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KATA PENGANTAR
Merebaknya pandemi Coronavirus disease (COVID-19) di 
Indonesia, mendorong Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk 

bencana non-alam COVID-19. Bersama dengan pemerintah 
pusat dan daerah, serta berkoordinasi dengan kantor 
operasional di wilayah proyek, WVI terus berupaya untuk 
memberikan dukungan yang mampu memenuhi kebutuhan 
anak-anak, keluarga, dan masyarakat yang terdampak 

level nasional maupun daerah secara cermat. Adapun proses 
yang terus dilakukan mencakup pembaharuan data-data, 
pengembangan rencana keberlangsungan pelayanan 

berkenaan dengan pandemi COVID-19. 

Untuk mendukung proses perencanaan dan pengembangan 

pemulihan dini yang menyasar sektor mata pencaharian, air 
bersih, higiene, dan sanitasi (WASH), perlindungan anak, 

dan bantuan bagi masyarakat di 29 wilayah kerja WVI. 
Melalui proses asesmen ini, telah dihasilkan sejumlah 
temuan-temuan yang kemudian akan dijadikan sebagai 
bahan acuan dan rekomendasi bagi penyusunan strategi 
respons pada masa pemulihan mendatang.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang 

Meskipun ditengah situasi pandemi dengan berbagai 
tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi, namun 
proses assessment ini dapat diselesaikan dengan baik dan 
tepat waktu. Semoga dari hasil studi yang didapatkan, yakni 
berupa rekomendasi-
dilakukan untuk mendukung proses respons WVI yang lebih 

kebutuhan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 
Akhir kata, semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera 

membawa kebaikan bagi banyak orang.

Salam,

Doseba T. Sinay
CEO & Direktur Nasional

Konten Hal.
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Pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap 
kehidupan anak di berbagai aspek khususnya 
pendidikan, perlindungan anak, akses layanan 
kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar akan 
makanan bergizi. Wahana Visi Indonesia selaku 
organisasi yang berfokus kepada anak melakukan studi 
penilaian cepat untuk melihat dampak COVID-19 
terhadap kehidupan anak di Indonesia. Studi ini 

wawancara telepon pada 12-18 Mei 2020 melibatkan 
900 rumah tangga dari kalangan menengah ke bawah 

COVID-19 berdampak nyata terhadap pendidikan 
anak, yang diakibatkan penutupan sekolah selama 
masa pandemi sehingga memaksa anak untuk belajar 
dari rumah. Hanya sekitar 30% anak memiliki akses 

Meet, Whatsapp, dll. 
program belajar dari rumah dengan menggunakan 
metode kunjungan, baik kunjungan guru ke siswa, atau 
sebaliknya kunjungan siswa ke rumah guru. Semua 
metode belajar tersebut memiliki tantangan 
masing-masing, misalnya koneksi internet dan 
kuota/data seluler di wilayah yang terakses jaringan 
internet menjadi kebutuhan mendesak, minimnya 

menjadi tantangan untuk metode kunjungan, dan 
sebagainya. Selain itu, sekolah dan guru memiliki 
kapasitas yang sangat terbatas untuk menjalankan 
program BDR ditambah minimnya dukungan teknis 
dari pemerintah dan dinas terkait.

anak-anak. Anak ingin kembali ke sekolah karena bosan 

anak kurang mendapatkan pengawasan dari orang 

pengawasan berkala saat mengakses internet sehingga 

turut dirasakan oleh anak. Satu dari sepuluh anak 

layanan perlindungan anak di komunitas perlu semakin 

ecukupan nutrisi anak juga terganggu karena 
menurunnya pendapatan keluarga di masa pandemi ini. 

kebutuhan makanan yang bergizi. Lebih parah lagi, 

minimum makanannya berdasarkan frekuensi dan 
variasi makanan (minimum acceptable diet)
meningkatkan resiko malnutrisi akut dan kronis pada 

balita, terlebih lagi 34% ibu hamil dan 46% ibu 

standar. Selain itu, kunjungan ke fasilitas kesehatan 
turun sekitar 30% sejak pandemi karena adanya 

kesehatan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan 
angka kesakitan, khususnya pada ibu dan anak.

Secara umum, dukungan orang tua terhadap 
pemenuhan kebutuhan dasar anak terganggu. 9 dari 10 
rumah tangga mengatakan bahwa sumber 
pendapatannya terdampak akibat COVID-19 dan 70% 
diantaranya terdampak parah. Sumber pendapatan 
yang paling terdampak adalah pertanian/peternakan 
untuk wilayah pedesaan, sedangkan untuk wilayah 
perkotaan adalah karyawan dengan gaji tetap dan 
pekerja harian. Disrupsi terjadi akibat berkurangnya 
permintaan barang/jasa, pembatasan pergerakan dan 

tengah pandemi, serta gangguan pada sistem pasar.

Strategi yang dipilih oleh rumah tangga untuk bertahan 
hidup umumnya bersifat jangka pendek misalnya, 
merubah pola konsumsi makanan (mengurangi 

besar responden mengharapkan bantuan kebutuhan 

untuk bertahan dan pemulihan sumber pendapatan.

Hasil studi ini memberikan beberapa rekomendasi 
sebagai berikut:

peningkatan kapasitas guru dan sekolah untuk 
mendukung mekanisme belajar dari rumah. Serta 

pemerintah mengembangkan dan mensosialisasikan 
protokol pembukaan sekolah kembali.

akibat tekanan sosial ekonomi selama pandemi dengan 

berfungsi selama masa pandemi. Orang tua juga perlu 

Bayi dan Balita yang terintegrasi denganprogram 

layanan kesehatan dengan membangun protokol dan 
meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader 
sehingga Puskesmas dan Posyandu dapat tetap 
berjalan.

kehilangan sumber pendapatan melalui bantuan tunai 
langsung (cash voucher programming) untuk jangka 
pendek dan mengusahakan pemulihan sumber 
pendapatan untuk jangka menengah dan panjanga
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PENDAHULUAN
Secara nasional, penyebaran virus COVID-19 telah 
menjangkau seluruh provinsi di tanah air¹ dengan level 
dampak berbeda-beda. Sejak 13 April 2020 hingga saat ini, 
status bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai 

belum dinyatakan berakhir. Penetapan bencana nasional 

penyebaran virus COVID-19 yang mendatangkan korban, 
kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah 
terdampak dan implikasi pada sosial ekonomi yang luas². 
Upaya-upaya penanggulangan bencana telah dilakukan oleh 
pemerintah nasional hingga daerah melalui pembentukan 

pengelolaan sumber daya untuk percepatan penanganan 

0³. 

pembatasan sosial berskala besar, kebijakan pendidikan 
pada masa darurat melalui pembelajaran jarak jauh dan 
penyesuaian ujian , serta larangan  mudik  Hari  Raya  Idul  
Fitri.  Untuk  membatasi  penyebaran virus, kebijakan 

tentang penyesuaian keuangan negara untuk penanganan 

pajak, program kartu sembako dan program kartu pra-kerja. 

Wahana Visi Indonesia memandang perlunya memetakan 
dampak pandemi ini di masyarakat, khususnya anak-anak 
paling rentan, untuk perencanaan inisiasi pemulihan. 
Diperlukan sebuah studi yang dapat dilakukan dalam waktu 
singkat untuk itu, diperlukan penyediaan data terkini yang 

diharapkan dapat disajikan sebagai sumbangsih 

maupun daerah, swasta, ataupun pihak-pihak dengan 
sumberdaya yang membutuhkan berbagai informasi untuk 
memformulasikan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan 
dapat dibuat dengan tepat serta mendukung pemberdayaan 
masyarakat yang dikerjakan oleh organisasi masyarakat sipil.

METODOLOGI
Studi Penilaian Cepat Dampak COVID-19 dan Pengaruhnya 
terhadap Anak Indonesia merupakan sebuah studi yang 
dilaksanakan oleh Wahana Visi Indonesia di pertengahan 

adalah mendapatkan gambaran terkini dan penilaiannya dari 

anak. Isu-isu tersebut adalah pendidikan, perlindungan anak, 
pengasuhan, nutrisi, air dan sanitasi, sumber pendapatan 

rumah tangga dalam menghadapi dampak COVID-19. Studi 
ini dirancang untuk dapat mengumpulkan informasi 
kesenjangan sekaligus peluang dari gambaran terkini untuk 
kemungkinan memulai tahap pemulihan awal pandemi.

rumah tangga  dan anak. Populasi studi rumah tangga 

¹  
² 

³ 
o. 15 tahun 2020

 

dirancang untuk mengakomodasi jenis rumah tangga 
dengan anak usia 0-5 tahun, rumah tangga dengan anak usia 
6-11 tahun dan rumah tangga dengan anak usia 12-17 
tahun. Sementara survei anak dirancang untuk anak berusia 

merespon pertanyaaan yang lebih baik. Rancangan kajian 
cepat ini menggunakan non-probability sampling dengan 
kombinasi convenience dan quota sampling untuk 
mendapatkan respon dalam waktu singkat atau 1 minggu 
pengumpulan data survei. Dalam rancangan studi penilaian 
cepat ini, sumber informasi target populasi adalah data 
rumah tangga dampingan program pemberdayaan 
masyarakat dalam lingkup Wahana Visi Indonesia. Untuk 

informan kunci untuk mendapatkan informasi mendalam 
terkait dampak COVID-19 serta untuk mendapatkan 
masukan untuk program ke depan yang tepat sasaran sesuai 

dalam studi ini mewakili berbagai elemen yaitu perwakilan 
guru, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah 
setempat. 

Selain itu studi dokumen juga dilakukan terhadap dokumen 
internal Wahana Visi yaitu hasil survei mendengarkan suara 
anak di beberapa kabupaten/kota, child-led research dan 

pemerintah dan kebijakan/peraturan terkait COVID-19. 

S
kesediaan disampaikan terhadap responden dewasa 
sebelum wawancara dilakukan. Demikian pula untuk 
responden anak, selain pernyataan kesediaan anak, 
pernyataan pemberian persetujuan disampaikan kepada 

dalam survei. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
Computer-Assisted Telephone Survei yang 

dikombinasikan dengan teknologi daring (web entry dan 
mobile data entry
dikirim ke server untuk segera dilakukan proses analisis.

KETERBATASAN STUDI
Wawancara menggunakan telepon memungkinkan 

wawancara tatap muka.

    Data yang dihasilkan studi ini dianalisis  untuk cakupan di 

merupakan perwakilan populasi nasional.

  Penggunaan telepon sebagai sarana pengumpulan data 
hanya dapat menjangkau kelompok-kelompok tertentu 

yang terjangkau sinyal komunikasi.



SUMATRA KALIMANTAN

SULAWESI

MALUKU

PAPUA

NTT
JAWA

Bengkayang

Landak

Sekadau

Sintang

Donggala

Parigi Moutong Ternate

Toujo Una-UnaPalu

Sigi

Manggarai Barat
Manggarai Timur

Lanny Jaya

Sentani

Biak Numfor
Halmahera Timur

Halmahera Utara

Timor Tengah Selatan

Sikka

Ende Kupang

Ngada

Sumba Timur

Sumba Barat Daya

Simokerto
Jakarta Timur

Jakarta Utara

Bengkulu Selatan

Nias Selatan

Manggarai 
Nagekeo

MelawiKubu Raya

Sambas
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Untuk anak-anak yang memiliki akses terhadap sistem 

WhatsApp untuk berkomunikasi dengan guru dan 10% lainnya 

PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK

Hasil survei mengungkapkan bahwa hanya 68% anak yang 
memiliki akses ke belajar daring dan luring dengan bentuk 
pembelajaran yang beragam dari menggunakan teknologi 

mendapatkan program belajar dalam bentuk apapun karena 
kurangnya kapasitas dan fasilitas pendukung dari sekolah. 

dapat mempengaruhi performa akademik secara umum.

DEMOGRAFI DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN
Pengumpulan data yang berlangsung selama 12-18 Mei 2020 telah melibatkan 900 rumah tangga, 943 anak dan 15 

penilaian cepat ini dilakukan di 251 desa, 35 kabupaten/kota yang tersebar di 9 provinsi. Provinsi tersebut adalah Sumatera 

Sebaran responden studi ini adalah 23.8% laki-laki dewasa dan 
76.2% perempuan dewasa dengan total 900 responden. 

mendapatkan pendampingan khusus oleh Wahana Visi 
Indonesia. Sebaran dari rumah tangga yang ditargetkan 
dikategorikan dalam kelompok usia anak tertentu. Sebanyak 6% 
merupakan rumah tangga dengan anggota disabilitas atau 
anggota rumah tangga dengan penderita sakit kronis. Secara 

SURVEI RUMAH TANGGA

SEBARAN RESPONDEN BERDASARKAN JUMLAH DESA
PAPUA

MALUKU UTARA

NUSA TENGARA TIMUR

SULAWESI TENGAH

34 6

35 5

192 51

96 23

304 81

79 37

89 32

KALIMANTAN BARAT

JAWA TIMUR

33 12

DKI JAKARTA

BENGKULU

38 4SUMATRA UTARA

Rumah Tangga dengan
anak usia 0-5 tahun

Rumah Tangga dengan
anak usia 12-17 tahun

Rumah Tangga dengan
anak usia 6-11 tahun

Distribusi
rumah tangga
berdasarkan
usia anak

33.0 38.3 32.8
% % %

Sebanyak 62,6% anak perempuan dan 

dalam studi ini. Sebagian besar 

pemberdayaan Wahana Visi Indonesia. 
Usia responden anak rata-rata adalah 
12 tahun, dan hampir semua responden 

mencatat 2.7% responden anak 
memiliki salah satu atau beberapa 
keterbatasan yang terkait disabilitas 
ataupun penyakit kronis.

SURVEI ANAK

%
62,6

%
37,4

 “Jadi sekolah sekolah masih diliburkan, mungkin pada kesempatan 
sekarang ini, banyak orang tua mengisi kesempatannya agar 

anak-anak bekerja di ladang… jadi anak-anak yang seharusnya 
berdiam diri di rumah dan yang seharusnya mematuhi PSBB, malah 

berkeliaran di kebun”
(MI, 13 Tahun, Ende - Nusa Tenggara Timur).
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Anak-anak menggunakan metode kunjungan ke rumah guru 
atau sebaliknya, guru mengunjungi murid di rumah. Metode 
daring maupun luring sama-sama memiliki tantangan 
tersendiri, salah satunya adalah minimnya pedoman ataupun 
protokol untuk melaksanakan sistem pembelajaran ini. 
Selain itu, pembangunan kapasitas guru dan sekolah sangat 

mekanisme pembelajaran ini. Bagi murid yang memiliki akses 
terhadap sistem pembelajaran daring, mereka terkendala 
dengan mahalnya biaya internet dan ketersediaan gawai di 
dalam keluarga. Anak harus bergiliran menggunakan gawai 
jika ada lebih dari satu anak usia sekolah di dalam keluarga, 
lebih parah lagi jika gawai tersebut harus dibawa oleh orang 
tua untuk bekerja sehingga anak harus menunggu sampai 
malam hari untuk dapat mengakses materi pembelajaran.

Anak-anak, orang tua dan guru menghadapi tantangan 
dalam penyesuaian metode pembelajaran jarak jauh.  Anak 
kesulitan untuk belajar tanpa dampingan penuh dari orang 
dewasa. Selain itu, kealpaan interaksi antara guru dan murid 
membuat proses belajar mengajar menjadi kaku. Anak 
berpendapat bahwa guru hanya memberikan tugas-tugas 
saja dan memberikan penjelasan materi pembelajaran 
dengan sangat terbatas. Selain itu, walaupun ada orang tua 
yang mendampingi anak untuk belajar di rumah, peran guru 

tua memiliki keterbatasan secara kapasitas untuk memahami 
materi pelajaran dan juga terbatas untuk menyampaikan 

Sebagian besar anak berasal dari kelompok masyarakat 
pedesaan yang minim akses teknologi sehingga mereka 
lebih membutuhkan buku teks sebagai sarana penunjang 
proses belajar. Sementara itu, anak-anak di wilayah 
perkotaan menganggap paket data internet merupakan 
kebutuhan mendesak untuk mendukung proses belajar. 

kelas rendah, sedangkan kebutuhan kerajinan/seni 
diperlukan sebagai salah satu cara mendukung kegiatan 
rekreasional anak. 

Untuk anak yang melakukan metode kunjungan, sangat sulit 
untuk melakukan pengaturan jam belajar dan kelompok 
belajar. Pada umumnya metode ini menggunakan pendekatan 

Dalam hal ini, guru dan murid sama-sama mengalami 
kesulitan dalam proses belajar mengajar.

(Anak Perempuan, 17 tahun, Sambas).

(Marselinus, Guru - Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur)

(Steven, kepala desa, Sentani- Papua).

(Pastor Navy Kastanya, Sentani).

Anak 
Rumah (Kemdikbud) melalui televisi%14

Anak 
Kunjungan Rumah%19
jarak jauh dengan aplikasi WhatsApp%

Anak membutuhkan buku teks 63%

Anak membutuhkan paket data 28%

Anak membutuhkan buku bergambar 23%

Anak membutuhkan alat membuat kerajinan/seni 17%



aman. Selain itu tekanan ekonomi yang dirasakan oleh orang tua juga turut dirasakan oleh anak. Satu dari sepuluh anak merasa 

anak-anak. Belajar dari rumah menimbulkan rasa bosan pada 

dasarnya persepsi anak-anak tentang belajar di rumah cukup 
terbelah yaitu,

“

(Anis, Kepala Sekolah, Simokerto – Jawa Timur).

(Anak Perempuan, 10 tahun, Jakarta)

Anak

instruksi guru

%21
Anak kesulitan

memahami
mata pelajaran

%30
mengatur

waktu belajar

%37

Sistem pembelajaran jarak jauh cenderung membiarkan anak 
belajar sendiri tanpa pengawasan orang tua. Hal ini 
menimbulkan isu lain, khususnya bagi anak yang dapat 
mengakses internet, yang mana mereka menjadi lebih rentan 

Hasil survei mengungkapkan bahwa, hanya 34% orang tua 

gawai dan mengakses internet.
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55.3% karena memiliki lebih banyak waktu
untuk bermain.

42.6%
Anak lebih suka belajar di sekolah
karena bosan belajar di rumah tanpa
interaksi dengan teman-teman mereka.

Anak merasa

di rumah

Anak merasa takut
terkena penyakit
termasuk virus

COVID-19

Anak merasa

pelajaran

Anak 
merindukan

teman-teman

Anak merasa Anak merasa

tentang penghasilan
orang tua dan

kekurangan makan

47
%

34
%

35
%

20
%

10
%

15
%



Anak-anak merasa
mengalami kekerasan verbal 

%61,5

 

(Dwi Antari, kader perlindungan anak - Parimo).

mengemukakan bahwa belum ada tren kenaikan kekerasan 
terhadap anak akibat tekanan dari dampak sosial dan ekonomi 

mengaku masih mengalami kekerasan verbal dari orang tuanya 
walaupun hasil survei kepada orang tua menunjukkan hal 

NUTRISI DAN KESEHATAN IBU & ANAK
Lemahnya kemampuan pemenuhan kecukupan gizi dan 
konsumsi makanan

Perubahan penurunan pendapatan berdampak terhadap 
berkurangnya akses makanan. Sebagian besar rumah tangga 
melakukan perubahan pola konsumsi dengan mengurangi 

kesehatan anak. Hanya 74% anak dan 62% dewasa yang 
memenuhi standar frekuensi makan 3 kali sehari. Persentase 
ini lebih kecil lagi jika dilihat dari segi kualitas standar 
pemenuhan gizi (karbohidrat, sayur, buah, protein dan 

dalam makanan sehari-hari selama masa pandemi.

ondisi terburuk terjadi pada rumah tangga dengan bayi usia 
6-9 bulan, yang mana hanya 39% rumah tangga mampu 
menyediakan makanan utama dengan frekuensi yang 

akut dan malnutrisi kronis atau  pada anak. Lebih parah 
mendapat 

pemenuhan kebutuhan makanan utama secara mencukupi.

Dalam hal pengetahuan tentang mekanisme rujukan,
 Dalam 

yang tepat untuk mengenali dan melaporkan kekerasan 
karena meningkatnya kerentanan anak pada saat krisis. 

masyarakat termasuk anak-anak itu sendiri. Memahami 
layanan perlindungan anak yang ada di sekitar lingkungan 
dan mekanismenya diperlukan oleh semua pihak 
sehingga anak tetap terlindungi.

43
%

KEPOLISIAN

%
37

RT/RW

%
29

LAINNYA

%
20

SEKOLAH

%
6

INFORMAL

%
6

P2TP2A

PENGETAHUAN ANAK TENTANG LAYANAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOMUNITAS

Layanan perlindungan anak: polisi dan RT/RW 
(kepala desa)
Lebih dari separuh anak mengetahui tentang layanan 

merupakan layanan pelaporan yang paling dianggap dekat 
dengan kebutuhan anak-anak. Hanya 6% dari mereka yang 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 

Studi ini mengungkapkan bahwa 4.7% di antara responden 
mengalami situasi di mana salah satu anggota rumah tangga 
mereka melakukan isolasi mandiri. Sebagian besar dari 

mana dan bagaimana mencari bantuan untuk perawatan anak 
jika mereka atau salah satu anggota keluarga mereka terkena 
COVID-19.

S
jika anggota masyarakat terkena COVID-19 serta beresiko 
untuk menularkan kepada masyarakat lainnya. Pemerintah 

desa serta pedoman untuk realokasi dana desa untuk tanggap 

memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan aturan 
tersebut karena kurangnya dukungan teknis dari pemerintah 
kabupaten. Selain itu, pemerintah desa kurang merasakan 
urgensi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan 

menunjukkan bahwa pemerintah desa belum membahas hal 

mengembangkan rencana respon.

makanan bergizi (4 kelompok sumber%53
minimum makanannya berdasarkan
frekuensi dan variasi makanan.

%97

DISTRIBUSI FREKUENSI MAKAN/HARI
DEWASA DAN ANAK

SATU 1,5%

DUA 19,4%

TIGA 74,0%

LAINNYA 5,2%

Orang tua merasa sudah melakukan%64

Anak-anak merasa%11,3
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Kemampuan rumah tangga menyediakan makanan
utama sesuai standar frekuensi untuk anak,
ibu hamil dan menyusui.

Manajemen masker sekali pakai

Potensi gangguan terhadap pemenuhan air, sanitasi,
dan kebersihan

akses terhadap air yang memadai untuk minum, memasak, 
mandi, toilet, membersihkan rumah, dan mencuci tangan. 

dilaksanakan pada musim hujan; ketersediaan air sangat 

Hampir seluruh responden rumah tangga memiliki akses 
terhadap fasilitas sanitasi, baik fasilitas sanitasi pribadi 

mereka, terutama anak, berisiko buang air besar di tempat 
terbuka dan dapat meningkatkan terjadinya penyakit lain 

sistem layanan kesehatan di masa pandemi ini.

Saat ini hanya 45% responden yang mengunjungi rumah 
sakit, jauh berkurang dari sebelum pandemi di mana 79% 
responden mengakses layanan kesehatan tersebut. Sama 
halnya dengan akses ke Puskesmas atau klinik yang turun 

tertular COVID-19 saat mengakses fasilitas kesehatan 
diduga berpengaruh pada penurunan kunjungan ke 
fasilitas kesehatan. Selain itu, sebagian fasilitas kesehatan 

selama masa pandemi. 

menangani sampah masker yang bisa jadi terkontaminasi 
virus dengan benar. Responden membuang sampah masker 

responden rumah tangga memisahkan sampah, terutama 

atau merasa telah tertular COVID-19.

Anak usia 6-9 bulan
39% 61%

Anak usia > 9 bulan
52% 48%

Ibu Menyusui
54% 46%

Ibu Hamil
66% 34%

Minum & Masak

96% 4%

Mandi & Keperluan pribadi

94% 6%

Cuci tangan

90% 10%

Kebersihan rumah

90% 10%

Buang air

90% 10%

Kegiatan ekonomi

69% 31%

Penuh Sebagian

MANAJEMEN SAMPAH RUMAH TANGGA,
TERUTAMA KETIKA ADA ANGGOTA KELUARGA
YANG MELAKSANAKAN KARANTINA MANDIRI
ATAU MERASA TERTULAR COVID-19

Sistem layanan kesehatan semakin rentan

Memisahkan sampah
rumah tangga yang di duga
terinfeksi sebelum dibuang35%
Membakar sampah
secara terpisah27%

berbeda19%

pemilahan, langsung
buang di tempat sampah19%

30%Kunjungan ke fasilitas
kesehatan turun sekitar layanan kesehatan ibu dan anak54%

memiliki jaminan kesehatan1 dari 5 
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51%

Buang di tempat sampah bersama sampah padat lain
20%

Cuci dengan sabun/deterjen pakai ulang
17%

9%

Cuci dengan sabun/deterjen pakai ulang
3%
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sebaiknya difokuskan untuk menjamin keberlangsungan 
layanan kesehatan dasar khususnya kesehatan ibu dan anak. 

banyak ibu dan anak yang sakit dan menderita malnutrisi 
dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah 
kesehatan publik lainnya.

Sistem jaminan kesehatan nasional yang seharusnya dimiliki 
masyarakat untuk dapat mendukung keberlangsungan akses 
mendapat layanan kesehatan ternyata juga belum siap. 

rentan terkena penyakit selama masa pandemi. Meskipun 
pemerintah menyatakan biaya layanan kesehatan terkait 

cenderung memerlukan proses yang memakan waktu. 
Masyarakat akan tetap mencari layanan kesehatan secara 

sistem jaminan kesehatan masih diperlukan.

Adanya pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan 
layanan publik dan operasi bisnis termasuk pembatasan 
perdagangan lintas kabupaten atau provinsi dalam upaya 
mengendalikan penyebaran COVID-19 berdampak langsung 
terhadap terganggunya sistem pasar. Disrupsi ini 
mengakibatkan hilangnya atau menurunnya pendapatan 
yang akhirnya menghambat kemampuan orang tua dalam 
memenuhi kebutuhan dasar anak khususnya kebutuhan 
akan makanan.

AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP FASILITAS KESEHATAN
SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI

94% 4% 64% 29% 8%

PUSKESMAS ATAU
KLINIK

52% 24% 37% 35% 28%

KLINIK/PRAKTIK
PERSALINAN

25% 38% 16% 45% 39%

KLINIK KESEHATAN
KELILING

31% 38% 22% 44% 34%

PUSAT PENGOBATAN
TRADISIONAL

SebelumPandemi: Ya Sekarang: Ya

(Steven, Kepala Desa - Sentani).

JKN/BPJS

Ya, semua
  anggota
    keluarga

50%

  Ya, sebagian
angota keluarga

30%

19%

Tidak tahu/
1%

TERHAMBATNYA DUKUNGAN
ORANG TUA TERHADAP
PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR ANAK
Disrupsi Sumber Pendapatan Rumah Tangga

Responden menyatakan
mata pencahariannya
terdampak akibat
COVID-19 

9 dari 10

Responden menyatakan
mata pencahariannya
terdampak parah

7 dari 10

44%

29%

25%

25%

(Agus, Sekretaris Desa - Simokerto).
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Sumber pendapatan yang terdampak paling parah adalah 
pendapatan remitensi dari luar negeri. Mereka adalah 

Berdasarkan sebaran cakupan, sumber pendapatan yang 
paling banyak terdampak di wilayah pedesaan adalah sektor 
pertanian dan peternakan. Sekitar 60% dari populasi 
memiliki sumber pendapatan dari pertanian/peternakan 

mana 77% dari mereka mengaku kehilangan atau menurun 
pendapatannya. Sementara untuk wilayah perkotaan, yang 
paling banyak terdampak secara cakupan adalah rumah 
tangga dengan sumber pendapatan dari karyawan dengan 
gaji tetap dan pekerja harian/casual labor, yaitu sekitar 30% 

mengalami kehilangan/penurunan pendapatan dan 83% dari 
pekerja harian/casual labor mengalami kehilangan/penurunan 
pendapatan.

berdasarkan jenis mata pencaharian. Sebanyak 35% responden 
mengalami penurunan pendapatan sebesar 50 – 75% dan 24% 

maka akan berpengaruh terhadap produksi on-farm dan dalam 
jangka panjang menganggu ketahanan pangan. Begitu pula 
dengan sumber pendapatan lainnya, misalnya pekerja harian 
dan karyawan dengan gaji tetap, jika mereka mengalami 
kehilangan/penurunan pendapatan akan berdampak langsung 
terhadap kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan anak. 

Distribusi jenis sumber pendapatan yang terdampak berdasarkan

Tingkat penurunan pendapatan 

Ya, sepenuhnya Ya, parah Ya, moderat Ya, sedikit Tidak

Bantuan pemerintah
atau pengaman sosial lainnya

Pengusaha

Bantuan dari keluarga/teman

Pertanian/Peternakan

TKI/Pekerja migran

Remitensi dari luar negeri

Pekerja harian/Casual labour

Nelayan

Katering/Jasa boga

Pedagang kaki lima

Karyawan dengan
pendapatan tetap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26%

34%

50%

35% 23% 11% 9%

48%

36%

47%

50%

36%

31% 21% 13% 15%

24% 8%1%

12% 4% 4%

12% 6% 6%

19% 11% 6%

26% 9%

17%17%

4%

0% 33%

22% 10%

22%

7%

4% 4%

Terdampak penurunan pendapatan >75%

19%

Terdampak penurunan pendapatan 50 - 75%

35%

Terdampak penurunan pendapatan 25 - 50%

24%

Terdampak penurunan pendapatan < 25%

11%

Tidak terdampak

11%



Strategi yang dipilih oleh rumah tangga untuk bertahan 
hidup umumnya bersifat jangka pendek, misalnya mengubah 

meminjam uang dari kenalan. Strategi mengubah pola 
konsumsi untuk berhemat sangat dapat dipahami karena 
pendapatan menurun sementara kebutuhan dasar harus 
tetap dipenuhi. Survei menunjukkan bahwa rata-rata 
pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar sembako 
menurun dari Rp 366,789 per minggu sebelum pandemi 
menjadi Rp 279, 335 pada saat ini. Perubahan pola konsumsi 
ini sangat berisiko terhadap pemenuhan status gizi anak 
khususnya untuk jangka menegah dan panjang. 

Hanya 22.7% rumah yang memiliki tabungan sebagai 
mekanisme bertahan dan sebagian besar dari populasi 

sangat berisiko membawa rumah tangga ke dalam 
kerentanan yang lebih dalam lagi khususnya bagi rumah 
tangga yang meminjam untuk strategi bertahan hidup.

Selain strategi di atas, ada juga rumah tangga yang 
melakukan mekanisme yang ekstrem untuk bertahan dalam 
masa pandemi ini:

jangka menengah dan panjang sangat berisiko untuk 

mata pencaharian keluarga harus segera dilakukan untuk 
mencegah merebaknya kasus khususnya hal yang berkaitan 
dengan pelanggaran terhadap hak anak.

D

dll cukup tersedia di pasar. Begitu juga dengan kebutuhan 
kebersihan/hygiene
demikian, dalam jangka menengah atau panjang akses dan 
ketersediaan kebutuhan dasar dapat mengalami disrupsi jika 
pembatasan terhadap perdagangan lintas kabupaten/provinsi 

kebutuhan dasar di 
pasar terganggu maka harga barang akan meningkat 
ditambah lagi daya beli masyarakat yang semakin melemah 
akibat berkurangnya pendapatan, maka dalam jangka panjang 
akses pasar dan kebutuhan dasar juga akan terganggu.

Salah satu temuan yang menarik adalah rendahnya akses 
terhadap obat-obatan di pasar, di mana hanya 57% rumah 
tangga menyatakan memiliki akses yang baik. Dengan kata lain, 

obat-obatan untuk penyakit kronis misalnya obat diabetes, dll.

Persediaan makanan rumah tangga.Lemahnya strategi dan ketahanan rumah tangga
menghadapi perubahan pendapatan

Menjual peralatan rumah tangga
1.1%

Menggadaikan perhiasan
3.8%

Menggunakan tabungan (uang tunai, deposit)
22.7%

Lainnya
14.8%

2.1%

4.7%

Meminjam dari tetangga/saudara/teman
15.2%

Mengurangi jumlah atau kualitas makanan
25.4%

Menjual aset produksi/aset yang mendukung pendapatan
4.1%

Rata-rata

Rp279.335Rp366.798

Nilai tengah

Rp200.000Rp300.000

Mode

Rp100.000Rp300.000

Standar penyimpangan

Rp339.296Rp429.830

Kondisi saat ini

32.5%

13.8%

3.5%

14.8%

20.4%

15%

Ya, untuk 1 minggu

Ya, untuk 2 minggu

Ya, untuk 3 minggu

Ya, untuk 1 bulan

Ya, untuk lebih dari
1 bulan

Tidak

1.1%

bekerja
di pekerjaan
yang illegal

3.6%

merelakan
anak bekerja

0.2%

mengirimkan
anak kepada

keluarga
atau saudara

7.4%

bekerja pada
pekerjaan

dengan
resiko tinggi

57% 19% 14% 10%

70% 19% 6%4%

80% 13% 5%3%

84% 11% 3%3%
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Walaupun akses terhadap kebutuhan dasar dan kebutuhan 
kebersihan cukup lancar saat ini, namun kemampuan rumah 
tangga untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut sangat 
terbatas. Misalnya hanya 50% rumah tangga yang mampu 
memenuhi kebutuhan dasar walaupun 80% dari mereka 
mengaku memiliki akses terhadap kebutuhan tersebut. Hal ini 
menunjukkan lemahnya kemampuan daya beli rumah tangga.

bertahan hidup. Selain itu, sekitar 46% rumah tangga 
mengharapkan bantuan berupa uang tunai yang dapat 
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya misalnya 
untuk biaya pendidikan anak. 

Dalam hal pemulihan mata pencaharian, rumah tangga 
mengharapkan bantuan dari pihak luar, misalnya pemerintah, 

sebanyak 44% mengharapkan bantuan modal dan bantuan 

masa pandemi pengusaha kecil menggunakan modalnya 
untuk tetap menjalankan roda usaha walau permintaan 

U
bantuan input pertanian untuk membantu pemulihan mata 
pencaharian mereka. Hal ini merupakan temuan yang menarik 
karena akses terhadap input pertanian maupun ketersediaan 

melemahnya daya beli petani akibat menurunnya pendapatan 
karena kesulitan menjual hasil pertanian dengan adanya 
pembatasan mobilitas saat ini.

Sebagian besar rumah tangga telah mendapatkan bantuan dari 
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Bentuk bantuan bervariasi mulai dari distribusi 

bantuan berupa sembako dalam masa pandemi ini. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih 
dalam tataran pemenuhan kebutuhan dasar untuk dapat 

Bantuan yang diharapkan rumah tangga dalam
masa pandemi

dan kebutuhan lainnya
Sewa (jika ada)

9% 10% 16% 65%

17% 24% 17% 42%

Obat-obatan
43% 37% 11% 9%

Makanan
52% 45% 2%1%

Kebersihan dan sanitasi pribadi
54% 33% 7%6%

Memasak
61% 35% 2%2%

Lainnya

menghasilkan uang

penundaan
pembayaran kredit
ke lembaga keuangan

Sembako

Akses yang
mudah

Uang tunai

16%

6%

2%

3%46%

72%

1%

Lainnya
2%

Dukungan untuk akses infrastruktur pertanian
5%

Dukungan pada peningkatan
pengetahuan/ketrampilan pertanian

6%

Dukungan untuk pengelolaan resiko gagal panen
(terlindungi oleh asuransi pertanian)

7%

Dukungan pemasaran hasil pertanian
26%

Bantuan modal usaha tani
31%

54%

7%

Lainnya10%

Bantuan modal44%

Dukungan pemasaran16%

Akses ke sumber produksi9%

Dukungan pada peningkatan pengetahuan/ketrampilan5%

Dukungan untuk pengelolaan risiko
(terlindungi oleh asuransi kesehatan/kebencanaan)

2%

48.5% 32.6% 18.9%



13 RINGKASAN PENILAIAN CEPAT: Inisiasi Pemulihan Awal

rekomendasi yang mana disusun dalam kerangka isu 

pemerintah dan semua pihak saling berkaitan dalam upaya 
tetap mengusahakan kesejahteraan anak khususnya di masa 
pandemi COVID-19:

Mendorong koordinasi berkala lintas kementrian/dinas 

masyarakat paling rentan.

didistribusikan oleh donor, organisasi masyarakat sipil 
maupun swasta agar mengutamakan populasi yang paling 
rentan. Bantuan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan 

tunai, bantuan pemulihan usaha, obat-obatan dan 
ketersediaan jaminan kesehatan.

Mendorong respon pemulihan sumber pendapatan melalui 
injeksi modal, kelonggaran akses ke lembaga keuangan 
mikro dengan pemahaman bahwa pinjaman digunakan 

masyarakat.
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REKOMENDASI
Mendorong masyarakat sipil untuk melakukan 

mengenai penggunaan dana desa/perubahan APBDes, 
mengawal penggunaan dana Bantuan Operasional 
Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan melalui 
komite sekolah untuk dapat mendukung 

persiapan menuju tatanan kenormalan baru.

Mendukung pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 
mengembangkan APBDes/APBD Perubahan yang 

Strategi Lingkungan yang Aman

Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di 

pembelajaran jarak jauh, misalnya mengembangkan RPP 

tertentu yang lazim digunakan. 

Meningkatkan akses terhadap fasilitas pendukung belajar 

wilayah pendukung utama anak belajar di rumah perlu 

dan tentang COVID-19. 

M
mengembangkan dan mensosialisasikan protokol 

dana BOS untuk mendukung Belajar dari Rumah atau 
persiapan transisi untuk tatanan baru pendidikan. 

Mendukung pemerintah daerah dalam menyusun 
pedoman belajar dari rumah yang kontekstual, termasuk 
persiapan masa transisi ke tatanan baru dengan 

blended teaching atau 
kombinasi mengajar dari rumah dan di sekolah di 

buka tutup sekolah termasuk skema/kriteria pembukaan 
sekolah.
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