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Pengumpulan data menggunakan metode 
CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) Survey 
kombinasi dengan web dan mobile entry

Versi 2.0



KARAKTERISTIK RESPONDEN
33,0% 38,3% 32,8%

Rumah Tangga dengan 
anak usia  6-11 tahun

Rumah Tangga dengan 
anak usia  12-17 tahun

Rumah Tangga dengan 
anak usia  0-5 tahun

Tantangan Anak dalam 
Program Belajar Jarak Jauh

37% 30% 21%
Anak tidak 
memahami 

instruksi guru

Anak kesulitan 
memahami 
pelajaran

Anak tidak
bisa mengatur 
waktu belajar

24% Laki-laki dewasa
76% Perempuan dewasa

Proporsi Responden Perempuan 
dan Laki-Laki Dewasa

63% Anak perempuan 
37% Anak laki-laki

Proporsi Responden  Anak 
Perempuan dan Anak Laki-Laki

63%

23%

17%

28%
Anak membutuhkan buku teks

Anak membutuhkan paket data

Anak membutuhkan alat membuat kerajinan/seni

Anak membutuhkan buku bergambar 

DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN ANAK
UNTUK PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH

68% Anak bersekolah memiliki akses belajar jarak jauh  
    (daring atau luring/kunjungan rumah)

32% Anak yang bersekolah tidak memiliki akses 
   belajar jarak jauh

Semakin banyak anak berisiko ketinggalan 
pelajaran dan penurunan performa akademik

• 19% Anak mengikuti Kelompok Belajar atau   
      Kunjungan Rumah
• 20% Anak mengikuti Program Belajar dengan  
      aplikasi WhatsApp
• 14% Anak mengikuti Program Belajar dari   
              Rumah (Kemdikbud) melalui televisi
• 15% Anak menggunakan aplikasi interaktif   
      (Zoom, Skype, Google Meet)

Pendidikan dan Perlindungan Anak

Hasil Temuan Penilaian Cepat



34% Anak merasa takut 
tertular virus 

35% Anak khawatir 
ketinggalan pelajaran 

15% Anak merasa 
tidak aman karena COVID-19

10% Anak khawatir tentang 
penghasilan orang tua dan 
kekurangan makanan

Semakin banyak anak berisiko
mengalami tekanan psikososial

dan kekerasan 

Anak masih mengalami 
kekerasan verbal dan fisik 

Semakin banyak 
anak berisiko 

menderita 
penyakit 

infeksi lainnya 
karena air, 
kebersihan

dan sanitasi yang 
buruk 

1 dari 9 rumah tangga 
tidak memiliki akses

ke toilet

dari responden 
pengguna masker 
sekali pakai tidak 

mengelola sampah 
masker dengan 

benar

"Setiap Senin dan Selasa siswa akan datang 
ke rumah guru dan sisa minggu mereka 
akan belajar di rumah ... jumlah siswa dalam 
kelompok terbatas 10 orang  ... mereka 
berasal dari kelas yang berbeda  ... fasilitas 
juga terbatas, tidak ada papan tulis"
(Marselinus, Guru - Manggarai Timur, NTT).

“Jadi sekolah saya masih 
diliburkan ... banyak orang tua 
memakai kesempatan ini  untuk 
mengajak anak-anaknya 
bekerja di ladang"
(MI, 13 Tahun, Ende - NTT).

"Posyandu tidak 
berjalan lagi saat ini. 
Petugas kesehatan 

tidak datang lagi
ke desa"

(Steven, Kepala Desa, 
Sentani -Papua)

11%
Anak mengalami 
kekerasan fisik

44%
Anak mengetahui 
mekanisme rujukan kasus 
kekerasan anak

64%
Orang tua merasa sudah 
melakukan praktik 
pengasuhan positif tanpa 
kekerasan 

33,8%
Anak 
mengalami 
kekerasan 
verbal

PERLINDUNGAN ANAK

75%

Semakin banyak anak berisiko 
mengalami malnutrisi akut dan kronis

Rumah tangga tidak mampu menyediakan 
makanan bergizi seimbang dari 4 kelompok 
makanan lokal (makanan 4 bintang) 

53% 

96% 
Baduta tidak dapat terpenuhi kebutuhan 
minimum makanannya berdasarkan standar 
frekuensi dan variasi makanan

34% 
Ibu hamil dan 46% ibu menyusui tidak 
terpenuhi minimal frekuensi makanan 
utamanya dalam 1 hari

61% 
Anak 6-9 bulan tidak terpenuhi minimal 
frekuensi makanan utamanya dalam 1 hari 
sesuai dengan usia

Semakin banyak anak memiliki akses 
terbatas kepada layanan kesehatan30%

Kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun 54%

Rumah tangga tidak mengakses 
layanan kesehatan ibu dan anak

19%

Rumah tangga
tidak memiliki jaminan 
kesehatan

KESEHATAN IBU & ANAK

*

*Ralat Angka



1. Pengembangan dan sosialisasi protokol pendidikan yang kontekstual untuk transisi kesiapan anak kembali ke sekolah.

2. Menata sistem perlindungan anak yang berkesinambungan untuk mengatasi perubahan pola asuh dan dukungan sosial.

3. Promosi program gizi yang inovatif seperti Pemberian Makan Bayi dan Balita (PMBA), Pos Gizi yang terintegrasi 
    dengan program ketahanan pangan.

4. Penguatan kapasitas layanan kesehatan dasar khususnya yang terintegrasi dengan puskesmas dan posyandu serta 
    perluasan Jaminan Kesehatan untuk keberlangsungan layanan yang berkualitas.

5. Dukungan pemulihan sumber pendapatan rumah tangga terdampak serta peluasan Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Sumber Pendapatan dan Ketahanan Rumah Tangga 

Strategi 
Bertahan 
Pada Masa 
Pandemi

25% Rumah tangga mengurangi kualitas dan kuantitas makanan.
23% Rumah tangga menggunakan tabungan sebagai mekanisme bertahan. 
              79% Rumah tangga tersebut tabungannya hanya mampu bertahan kurang 
         dari 1 bulan. 
20% Rumah tangga memiliki persediaan makanan lebih dari 1 bulan.

Bantuan 
Pemerintah 

yang Diterima 
Rumah Tangga 

Terdampak

33% 

19% 

48% 

Rumah tangga menerima bantuan 
dari pemerintah dan menyatakan 
tepat sasaran.

Rumah tangga menerima bantuan dari 
pemerintah namun tidak tepat sasaran.

Rumah tangga belum menerima bantuan.

Semakin 
banyak anak 

yang 
terdampak 

kesejahteraannya 
karena orang tua 

kehilangan/
mengalami 
penurunan 

pendapatan 
24% rumah tangga mengalami penurunan sumber 
pendapatan lebih dari 75%.

7 dari 10 rumah tangga menyatakan sumber 
pendapatannya terdampak parah.

9 dari 10 rumah tangga menyatakan sumber 
pendapatannya terdampak akibat pandemi COVID-19. 

Bantuan yang Diharapkan 
Rumah Tangga untuk 
Pemulihan Sumber 
Pendapatan (Sektor 
Informal)

44% 16%
Responden mengharapkan

bantuan modal
Responden mengharapkan

bantuan pemasaran hasil produksi

Strategi Bertahan 
Ekstrem 

Pada Masa Pandemi

Responden bekerja pada
pekerjaan dengan risiko tinggi7,4%
Responden merelakan
anaknya bekerja3,6%
Responden melakukan 
pekerjaan ilegal1,1%

54% Responden mengharapkan bantuan input pertanian

31% Responden mengharapkan dukungan modal 

Bantuan yang Diharapkan Rumah 
Tangga untuk Pemulihan Sumber 

Pendapatan 
(Sektor Pertanian/Peternakan)

Rekomendasi Tindak Lanjut


