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Seluruh Aspek Kehidupan Anak Terdampak Langsung Selama Pandemi COVID-19 

Hasil Penilaian Cepat Wahana Visi Indonesia di 14 Provinsi 

 

JAKARTA, 23 JUNI 2020 - Pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap kehidupan anak di semua 

lini khususnya pendidikan, perlindungan anak, akses layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar 

akan makanan bergizi. Wahana Visi Indonesia (WVI) selaku organisasi kemanusiaan berfokus kepada anak 

melakukan penilaian cepat untuk mengidentifikasi dampak COVID-19 terhadap kehidupan anak di 

Indonesia dan mengkaji tahap pemulihan awal  

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif pada 12-18 Mei 2020 melibatkan 900 rumah tangga 

dari kalangan menengah ke bawah, 943 anak di 251 desa di 35 kabupaten/kota di Sumatera Utara, DKI 

Jakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Maluku Utara, 

dan Nusa Tenggara Timur. 

Di bidang pendidikan, penutupan sekolah selama masa pandemi memaksa anak untuk belajar dari rumah. 

Namun kenyataannya, hanya 68% anak yang  mempunyai akses terhadap program belajar dari rumah dan  

selebihnya kesulitan mendapatkan akses karena diliburkan, kurangnya arahan maupun minimnya fasilitas. 

Hanya sekitar 30% anak yang memiliki akses untuk mengikuti program belajar dari rumah secara daring 

(dalam jaringan) melalui berbagai aplikasi seperti zoom, google meet, whatsapp, dll.  Sekitar 36 % anak 

belajar dengan metode luring (luar jaringan) di antaranya dengan  kunjungan rumah dan  dan dengan belajar 

melalui TV dan radioSekitar 57,4% anak menikmati belajar dari rumah sedangkan sekitar 42,6% anak  

merasa bosan dan ingin kembali ke sekolah untuk belajar dan bertemu dengan teman-temannya. 

Program Quality and Accountability Manager Wahana Visi Indonesia Cahyo Prihadi menjelaskan, semua 

metode belajar tersebut menghadapi tantangan seperti koneksi internet dan kuota/data seluler, minimnya 

fasilitas belajar mengajar seperti papan tulis dan buku teks, hingga minimnya panduan dan kapasitas sekolah. 

Selain itu, terjadi perubahan pola asuh dan anak kurang mendapatkan pengawasan dari orang dewasa.  Dua 

dari tiga anak tidak mendapat pengawasan berkala saat mengakses internet yang dapat meningkatkan resiko 
terpapar konten negatif. 

"Tidak semua anak dapat belajar secara mandiri di rumah, kebanyakan dari mereka cenderung bermain 

dan sulit berkonsentrasi untuk belajar,” tutur Steven, seorang kepala desa di Sentani, Papua. 

Isak (17), anak dari Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, mengungkapkan, anak-anak banyak 

menghadapi kesulitan untuk belajar di rumah karena berbagai keterbatasan seperti sinyal dan kepemilikan 

gawai. Untuk belajar secara luring (offline) pun juga tidak semua anak dapat belajar, karena sangat 

bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah.  

 

”Anak-anak dengan disabilitas merasakan dampaknya juga. Sebelum pandemi, anak-anak dengan disabilitas 

mengalami kesulitan untuk bersekolah karena jarak yang jauh. Dengan kondisi sekarang, mereka juga tidak 

bisa belajar, apalagi tidak semua orangtua memiliki kemampuan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan 

khusus,” ujar Isak. 

 
Di Jakarta, Khusnul (17), mengungkapkan, saat ini banyak teman-temannya yang sedih karena tidak bisa 

masuk sekolah yang diidam-idamkan karena sistem penerimaan siswa baru. Selain itu, banyak anak juga 

merasakan kekerasan emosional atau verbal selama belajar di rumah. 

 



 
 
Dari hasil survei, hampir dua per tiga anak mengaku masih mengalami kekerasan verbal dari orangtua 

walaupun hasil survei kepada orang tua menunjukkan hal kontradiktif. Lebih dari separuh anak tidak 

mengetahui mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap anak. Semakin banyak anak beresiko mengalami 

tekanan psikososial seperti kuatir ketinggalan pelajaran dan kuatir tertular virus.     

 

Tekanan sosial ekonomi yang dialami orang tua juga turut dirasakan oleh anak. Hal ini berdampak langsung 

pada kecukupan nutrisi anak. Lebih dari 50% rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan  

bergizi seimbang karena menurunnya pendapatan keluarga. Sebanyak 97% anak di bawah usia 2 tahun 

(baduta) bahkan tidak terpenuhi kecukupan minimum standar untuk frekuensi dan variasi makanan. Kondisi 
ini meningkatkan resiko malnutrisi akut dan kronis pada balita. 

“Terlebih lagi 34% ibu hamil dan 46% ibu menyusui tidak terpenuhi frekuensi minimal makanan utamanya 

sesuai standar. Selain itu kunjungan ke fasilitas kesehatan turun sekitar 30% sejak pandemi karena khawatir 

terkena COVID-19 maupun karena terhentinya layanan kesehatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
angka kesakitan khususnya pada ibu dan anak,” kata Cahyo. 

Dukungan orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak juga terganggu. Sembilan dari 10 

responden mengatakan bahwa sumber pendapatannya terdampak akibat COVID-19 dan 70% diantaranya 

terdampak parah, baik di kota maupun di desa. Strategi yang dipilih oleh rumah tangga untuk bertahan 

hidup umumnya bersifat jangka pendek misalnya merubah pola konsumi makanan (mengurangi kuantitas 

dan kualitas) dan meminjam uang. Sebagian besar responden mengharapkan bantuan kebutuhan dasar 

(sembako), uang tunai, serta bantuan modal untuk bertahan dan pemulihan sumber pendapatan.  

Untuk itu, beberapa rekomendasi dari hasil kaji cepat ini adalah: 

1. Memastikan keberlanjutan pendidikan anak melalui peningkatan kapasitas guru dan sekolah untuk 

mendukung mekanisme belajar dari rumah dan memastikan monitoring belajar dari rumah berjalan 

dengan baik 

2. Mendorong kerjasama multipihak untuk mendukung pemerintah dalam mempersiapkan dan 

mensosialisasikan protokol pembukaan sekolah kembali. 

3. Melindungi anak dari resiko peningkatan kekerasan akibat tekanan sosial ekonomi selama pandemi 

dengan memastikan layanan perlindungan anak tetap berfungsi selama masa pandemi. Orang tua juga 

perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama dalam pola pengasuhan yang positif. 

4. Memastikan anak khususnya balita untuk mendapat kecukupan gizi melalui program-program yang 

inovatif seperti Pos Gizi Khusus (menggunakan pendekatan penyimpangan positif), program 

Pemberian Makanan Bayi dan Balita yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan. Selain itu 

untuk perlu memastikan keberlanjutan layanan kesehatan dengan membangun protokol dan 

meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader sehingga Puskesmas dan Posyandu dapat tetap 

berjalan. 

5. Membantu rumah tangga untuk dapat bertahan akibat kehilangan sumber pendapatan melalui bantuan 

tunai langsung/cash voucher programming untuk jangka pendek dan mengusahakan pemulihan sumber 

pendapatan untuk jangka menengah dan panjang. 

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Lenny N. Rosalin menyebutkan, masa pandemi Covid-19 ini merupakan tantangan khusus bagi pemerintah 

daerah, terutama daerah yang telah mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, untuk tetap 

mengupayakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 

 



 
 
“Hasil asesmen semacam ini, sebagaimana juga dilakukan oleh beberapa lembaga lain, termasuk yang kami 

lakukan, akan menjadi masukan bagi kami, apakah perlu melakukan revisi atau penyesuaian terhadap 

indikator-indikator kabupaten/kota layak anak (KLA). Lebih dari itu, hasil survei diharapkan bisa mengisi 

kekurangan yang ada (filling the gaps) dari apa yang ingin kita capai ke depan. Salah satunya, Indonesia Layak 

Anak 2030, bertepatan dengan SDG (Sustainable Development Goals) 2030,” kata Lenny.  

”Kami mengapresiasi hasil penilaian cepat yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. Informasi 

yang disajikan dalam Kajian Cepat Kebutuhan Anak dalam situasi krisis pandemic COVID 19 yang dilakukan 

ini menjadi satu bagian penting untuk memperkaya landasan bukti dalam penyusunan kebijakan ke depan,” 

ujar Subandi, Deputi Pembangunan, Manusia, Masyarakat dan Kbudayaan dari Kementerian 

Perencanaan Pembangunan (Bappenas).  

 

Tentang Wahana Visi Indonesia (WVI) 

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk kesejahteraan 

anak. WVI selalu berupaya membuat perubahan berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga dan 

masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, dan mendedikasikan diri untuk bekerjasama dengan masyarakat 

paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi 

Indonesia telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu 

anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan WVI.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: http://www.wahanavisi.org dan silakan hubungi: 

Amanda Putri Nugrahanti, Media Relation Executive 

Tel. +62 21 2977 0123 ext. 3304/M. +62 811 274 9344 

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id 
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