
 

 
 

RISALAH KEBIJAKAN 

Suara Anak Indonesia:  

Respon Anak tentang Perlindungan Hak Anak selama pandemi COVID-19 

 

Rangkuman  

Policy Brief atau Risalah Kebijakan ini membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh 36 anak beserta 
rekomendasi-rekomendasi kebijakan dari mereka. Anak-anak yang melakukan penelitian berasal dari 
13 provinsi di Indonesia yang dipandu oleh 6 organisasi yang bergabung dalam aliansi Indonesia 
Joining Forces to End Violence Against Children (IJF to EVAC). Penelitian dilakukan oleh anak-anak 
dengan metodologi kuantitatif (survei anak) dan kualitatif (wawancara, diskusi kelompok terarah, dan 
observasi). 

Para peneliti anak sangat memperhatikan isu kekerasan terhadap anak, terutama pekerja anak dan 
perkawinan anak. Mereka juga sangat mengkhawatirkan masalah ekonomi yang dialami keluarga, 
dimana orang tua/pengasuh kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Ada isu yang menarik dan 
tertangkap oleh anak-anak peneliti, yaitu keterkaitan antara kebutuhan akses internet dengan 
fenomena pekerja anak. Dalam salah satu cerita terlihat bahwa ada orang tua yang tidak mau 
memberikan kuota internet kepada anak, dan malah menyuruh anak “mencari sendiri” sehingga anak 
harus bekerja. Artinya, masih ada orang tua/pengasuh yang tidak mengerti kebutuhan internet untuk 
anak belajar dan beraktivitas pada masa pandemi COVID-19.  

Sebagai rekomendasi, peneliti anak meminta agar pemerintah memastikan: terciptanya lingkungan 
keluarga yang nyaman bagi anak; hak pendidikan anak tetap terpenuhi; hak kesehatan fisik dan mental 
anak tetap terpenuhi; adanya program perlindungan sosial bagi orang tua yang kehilangan 
pendapatan/pekerjaan; dan sistem perlindungan dari kekerasan tetap berjalan efektif selama 
pandemi COVID-19. 

Pembukaan 

Gerakan Bersama untuk Penghapusan Kekerasan pada Anak di Indonesia (Indonesia Joining Forces to 
End Violence Against Children/IJF to EVAC, selanjutnya disebut IJF) merupakan bagian dari gerakan 
global untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan pada anak dan terdiri dari 6 (enam) organisasi hak 
anak (Childfund International di Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, Save the Children 
Indonesia, SOS Children’s Village Indonesia, terre des hommes Germany bersama Yayasan Pusat Kajian 
dan Perlindungan Anak/PKPA dan Wahana Visi Indonesia). Pembentukan IJF ini untuk membantu 
Pemerintah Indonesia yang telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara pembuka jalan bagi 
upaya penyadaran, pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan pada anak.  

IJF dalam merespon pandemi COVID-19 telah berinisiatif untuk melakukan kegiatan bersama anak-
anak yang disebut dengan Child-Led Advocacy and Campaign (CLC) yang kemudian menghasilkan 
dokumen ini. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak April 2020 dengan tiga tujuan utama yaitu: 

1. membangun kapasitas anak dalam membayangkan dan mempromosikan masa depan yang 
lebih aman dan sehat; 

2. membentuk forum daring perwakilan anak-anak dampingan 6 organisasi anggota IJF to EVAC 
yang akan melakukan pemetaan isu-isu hak anak dalam krisis pandemi COVID-19; 

3. menginisiasi wadah formal bagi anak-anak dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait 

layanan publik, perlindungan anak, layanan kesehatan dan aktivitas pendidikan. 



 

 
 

Hasil penelitian anak ini berbeda dengan hasil asesmen cepat dampak COVID-19 yang dilakukan oleh 
organisasi-organisasi anggota IJF. Isu-isu dan rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen risalah 
kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan anak, dan suara anak Indonesia. 

 

Metodologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  
• 13 provinsi perwakilan anak-anak adalah : Sumatera Utara (Medan), Riau (Pekanbaru), 

Lampung (Kota Bandar Lampung), DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur, Jawa Barat (Kab. Cianjur, 
Kota Bandung, Kab. Bandung Barat), Jawa Tengah (Kota Semarang), Jawa Timur (Kab. 
Ponorogo, Kediri), Bali (Tabanan), Nusa Tenggara Timur (Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah 
Selatan, Ende, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah), Kalimantan Barat (Kubu Raya, 
Bengkayang), Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah (Kab. Sigi), dan Sulawesi Selatan (Kab. Toraja 
Utara).  

 
Keterbatasan dari penelitian yang akan disampaikan dalam risalah kebijakan ini tentunya adalah 
kualitas yang tidak dapat disandingkan dengan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh akademisi atau 
peneliti profesional. Penelitian ini dilakukan anak-anak dengan pengetahuan minimal dalam 
melakukan penelitian yang dapat dianggap “baik” oleh orang dewasa, dalam kondisi penerapan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar, di saat mereka harus belajar dari rumah, serta dengan keterbatasan 
finansial. Tetapi, para staf organisasi anggota IJF to EVAC selalu membimbing anak-anak ini untuk 
memastikan keamanan mereka (dan orang-orang sekeliling mereka, termasuk para responden). 
Walaupun hasil penelitian anak-anak tidak dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh orang dewasa berpendidikan tinggi, kami yakin bahwa risalah kebijakan ini merupakan bentuk 
partisipasi anak dalam menentukan arah kebijakan mitigasi COVID-19 pemerintah adalah penting 
untuk menutup kesenjangan pemenuhan hak anak. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas apa 
saja masalah-masalah yang diidentifikasi anak-anak di daerahnya berdasarkan enam kelompok tema 
hak anak yang dimaksud di atas. 



 

 
 

Temuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendasi Kebijakan 

1. Pemerintah memastikan anak berada di lingkungan keluarga yang nyaman dan aman, 
termasuk dengan:  

a. Mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk 
Dana Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten 
yang menyediakan ruang bermain yang ramah anak (dan mendukung Belajar dari 
Rumah yang sesuai protokol kesehatan)  

b. Mendorong kerjasama desa/kelurahan antara Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 
(Satgas COVID-19), sekolah/satuan pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 
daerah untuk menjamin pengasuhan alternatif terhadap anak yang orang tuanya 
terinfeksi COVID-19, meninggal karena COVID-19 dan bekerja saat tatanan normal 
baru. 
 

2. Pemerintah memastikan hak pendidikan untuk anak tetap terpenuhi dengan: 
a. Memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah didukung dengan pendanaan 

APBD dan Dana Desa untuk penyesuaian kesiapan satuan pendidikan: (i) penggunaan 
media belajar online kepada orang tua dan anak; (ii) pendampingan anak Ketika 
belajar di rumah oleh orang tua atau pengasuh anak; (iii) mendukung tenaga pendidik 
melakukan proses belajar mengajar yang kreatif, bertanggung jawab, dan inklusif  

b. Kemendikbud membuat panduan konten belajar yang ramah disabilitas, seperti buku 
bacaan untuk tuna netra, atau memastikan ada interpreter bahasa isyarat pada 
program belajar di Televisi (TVRI) untuk murid-murid disabilitas rungu. 

 
3. Pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan anak dengan: 

a. Memastikan anak dengan disabilitas tetap mendapatkan terapi fisik dan layanan 
psikososial yang dibutuhkan, serta memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang ramah 
disabilitas. 



 

 
 

b. memastikan tersedianya layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi 
selama masa pandemi COVID-19 dan setelahnya. 

c. Memastikan koordinasi dari level desa/kelurahan hingga pusat terkait pendataan 
anak yang mengalami stunting dan anak yang tidak memiliki jaminan sosial sebelum 
dan selama masa COVID-19, dan menindaklanjuti hasilnya dengan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Jaminan 
Kesehatan Nasional dan perlindungan sosial lainnya. 

d. melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), memperbanyak perkebunan sayur, 
memperluas akses air bersih, dan mempromosikan gerakan reduce, reuse, recycle 
(3R). 
 

4. Mendorong Desa/Kelurahan untuk mengadakan program Padat Karya, dan memberi 
kesempatan penerima Kartu Pra Kerja untuk membuka lapangan kerja untuk orang-orang 
yang kehilangan pekerjaan dan/atau pendapatan. 
 

5. Memperkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)/Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan mekanisme 
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bekerjasama aktif dengan 
Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor, kelurahan/desa, Satuan Bakti (SAKTI) pekerja sosial, 
sekolah, tokoh agama, penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah 
memastikan anak terlindungi dari kekerasan dengan:  

a. mengusut kasus-kasus eksploitasi anak dan menegakan hukum untuk menghentikan 
praktik-praktik tersebut; 

b. mengkampanyekan pencegahan perkawinan usia anak; 
c. mencegah terjadinya kekerasan anak berbasis daring dengan memberikan edukasi, 

mempertegas peraturan, dan memberikan wadah untuk pelaporan kasus. 
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