dari anak perempuan dengan disabilitas 
hampir 3 kali lebih cenderung menjawab “tidak” atau 
“tidak tahu” saat ditanya apakah anaknya akan kembali 
bersekolah (16% vs 6%).

Ÿ Keluarga dengan status minoritas (91%) lebih tidak yakin 
anaknya kembali bersekolah dibanding keluarga lain (95%), 
bahkan yang tidak nyaman menyebut status minoritasnya 
lebih rendah lagi (86%). 

Ÿ 8 dari 9 (88%) anak yang memiliki ibu dengan disabilitas 
yakin bahwa mereka akan kembali bersekolah, cenderung lebih 
rendah dibanding anak yang orang tuanya tanpa disabilitas 
(96%).

Ÿ Hanya 1 dari 10 (9%) orang tua yang mengatakan anaknya 
belajar sama banyak seperti saat di sekolah; 7 dari 10 (70%) 
orang tua mengatakan anaknya belajar lebih sedikit, demikian 
juga anak (73%) ( ).

Ÿ Di Indonesia, 1% anak mengatakan sama sekali tidak belajar 
apapun, (vs Afrika Timur & Selatan: 32%, Timur Tengah/Eropah 
Timur (26%). 

Ÿ Secara global, angka (poin ke dua di atas) lebih tinggi pada orang 
tua dengan disabilitas (23%) dibanding yang tanpa disabilitas 
(19%); pada ibu dengan disabilitas (24%) dibanding ayah 
dengan disabilitas (18%); 1 dari 4 (24%) anak perempuan 
dengan disabilitas sama sekali tidak belajar apapun, dibanding 
anak perempuan lain (16%).

Ÿ Secara global, orang tua dengan status minoritas lebih sedikit 
yang melaporkan bahwa anaknya sama sekali tidak belajar (16%) 
dibanding orang tua tanpa minoritas (20%), dan angka ini 
meningkat pada mereka yang tidak nyaman memberitahukan 
status minoritasnya (31%).

Ÿ Data global menunjukkan hampir setengah (48%) orang tua yang 
mengatakan tidak dapat mengakses pembelajaran apapun juga 
mengatakan anaknya tidak belajar sama sekali. 

Ÿ Hampir 8 dari 10 (79%) responden anak mengatakan mereka 
tidak dapat mengakses bahan belajar yang memadai.

Ÿ 1 dari 5 (20%) orang tua kesulitan membeli materi belajar 
anak, ( ), angka ini lebih rendah di pedesaan (27%) 
dibanding di kota (39%). 

Ÿ Lebih dari sepertiga (35%) orang tua mengatakan sangat 
memerlukan materi belajar untuk anak-anak ( ) dan 
paket data (30%). 

Ÿ Sebagian kecil (2%-6%) responden anak mengatakan bahwa 
mereka tidak lagi mendapatkan berbagai hal yang biasanya 
disediakan oleh sekolah (mis: pembalut, makanan, konseling, 
informasi kesehatan). 

Global: 83%

Asia: 68%

Global: 26%

Ÿ Kesulitan memahami pekerjaan rumah (PR) yang 
diberikan guru dialami oleh 45% anak ( ); 
dan lebih banyak di usia 11-14 tahun (30%) dan 15-17 tahun 
(23%). Angka ini lebih tinggi pada anak dengan orang tua 
disabilitas (35%) dibanding tanpa disabilitas (27%), juga pada 
keluarga yang miskin (30%) dan yang telah kehilangan lebih 
dari setengah pendapatannya (30%). 

Ÿ 1 dari 5 (21%) anak mengatakan “tidak ada yang bisa 
membantu saya” ( ). Angka ini lebih 
tinggi pada anak yang orang tuanya dengan disabilitas (48%) 
dibanding dengan yang tidak (37%), dan meningkat lagi bila ibunya 
pada ibu dengan disabilitas (56%).

Ÿ Secara global, 1 dari 5 (20%) anak perempuan mengatakan tugas-
tugas rumah yang terlalu banyak menghambat mereka 
belajar, dibandingkan dengan 1 dari 10 (10%) anak laki-laki.

Ÿ 1 dari 4 (26%) anak sulit belajar karena malas, khususnya 
anak laki-laki dan yang tinggal di daerah pedesaan.

Ÿ 1 dari 4 (26%) orang tua mengatakan guru sama sekali tidak 
memantau anaknya ( ); 1 dari 5 (21%) hanya 
dipantau sekali seminggu dan hanya 1 dari 12 (8%) yang dipantau 
setiap hari, bahkan 7 dari 10 (70%) dari anak dengan penyakit 
kronis juga tidak dipantau gurunya. 

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

Ÿ Orang tua yang anaknya tidak dapat mengakses materi 
pembelajaran 5 kali lebih tidak mampu membantu 
anaknya belajar (48% vs 9%). 

Ÿ Ibu dengan disabilitas lebih banyak yang tidak mampu 
membantu anaknya belajar di ruman (36%) dibanding yang tanpa 
disabilitas (31%).

Ÿ Lebih banyak orang tua yang tidak dapat membantu anak 
perempuan dengan disabiltas (42%) dibanding anak laki-laki 
yang disabilitas (34%).

Global: P:25% dan L:30%

Global: P:36% dan L:39%

Global: 66%

3.4. Orang tua mengatakan bahwa kuantitas dan kualitas 
pemantauan yang dilakukan oleh guru terhadap 
anaknya sangat rendah.

3. Pendidikan (Education-Home 
Learning)

Lulu, seorang guru kunjung dampingan Save the Children di Donggala, Sulawesi Tengah, 
tampak membantu muridnya belajar di rumah. Selama pandemi, setiap hari Lulu 
mengunjungi rumah murid-muridnya dan membantu mereka belajar. (Save the Children)



Rekomendasi bagi Pemerintah dan Program Respon 
COVID-19

a. Dukung program kembali ke sekolah, termasuk PAUD, 
pembelajaran informal khususnya bagi anak-anak yang 
terpinggirkan. 

Ÿ Konsultasikan dengan anak, orang tua, dan guru tentang 
kekhawatiran mereka untuk kembali ke sekolah.

Ÿ Lakukan kampanye positif kembali ke sekolah secara 
partisipatif dan inklusif, pastikan semua anak 
berkesempatan kembali bersekolah.

Ÿ Bantu klaster pendidikan memastikan mekanisme 
akuntabilitas, khususnya perhatian bagi anak-anak yang 
terpinggirkan. 

b. Dukung guru untuk memantau dan membantu anak 
didiknya dalam proses belajar di rumah. 

Ÿ Tekankan pentingnya tindak lanjut dan perhatian khusus 
kepada anak-anak sehingga mereka tidak merasa sendiri 
atau terdemotivasi.

Ÿ Bantu guru mengembangkan ketrampilan dan 
kreativitasnya dalam mengelola proses PJJ, termasuk 
melaksankan pendidikan inklusif (missal: memastikan 
data terpilah gender dan disabilitas). 

c. Bantu tingkatkan akses terhadap materi pembelajaran.

Ÿ Diversifikasi materi pembejalaran, termasuk online 
ataupun yang cetak, khususnya bagi mereka yang 
kesulitan akses internet. 

Ÿ Kembangkan strategi jangka panjang untuk 
meningkatkan akses sarana pendukung belajar jarak jauh 
jika dibutuhkan di masa depan.

d. Dukung orang tua untuk trampil dan kreatif bermain 
bersama anak dan mendukung proses belajar di rumah. 

Ÿ Sediakan bahan atau panduan bermain dan belajar 
bersama anak untuk menjaga kesehatan mental dan 
kesejahteraan anak-anaknya.

Ÿ Gunakan pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku 
untuk mendorong interaksi antara orang tua dengan 
anak.

Ÿ Sediakan materi-materi atau panduan yang membantu 
orang tua bermain bersama anak dengan disabilitas, 
fasilitasi pelatihan pengasuhan dan acara-acara berbagi 
pengalaman antar orang tua. 

Dear 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. 

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)



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

4.2. Selama pandemi, anak-anak lebih banyak mengalami 
kekerasan dan menghadapi risiko kekerasan di rumah 
sendiri.

Ÿ Mayoritas (82%) orang tua mengatakan anak-anaknya 
menunjukkan perasaan negatif (lebih khawatir, cemas, 
takut, sedih, dll) dan mengalami tekanan psikososial 
( ). Anak perempuan cenderung lebih banyak 
mengalami perasaan negatif dibandingkan anak laki-laki (mis: 
merasa lebih cemas P (45%) vs L (36%).

Ÿ Hampir setengah (46%) orang tua mengatakan adanya 
perubahan pada anak: selera makan (19%), tidur (24%), 
pengendalian emosi (17%) dan lebih agresif/memaksa (8%) dan 
melakukan kekerasan (4%). 

Ÿ Perubahan perilaku 5 kali lebih tinggi pada keluarga yang 

anaknya ≥6 dibandingkan 1 anak (mis: anak menangis/menjerit 
tidak biasa 14% vs 2%; melakukan kekerasan 15% vs 1%). 

Ÿ Secara global, anak dengan disabilitas 3 kali lebih banyak 
yang mengompol (7%) dan menangis atau menjerit tidak biasa 
(17%) dibanding dengan anak tanpa disabilitas (2% dan 5%). 

Ÿ Interaksi langsung dan atau virtual mengurangi 
perasaan negatif anak. 7 dari 10 (70%) anak masih 
berinteraksi dengan temannya ( ), namun 1 dari 7 
(15%) sama sekali tidak dapat berinteraksi ( ). 
Mereka yang tidak berinteraksi cenderung merasa lebih tidak 
bahagia (57%), lebih khawatir (54%) dan lebih tidak aman (58%). 
Angka ini menurun 15%-17% jika mereka bertemu langsung, 
menurun lagi bila juga berinteraksi virtual (5%-6%).

Ÿ Semakin lama sekolah ditutup, semakin banyak anak 
dan orang tua mengalami perasaan negatif. Saat sekolah 
tutup 1-4 minggu, anak (62%) dan orang tua (83%), dan pada 
minggu ke 17-19, meningkat menjadi 96% pada anak dan 95% 
pada orang tua. Secara global, 8 dari 10 (81%) anak yang tidak 
pergi ke sekolah mengalami perasaan negatif, dibanding 56% 
anak yang masih pergi ke sekolah saat penelitian.

Ÿ Lebih dari 1 di antara 5 orang tua (23%) mengatakan mereka 
melakukan pengasuhan negatif (kurang tenang, kurang sabar, 
sering berteriak, lebih agresif, dan memberikan hukuman fisik), 
khususnya orang tua yang anaknya berusia >10 tahun. 

Ÿ Secara global, lebih banyak ibu yang melakukan pengasuhan 
positif dibanding ayah (80% vs 74%); dan orang tua yang lebih 
tua (>40 tahun).

Ÿ 1 dari 8 (13%) orang tua dan 3% anak mengatakan telah terjadi 
kekerasan di rumahnya, dan angka ini meningkat menjadi 
40% pada masyarakat umum. Secara global, lebih dari 
sepertiga (37%) keluarga yang orang tua atau anaknya 
mengatakan hal yang sama, termasuk kekerasan verbal dan fisik 
(Timur Tengah dan Eropa Timur 51%). 

Ÿ Kekerasan lebih banyak terjadi pada keluarga dengan 
disabilitas (31%) dibandingkan dengan keluarga lain (16%). Hal 
ini juga lebih banyak terjadi di perkotaan (39%) dibanding 
pedesaan (35%) dan pada keluarga yang terpaksa 
berpindah (60%) dibanding yang tidak (35%). 

Ÿ Pada keluarga yang pendapatan relatif tetap, 1 dari 4 (25%) 
melaporkan adanya kekerasan, sementara di keluarga yang 
kehilangan pendapatan, angka ini meningkat menjadi 40%.

Ÿ Semakin banyak anak, kekerasan semakin meningkat: 
26% kekerasan di rumah memiliki 1 anak, dan 48% bila anaknya 

≥6 orang. 
Ÿ 1 dari 8 (12%) orang tua dengan disabilitas tidak dapat 

mengakses layanan pengaduan untuk kekerasan rumah 
tangga, dibanding hanya 4% pada orang tua tanpa disabilitas.

Global:77%

Global: 49%
Global: 51%

4.3. Pandemi sangat berdampak terhadap hubungan 
keluarga, antara anak dan orang tua, baik secara 
negatif maupun positif. 

4.4. Anak-anak belum seutuhnya terlindungi dari risiko dan 
kekerasan saat menggunakan internet.  

Ÿ 1 dari tiap 2 (53%) orang tua (P: 40% vs L:36%) mengatakan 
anaknya menunjukkan lebih banyak perhatian/kasih 
sayang ( ).

Ÿ Walaupun mayoritas (83%) orang tua menikmati lebih 
banyak waktu bersama anak namun hanya 36% yang 
mengatakan hubungannya dengan anak meningkat. Malah 
semakin banyak waktu berkegiatan dengan anak, 
kekerasan semakin sering terjadi (45%) dibanding dengan 
sedikit berkegiatan dengan anak (29%). 

Ÿ Orang tua yang tidak mengakses dukungan pengasuhan 
cenderung lebih sering melakukan kekerasan (46%) dibanding 
mereka yang dapat mengaksesnya (35%). Hampir setengah (49%) 
yang menerima dukungan pengasuhan memiliki hubungan 
yang lebih baik dengan anak dibanding dengan yang tidak 
(34%).

Ÿ Secara global, semakin lama PSBB atau lockdown, 
kekerasan di rumah semakin meningkat: 30% dari yang 
melaporkan kekerasan berada pada PSBB di minggu pertama, 

35% di minggu ke 9-12, dan 62% di minggu ke ≥20, bahkan 52% 
pada masa PSBBnya sudah berakhir.

Ÿ

Ÿ Mayoritas (84%) anak merasa dirinya dapat menggunakan 
internet dengan aman. Namun, hanya dua pertiga (67%) 
orang tua yang tahu cara memastikan anaknya aman dari 
penggunaan internet, umumnya orang tua di perkotaan lebih 
banyak yang tahu dibanding di pedesaan. 

Ÿ Di keluarga yang dikepalai laki-laki (anggota keluarga semuanya 
laki-laki) hanya 27% yang tahu menjaga anak aman dari 
internet, dibanding dengan keluarga dikepalai 
perempuan (anggota keluarga semuanya perempuan), yaitu 
76%. 

Ÿ Terlihat perbedaan hasil survey pada anak 
dibantu/didampingi dalam mengisi survei: anak yang lebih 
khawatir (tidak dibantu 77% vs dibantu 64%) dan anak yang 
merasa lebih tidak aman (57% vs 44%). Respon anak berpotensi 
dipengaruhi bila didampingi saat survei.  

Global: 39%

4. Perlindungan Anak (Child 
Protection)

Tifan, siswa kelas 7 SMP yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap hari, ia bekerja 
sebagai pengangkut sampah dari jam 5 sore hingga jam 9 malam untuk membantu 
keuangan keluarga usai orang tuanya kehilangan pekerjaan karena pandemi. (Save the 
Children)



Rekomendasi bagi Pemerintah dan Program Respon 
COVID-19

a. Alokasikan dana untuk kegiatan atau program 
perlindungan anak, termasuk untuk kesehatan mental dan 
dukungan psikososial, termasuk penanganan kekerasan berbasis 
gender. 

b. Latih, perlengkapi, dan mobilisasi, tenaga pekerja sosial baik 
secara formal atau informal untuk memberikan layanan dasar 
bagi anak dan keluarga, termasuk upaya perlindungan anak dari 
kekerasan.

c. Integrasikan pesan-pesan perlindungan anak ke dalam 
pesan-pesan dan pelatihan penanggulangan COVID-19, pastikan 
faktor perlindungan anak diperhatikan dalam persiapan transisi 
kembali ke sekolah.

d. Pastikan agar respon COVID-19 tidak melalaikan kelompok 
anak dengan kerentanan tertentu, misalnya kesenjangan 
yang dialami oleh anak perempuan, anak atau orang tua dengan 
disabilitas. 

e. Sediakan akses layanan psikososial, pastikan anak perempuan 
dan laki-laki dapat mengakses layanan konseling, 
mekanisme rujukan yang aman dan perlindungan 
terhadap korban kekerasan.

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

I want to say, our Government 
must protect children, give

children with mask, hand 
sanitizer, and others.

(Anak laki-laki, 12 tahun)

Menghabiskan waktu bersama, 
baik memasak, menonton film, 
dll. Sebelumnya tak pernah 
karena mereka terlalu sibuk. 
(Anak laki-laki, 14 tahun)



5.1. Sebagian responden telah kehilangan pendapatan dan 
atau pekerjaaan karena PSBB atau karantina atau 
lockdown COVID-19. 

5.2. Responden kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan 
pokok untuk melanjutkan hidup sehari-hari.

Ÿ Hampir 3 dari tiap 4 (74%) keluarga telah kehilangan 
sebagian/hampir seluruh pendapatannya sejak awal 
pandemic ( ). 

Ÿ 80% orang tua kehilangan ≥50% pendapatannya, 30% kehilangan 

≥75% and 6% sama sekali tidak memiliki pendapatan (
).

Ÿ Hampir 4 dari 5 (79%) orang tua kehilangan ≥1 sumber 
pendapatan, seperti dari pekerjaan dan bantuan kiriman uang 
( ).

Ÿ Secara global, 4 dari 5 (83%) orang tua dengan disabilitas 

kehilangan ≥ setengah pendapatannya; bahkan tiap 1 dari 2 
orang tua atau anak yang dengan disabilitas telah kehilangan 
pekerjaannya.

Ÿ Secara global, mayoritas (82%) responden yang tergolong 
miskin lebih banyak yang kehilangan pekerjaan dibanding yang 
tidak miskin (70%).

Ÿ Data global menunjukkan bahwa dibandingkan dengan keluarga 
yang dikepalai laki-laki atau keluarga campuran, keluarga yang 
dikepalai perempuan (semua anggota keluarga perempuan) 
cenderung lebih banyak yang kehilangan pekerjaan 
mencapai 58% (vs 36%), mengalami tekanan karena 
kekurangan pangan, anaknya membutuhkan materi 
pembelajaran dan layanan konseling, kesulitan membayar 
layanan kesehatan bagi disabilitas dan tenaga perawatan.

Ÿ Ada 2% anak yang terhambat belajar karena mereka harus 
bekerja paruh waktu untuk mencari uang ( ), 
dan secara global angka ini meningkat hingga 5% pada anak yang 
orang tuanya memiliki disabilitas.

Ÿ Umumnya (92%) responden kesulitan untuk membayar 
kebutuhan sehari-hari ( ).

Ÿ 1 dari 2 (52%) rumah tangga kesulitan memperoleh bahan 
makanan ( ) dan suplemen gizi (30%) yang sangat 
dibutuhkan karena pasar atau toko tutup (7%), persediaan habis 
(7%).

Ÿ Lebih dari 1/3 (36%) rumah tangga mengatakan bahan pangan 
terlalu mahal ( ). Walaupun hanya 4% anak yang 
mengatakan mereka makan lebih sedikit dari sebelum 
pandemi ( ) namun 52% orang tua mengatakan 
mereka mengurangi jenis/variasi makanan anak.

Ÿ Hampir 1 dari 3 (28%) kesulitan membayar layanan 
kesehatan, perlengakapan medis, dan perawatan ( ); 
lebih dari setengah (53%) kesulitan membayar tagihan listrik, 
telepon, internet, dll ( ); 1 dari 4 (26%) kesulitan 
untuk membayar biaya bahan bakar atau keperluan 
transportasi.

Ÿ Secara global, responden dengan disabilitas kesulitan 
membayar layanan kesehatan (46%), persediaan obat-obatan 
(30%), tagihan listrik dan telepon (32%), layanan disabilitas 
(10%), alat bantu (12%) dan tenaga perawat (17%). Responden 
di pedesaan lebih banyak yang mengalami kesulitan ini 
dibandingkan yang tinggal di perkotaan.

Ÿ Secara global, strategi adaptasi responden adalah memilih 
makanan yang lebih murah/tidak disukai (76%), meminjam uang 
(56%), mengurangi jenis makanan anak (52%), orang dewasa 
makan dengan porsi lebih sedikit (65%), dan mengurangi 
frekuensi makan (57%).

Global:77%

Global: 
19%

Global: 85%

Global: 3%

Global: 96%

Global: 62%

Global: 52%

Global: 35%

Global: 35%

Global: 25%

5. Kemiskinan Anak (Child Poverty) 5.3. Kebanyakan penerima manfaat program Save the 
Children menghadapi masalah ketidakamanan pangan. 

5.4. Dukungan pemerintah belum optimal menjangkau 
banyak dari mereka yang paling membutuhkan.

Ÿ Kelompok sampel masyarakat umum (global) mengalami 
persoalan ketidakamanan pangan, walaupun dengan tekanan 
yang berbeda-beda ringan (21%), cukup berat (43%), dan sangat 
berat atau krisis (36%).

Ÿ Penduduk kota lebih banyak mengalami krisis pangan ini (57%) 
dibanding mereka yang di pedesaan (25%).

Ÿ Hampir setengah (47%) responden dewasa dengan disabilitas 
mengalami krisis pangan ini dibanding yang lain (35%).

Ÿ 4 dari tiap 10 responden dari kelompok minoritas (suku, 
pendatang, agama, dll) mengalami krisis ini dibanding yang bukan 
minoritas (34%).

Ÿ Sebelum COVID-19, 42% dari penerima manfaat program 
SC menerima bantuan sosial pemerintah, dan sejak pandemi, 
angka tersebut naik menjadi 53%, sementara itu ada 47% yang 
belum menerima bantuan pemerintah walaupun mereka 
adalah yang paling terpinggirkan, tertinggal, dan terdampak.

Ÿ Secara global, 3 dari 4 (75%) yang kehilangan seluruh 
pendapatannya (dari 6% sample) tidak menerima bantuan sosial 
dari pemerintah.

Ÿ 7 dari 10 (70%) responden butuh bantuan uang tunai atau 
voucher, dan 1 dari 4 (26%) membutuhkan pekerjaan (

).
Ÿ Penduduk perkotaan lebih banyak yang kehilangan pendapatan, 

tetapi lebih sedikit (22%) yang mendapat bantuan 
pemerintah dibanding penduduk desa (32%).

Global: 
38%

Kami harap pemerintah bisa 
lebih membantu khalayak miskin 
atau tidak mampu serta 
membaginya dengan adil. Kami 
juga berharap, jika mall dibuka 
mengapa sekolah tidak, kita juga 
pengen banget sekolah, kita 
pengen banget belajar seperti 
biasa. Kami ingin belajar secara 
langsung tidak online. 

Tolong protokol kesehatannya 
pun lebih diberi tahu saat 
sekolah dibuka atau dikasih 
saran tentang protokol 
kesehatan dan beri informasi 
tentang wabah COVID-19 ini. 
(Anak laki-laki, 13 tahun)



Rekomendasi bagi Pemerintah dan Program Respon 
COVID-19

a. Upayakan kelanjutan dan tingkatkan jangkauan bantuan 
sosial untuk mengoptimalkan manfaat bagi anak. Pastikan agar 
bantuan mengisi kesenjangan dari upaya pemerintah dan 
upayakan keberlanjutannya. 

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

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

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

Takut jatuh sakit dan tidak bisa 
sekolah lagi karena pencaharian

keluarga saya berkurang.
(Anak laki-laki, 13 tahun)

Lutsia, ibu dua anak yang tinggal di Donggala, Sulawesi Tengah. Selama pandemi, suaminya 
tidak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan. Saat ini keluarganya masih berjuang untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari. (Save the Children)

dikepalai perempuan (anggota keluarganya semua perempuan) 
atau keluarga yang semua anggotanya laki-laki, dan keluarga 
dengan disabilitas, ibu hamil, anak balita, dan lansia. 

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

e. Bantu anak dan keluarga mengakses dukungan atau bantuan 
yang biasanya mereka terima dari sekolah sebelum masa 
pandemi. 



Save the Children di Indonesia telah terdaftar sebagai yayasan lokal
dengan nama Yayasan Sayangi Tunas Cilik berdasarkan Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-01712.50.10.2014.
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 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720
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