
 
 

Anak-anak Bersuara Melawan Kekerasan selama COVID-19  
Panggilan Darurat kepada Pemerintah untuk Intervensi untuk Melindungi Anak yang Rentan 

 
Bangkok, Thailand, 19 November 2020  

 

Lebih dari 100 peserta anak di seluruh Asia Timur bertemu dengan perwakilan pemerintah untuk membahas peningkatan 

kasus kekerasan anak yang dialami selama COVID-19 di forum World Vision berjudul Asia Pacific Well-Being 

Learning Exchange kemarin. Acara virtual yang diselenggarakan dalam kemitraan dengan UNICEF Asia Timur dan 

Pasifik diadakan untuk mempertemukan pemerintah, badan-badan PBB, para donor, organisasi masyarakat sipil, 

perusahaan, akademisi, para ahli di bidangnya, dan para pemimpin di sektor pembangunan untuk menyoroti masalah 

mendesak yang dialami anak paling rentan di dunia dan kesejahteraan mereka di Asia Pasifik. 

 

Kegiatan “Let Our Voice be Heard” 

Acara yang berfokus pada anak ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Thailand, Republik Demokratik Rakyat 

Laos , Filipina, Myanmar, dan Indonesia, UNICEF dan Komisi ASEAN dalam Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan 

dan Anak (ACWC). 

 

Para perwakilan anak menyoroti terjadinya kekerasan pada anak yang meningkat, kesenjangan dalam mengakses layanan 

primer, terutama perlindungan anak dan menghimbau para pemimpin Asia untuk memenuhi komitmen mereka untuk 

memastikan setiap anak memperoleh hak sesuai dengan Konvensi Hak Anak. (Convention on the Rights of the Child.) 

 

Konsultasi anak dan remaja yang berbasis wawancara kualitatif, Act Now, yang dilakukan di 10 negara Asia 

mengungkapkan bahwa 44% anak perempuan dan laki-laki melaporkan peningkatan kasus kekerasan di rumah, dan satu 

dari dua anak yang diwawancarai mengungkapkan tentang peningkatan pernikahan dini di lingkungan mereka1. Mereka 

juga mengungkapkan bahwa lockdown membuat pernikahan dini lebih mudah disembunyikan dari publik. 

 

Menurut Unmasking Report, kumpulan dari temuan penilaian pemulihan awal dan rekomendasi COVID-19 oleh World 

Vision, hilangnya mata pencaharian selama COVID-19 telah memaksa orangtua dan pengasuh untuk mengambil tindakan 

putus asa yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak-anak, termasuk mengakibatkan kekerasan di lingkungan 

mereka. Selain itu, banyak anak perempuan mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak aman saat lockdown2. Laporan 

menunjukan bahwa 10% pengasuh mengirim anak-anak mereka untuk bekerja dan 9% rumah tangga mengirim anak 

mereka untuk mengemis atau untuk pekerjaan dengan risiko yang tinggi3. Sesuai dengan penilaian awal COVID-19 di 

Myanmar, lebih dari 15% rumah tangga dilaporkan telah mengirim anak-anak mereka untuk bekerja dan Key Informant 

Interviews (KII) juga menunjukan adanya peningkatan kekerasan dan pelecehan fisik4. Sementara lebih dari 20% orangtua 

di Thailand memberikan hukuman fisik dan psikososial untuk mendisiplinkan anak-anak mereka5, lebih dari 61% anak-

anak yang disurvei di Indonesia mengalami pelecehan verbal, dan dua dari 3 anak kekurangan pengawasan dari orangtua 

saat mengakses internet sehingga meningkatkan risiko terpapar konten yang tidak pantas6. 

 

“Kami melihat meningkatnya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak di komunitas kami yang mencakup kekerasan 

fisik, pekerja anak, dan pernikahan dini. Semakin banyak anak yang bekerja, mengangkut barang-barang berat, menjual 

buah di pasar tradisional, menjadi asisten supir dan terpaksa mengemis. Ini diakibatkan karena banyak orangtua yang 

kehilangan mata pencaharian mereka dan meningkatnya stress di rumah akibat COVID-19. Ini harus dihentikan karena 

anak-anak adalah masa depan. Kami ingin merasa aman, dipedulikan dan terlindungi. Suara kami penting dan harus  

 
_______________________1 
1 https://www.wvi.org/publications/report/coronavirus-health-crisis/act-now-experiences-and-recommendations-girls-and  
2 https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-08/WV%20AP%20Unmasking%20Report%20240820_final.pdf 
3 https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-08/WV%20AP%20Unmasking%20Report%20240820_final.pdf 
4 https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-07/Early%20Recovery%20Needs%20Assessment%20Report_Final.pdf  
5 World Vision Foundation of Thailand | COVID-19 Rapid assessment, initial finding  
6 https://wahanavisi.org/userfiles/post/2007095F06D0B6566DA_LGEN.pdf 
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didengar,” Ishak, aktivis anak berusia 17 tahun dari Indonesia. Pandemi ini juga memaksa anak putus sekolah, dengan 

anak perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan. Di wilayah Asia Timur dan Pasifik, 15 juta anak perempuan telah 

putus sekolah sejak sebelum pandemi. Angka ini ditambah dengan 1.2 juta anak perempuan (dari TK sampai SMP) yang 

mungkin tidak memiliki akses untuk sekolah atau putus sekolah tahun depan7. 

 

Rekomendasi 

 

Selama acara, perwakilan anak dapat mengungkapkan kekhawatiran mereka secara bebas8 di antara para pemimpin yang 

hadir. Anak-anak perempuan dan laki-laki membagikan contoh dari praktik terbaik untuk menghentikan penyebaran 

COVID-19, bagaimana memahami lingkungan rumah yang kompleks, dan menolong orang lain yang rentan di komunitas 

mereka. Ini termasuk keterampilan hidup untuk menerima perubahan dan beradaptasi dengan kehidupan ‘New Normal’ 

untuk bertahan hidup, latihan pertahanan diri sebagai perlindungan dari kekerasan, dan menolong orang lain yang kurang 

beruntung di komunitas mereka. COVID-19 adalah seruan untuk anak-anak maupun keluarga tentang pentingnya 

menghemat uang dan membangun pertahanan. 

 

“Kita perlu mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan hak anak dan menghilangkan kekerasan 

terhadap anak, terutama di era ‘New Normal’. Kita harus terus mendukung anak-anak untuk menjaga diri mereka sendiri 

dan secara aktif terlibat dalam menangani masalah yang berpengaruh terhadap mereka sehingga mereka dapat meraih 

potensi tertinggi mereka.” Ungkap Mr. Wanchai Roujanavong, Mantan Ketua ACWC dan Perwakilan ACWC Thailand 

untuk Hak Anak. 

 

Beberapa rekomendasi yang dibagikan anak-anak untuk perlindungan anak yaitu menyediakan bantuan sosial dan 

pendidikan untuk anak-anak yang putus sekolah dan para pekerja anak, menyediakan pelatihan keterampilan untuk 

remaja dari keluarga yang paling rentan, menyadarkan keluarga yang terdampak tentang efek serius dari kekerasan anak, 

dan mendorong anak-anak untuk menjadi wakil dalam perlindungan dan hak anak. 

 

Perwakilan anak juga menyampaikan keinginan terbesar mereka untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan 

pemulihan COVID-19 di negara mereka untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan anak. 

 

Anak-anak tersebut juga mendorong pemerintah, masyarakat sipil dan swasta untuk mengambil tindakan mendesak 

dalam menangani kekhawatiran mereka dan meningkatkan intervensi perlindungan sosial yang sensitif terhadap anak, 

responsive terhadap gender dan bertanggung jawab. Perlindungan sosial harus menyediakan akses langsung untuk 

makanan, uang tunai, dan bantuan voucher untuk para keluarga yang paling rentan, dan peluang mata pencaharian melalui 

intervensi pasar tenaga kerja. 

 

“Hak anak-anak dan remaja untuk partisipasi yang berarti adalah landasan penting dalam masyarakat mana pun, dan kunci 

untuk pengembangan sumber daya manusia dan keterlibatan sosial. Di saat krisis, kita harus memastikan bahwa upaya 

mitigasi tidak mengecualikan atau mengurangi ruang bagi anak muda untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang 

benar, mengungkapkan opini mereka dan memberikan solusi untuk mengatasi krisis.” Kata Marcoluigi Corsi, Wakil 

Direktur Regional, UNICEF Asia Timur dan Pasifik. 

 

“Suara dan perasaan yang diungkapkan oleh anak-anak hari ini merupakan seruan yang tegas untuk bertindak untuk 

melindungi keselamatan, kesejahteraan dan aspirasi dari penerus bangsa kami dalam menghadapi krisis yang kompleks. 

Saat kita bersatu untuk membangun pertahanan sosial ekonomi dari para komunitas yang terdampak dan melaksanakan 

rencana pemulihan untuk pandemi global ini, mari kita ingat anak-anak yang rentan di antara kita dan bekerja sama untuk 

menjaga masa depan mereka.” Kata Terry Ferrari, Pemimpin Regional Asia Timur Pasifik, World Vision International. 

 

____________________ 
1 https://www.unicef.org/eap/stories/building-back-equal-girls-education  
1 https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rights-child-text-child-friendly-version.pdf 
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Note to editor 
 

ACT NOW, pengalaman dan rekomendasi dari anak-anak perempuan dan laki-laki di kawasan Asia Pasifik selama COVID-19, 

adalah kumpulan hasil survey dari anak-anak dan pemuda di antara umur 11 sampai 19 tahun, di 10 negara Asia termasuk India, 

Bangladesh, Filipina, Nepal, Myanmar, Laos, Mongolia, Sri Lanka Indonesia, dan Thailand. 

Baca versi lengkap laporan  ACT NOW di sini: 

https://www.wvi.org/publications/report/coronavirus-health-crisis/act-now-experiences-and-recommendations-girls-and    

 

Untuk informasi lebih lanjut atau untuk menyelenggarakan wawancara mohon hubungi: 

Kathrine Rose R. Yee  

Regional Advocacy Director, World Vision Asia Pacific 

Email: kathrine_yee@wvi.org   
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