KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga seluruh rangkaian kegiatan Laporan Akhir
Pekerjaan Kajian Identifikasi Dampak Pandemi Covid Pada Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 dapat berjalan lancar sesuai perencanaan.
Kajian Identifikasi Permasalahan Anak Selama Masa Pandemi Di Daerah Istimewa
Yogyakarta telah melalui proses studi pustaka dan pengambilan data guna mendapatkan
gambaran yang utuh mengenai permasalahan anak yang terjadi selama masa pandemi. Kegiatan
ini untuk melihat permasalahan anak selama pandemi dalam tiga aspek yang berhubungan erat,
yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek psikososial. Pengambilan data dilakukan
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dengan survey langsung ke lapangan di wilayah administratif Provinsi DIY dengan
mempertimbangkan keterwakilan tiap wilayah, sehingga mendapatkan data yang representatif
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dan valid. Pengambilan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada instansi terkait.
Data yang didapatkan pada pekerjaan ini akan diolah sehingga dapat menjadi masukan bagi
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DPRD DIY dan juga lembaga atau OPD terkait dalam memetakan permasalahan anak dan juga

ia

menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam mengatasi permasalahan anak selama masa
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pandemi.

Berbagai macam pengembangan dan terobosan tersebut diatas, diharapkan mampu
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menyediakan bahan pengkajian yang lebih komprehensif dan kontekstual bagi DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta. Akhir kata, kami sampaikan Laporan Akhir Pekerjaan Kajian Identifikasi
Permasalahan Anak Selama Masa Pandemi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami yakin, laporan
ini masih jauh dari kata sempurna.
Karenanya kami terbuka dengan berbagai masukan dan saran. Semoga hasil dari studi
penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan atau merumuskan
kebijakan yang sesuai. Aamiin

Yogyakarta, 24 November 2020
Tim Penyusun
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1 BAB I.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1.

Ancaman Pandemi terhadap Keluarga dan Anak
Pandemi covid-19 yang terjadi telah menginfeksi 27 juta orang di seluruh dunia, dengan

881 ribu kasus kematian. Covid-19 merupakan penyakit pandemi yang muncul pada awal tahun
2020 dan menyebar cepat ke seluruh dunia dengan kecepatan yang mengkhwatirkan.1 Indonesia
juga tidak luput dari serangan Covid-19 dimana jumlah penderita hingga bulan Agustus 2020
mencapai 194 ribu kasus covid-19 dengan 8.025 kasus meninggal dunia.2 Pandemi covid-19 tidak
hanya berdampak pada masalah kesehatan, namun juga berdampak pada aspek kehidupan yang
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lain seperti ekonomi, sosial dan budaya.

Kecepataan penyebaran covid-19 juga mempengaruhi interaksi antar manusia. Salah satu

D

penanganan covid-19 yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah

PR

physical distancing atau menjaga jarak antar individu antara 1,5 meter hingga 2 meter. Pada
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pasien yang positif terinfeksi covid-19 harus dilakukan perawatan dengan isolasi, baik isolasi

ia

mandiri maupun isolasi di ruang rawat rumah sakit. Sehingga tidak memungkinkan bagi orang
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yang sehat berdekatan dengan pasien covid-19.

Pandemi covid-19 juga tak luput memberikan dampak pada keluarga dan anak-anak, baik
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secara langsung maupun tidak. UNICEF meringkas tiga persoalan atau krisis yang mengancam
anak-anak selama masa pandemi yaitu krisis kemiskinan anak, krisis gizi, dan krisis pembelajaran.
Lembaga non pemerintah Save The Children merumuskan 7 risiko yang akan dihadapi oleh anakanak akibat pandemi virus corona covid-19, salah satunya adalah terbatasnya akses anak-anak
pada pendidikan yang berkualitas.
Pandemi

covid-19

telah

memaksa

banyak

keluarga

untuk

mempertahankan

keseimbangan antara bekerja dan keluarga dengan dukungan yang sangat sedikit. Sekolah dan
PAUD atau tempat penitipan anak yang tutup menjadikan orang tua bertanggung jawab
sepenuhnya pada pengasuhan dan mungkin juga harus menampingi anak untuk belajar di rumah.
Disisi lain, orang tua tetap dituntut terus bekerja dari rumah, atau orang tua yang kehilangan
pekerjaan, bahkan orang tua dengan profesi tenaga medis sehingga dituntut menjaga jarak
bahkan berjauhan dengan keluarga karena penugasan dan resiko penularan yang tinggi.

1 Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in
China Availavle from :
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf
2 www.covid-19.go.id

3

Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri orang tua untuk menyeimbangkan
pekerjaan dan keluarga. Terutama bagi keluarga yang telah bergantung pada dukungan sosial
dalam pengasuhan anak. Seperti menitipkan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) atau
memasukan anak di Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD selama orang tua bekerja. Rutinitas
dan beban orang tua berubah dan semakin berat selama masa pandemi.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah sebagai upaya
pencegahan penyebaran covid-19, beresiko meningkatkan kerentanan pada keluarga. Keluarga
dan orang tua harus memberikan pendampingan belajar mandiri tanpa dukungan keberadaan
tenaga profesional. Tantangan berlaku umum bagi keluarga dengan kondisi anak normal, dan
terlebih bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Keluarga dalam kondisi “normal” harus
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menghadapi berbagai persoalan yang disebabkan oleh ketiadaan pembelajaran di sekolah.
Keluarga dalam hal ini orang tua, belum tentu memiliki pengetahuan atau kemampuan yang

D

dibutuhkan untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah.

PR

Penutupan sekolah dilanjutkan dengan pola pembelajaran jarak jauh berdampak luas,
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salah satunya adalah ketimpangan kesempatan pendidikan bagi anak. Tidak semua keluarga
memiliki kapasitas memadai dalam memberikan rangsangan belajar yang memadai bagi anak.

ia

Kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, kemiskinan, kesehatan mental dan fisik
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merupakan faktor yang menentukan apa yang dapat keluarga berikan terkait pendidikan bagi
anak.
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Sekolah dan lembaga pendidikan usia dini mampu memberikan pengajaran dan
pendidikan yang lebih konsisten untuk anak dengan berbagai latar belakang keluarga, bahkan
beberapa sekolah atau lembaga pendidikan memberikan makanan tambahan dan memonitor
kesehatan siswanya.3 Sehingga pandemi dan penutupan sekolah memberikan dampak langsung
terhadap

kesempatan

sekolah,

kualitas

pembelajaran

dan

pemerataan

mendapatkan

kesemapatan belajar bagi semua anak.
Selain pendidikan, persoalan yang menghadang anak-anak selama pandemi adalah
kesehatan. Alasan utama menutup sekolah adalah menjaga kesehatan anak-anak agar terhindar
dari potensi penularan covid-19. Sebab sekolah adalah tempat ruang publik yang berpotensi
besar menjadi cluster penularan secara massif. Namun, penutupan sekolah mendorong persoalan
kesehatan lain bagi anak-anak. Sekolah selama ini menjadi ruang untuk memastikan kualitas
kesehatan anak-anak terutama dalam hal asupan gizi, suplemen penting pertumbuhan yaitu
1 3 COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in the making Available from
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32275858/

4

vitamin A dan Fe, serta menjaga kualitas imun anak-anak melalui program imunisasi. Keseluruhan
program tersebut berpotensi dihentikan selama masa pandemi.
Selain pendidikan dan kesehatan, sekolah juga mampu menjadi tempat aman bagi anak.
Rumah atau tempat tinggal, tidak selamanya menjadi tempat yang aman bagi anak. Kekerasan
domestik sering kali terjadi di rumah dan dilakukan oleh orang terdekat.

4

Sehingga anak-anak

yang rentan mengalami kekerasan dirumah, tidak memiliki tempat aman, dan selalu berada
bersama dengan pelaku kekerasan. Hal ini akan berdampak pada kesehatan psikologis anak.
2. Problem Kesehatan Anak di Masa Pandemi
Anak sebagai kelompok rentan mengalami dampak langsung dan tidak langsung dari
pandemi covid-19. Kerentanan anak semakin tinggi mengingat anak-anak sangat tergantung
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kepada orang dewasa di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun memproteksi
diri dari paparan virus. Karenanya dampak langsung yang menghadang anak-anak selama
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pandemi covid-19 adalah paparan virus. Sedangkan dampak tidak langsung, sebagaimana telah

PR

disebutkan sebelumnya adalah terhentinya program kesehatan anak melalui posyandu dan
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sekolah.

Laporan dokter anak indonesia yang dikutip oleh www.liputan6.com menyebutkan bahwa

ia

11 ribu anak Indonesia telah terpapar covid-19 dan menjadi tingkat kematian anak tertinggi se-

et
ar

Asia Pasifik yaitu 2,5%.5 Melalui laman resmi Satuan Tugas Penanganan covid-19 per tanggal 31
Agustus 2020, didapatkan data bahwa sebanyak 9,3% kasus positif covid-19 di Indonesia adalah
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anak-anak berusia 0-18 tahun. Dengan kata lain, pandemi covid-19 telah menjangkiti 16.000
orang anak-anak selama kurun waktu Maret-Agustus 2020. Persentase tingkat kematian untuk
anak-anak adalah 2,1% dari seluruh kematian covid-19 di Indonesia, atau 154 kematian dari 7.343
total kematian per Agustus 2020. 6

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam laporannya,
menampilkan highlight bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari dampak negatif
pandemi. Selama pandemi, orang tua dan keluarga menghadapi berbagai persoalan terutama
penurunan pendapatan hingga hilangnya sumber penghasilan. Sehingga keluarga semakin tidak

4

Kumar, S., & Casey, A. (2020). Work and intimate partner violence: Powerful role of work in the
empowerment process for middle-class women in abusive relationships. Community, Work & Family,
23(1), 1–18. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13668803.2017.1365693,
https://doi.org/10.1080/13668803.2017.1365693,
5
Komarudin. IDAI: Tingkat Kematian Anak Akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi di Asia Pasifik.
Liputan6 [Internet]. 2020; Available from https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4330555/idai-tingkatkematian-anak-akibat-covid-19-di-indonesia-tertinggi-di-asia-pasifik
6
Satuan Tugas Penanganan COVID 19. Peta Sebaran COVID 19 Indonesia [Internet]. 2020. Available
from : https://covid19.go.id/peta-sebaran

5

mampu memenuhi kebutuhan gizi pada anak, serta mendorong peningkatan resiko permasalah
kesehatan pada anak seperti kurangnya gizi mikro maupun obesitas.
Pada wilayah yang telah terjadi transmisi lokal dan menerapkan PSBB, pemerintah
mengeluarkan beberapa perubahan kebijakan pelayanan kesehatan balita. Diantaranya adalah
penutupan Posyandu dan penundaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan,
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara mandiri oleh masing-masing ibu dengan
penimbangan dan pengukuran sendiri, pemantauan balita berisiko dengan tele konsultasi atau
janji temu dan kunjungan rumah, serta pelayanan imunisasi, pemberian vitamin A dan
pemeriksaan khusus (EID/Viral Load/ HBsAg) terintegrasi dengan janji temu dan terintegrasi
dengan pelayanan imunisasi.7
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Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019, angka balita stunting di
Indonesia adalah sebesar 27,67%, lebih rendah 3 % dibandingkan dengan tahun 2018 yang

D

mencapai angka 30,8%.8 Adapun untuk data persentase balita gizi kurang adalah sebesar 17,8%.

PR

Data tersebut menunjukan kondisi anak-anak sebelum pandemi belum sepenuhnya aman dari
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ancaman problem kesehatan.

Data kualitas kesehatan anak-anak di DIY termasuk lebih baik dibandingkan angka-angka

ia

yang disajikan oleh data Indonesia. Data prevalensi status gizi balita di Propinsi DIY adalah 19,8%

et
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untuk balita stunting, 12,6% untuk gizi kurang dan 2,3% untuk gizi lebih. Meski demikian, capaian
angka tersebut masih jauh dari standar World Health Organization (WHO) yang menetapkan batas
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standar balita stunting adalah kurang dari 20% dan balita kurus kurang dari 5 %.9
Pemerintah menggulirkan Program Makanan Tambahan (PMT) dan program suplementasi
vitamin A untuk anak-anak balita melalui Posyandu. Program suplementasi lain adalah tablet
tambah darah (TTD) pada remaja putri dan obat cacing melalui sekolah. Kebijakan penutupan
Posyandu dan sekooah selama pandemi tentu berpengaruh besar terhadap berbagai program
kesehatan anak-anak. Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna (P2TTG) LIPI, memperkirakan
permasalahan kesehatan yang dihadapi anak-anak di Indonesia adalah balita berisiko

7

Kementrian Kesehatan RI. Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat
Covid-19. 2020. 1-30 p.
8
Widyawati. Menkes Lakukan Soft Launching Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019. Sehat
Negriku Kemenkes RI [Internet]. 2019; Available from: http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20191018/3732054/menkes-lakukan-soft-launching-hasil-survei-status-gizi-balita-indonesia2019/.
9
Direktorat Gizi Masyarakat Kementrian Kesehatan RI. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun
2017-2018.
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kurang gizi atau gizi buruk meningkat lebih tinggi hingga sebesar sebanyak 24 juta selama masa
pandemi.10
Imunisasi menjadi tantangan kesehatan anak-anak lain pada masa pandemi. WHO
mengingatkan potensi penurunan cakupan imunisasi selama pandemi covid-19. Selama 4 bulan
awal pandemi, terjadi penurunan cakupan 3 dosis pemberian imunisasi DPT, dan kondisi tersebut
menjadi kejadian pertama kali dalam 28 tahun terakhir.11 Laporan dari Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI) yang dirilis Media Indonesia menyatakan, jumlah anak yang mendapatkan
imunisasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut tentu membuka resiko
kejadian luar biasa dari penyakit yang telah tersedia vaksin seperti Polio, Hepatitis B, Pertusis,
Difteri, Haemophilus Influenzae tipe B, Campak dan Tetanus.12 Apabila kondisi tersebut tidak
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diatasi dengan kebijakan penyesuaian pandemi maka dikhawatirkan akan muncul outbreak salah
satu penyakit tersebut diatas di masa mendatang.

D

Pembatasan aktivitas anak sebagai kebijakan terusan physical distancing, menyebabkan

PR

akses anak-anak terhadap progam jaminan kesehatan dan tercukupinya gizi anak menjadi
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terhenti. Sebab anak-anak mendapatkan berbagai macam program tersebut melalui posyandu
dan sekolah. Resiko yang dihadapi oleh anak-anak pun sangat luas. Tidak hanya resiko jangka

ia

pendek, kondisi status gizi mempengaruhi kondisi kesehatan anak-anak dalam jangka panjang
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hingga turut menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka
kondisi pandemi akan beresiko terhadap kualitas kesehatan anak-anak pada waktu mendatang.
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Berbagai dampak yang terjadi pada anak akan mempengaruhi tumbuh kembang dan
memberikan efek negatif pada anak. Sehingga identifikasi permasalah pada anak selama pandemi
covid-19 dan perumusan rekomendasi penyelesaiannya merupakan hal yang penting untuk
dilakukan.
3. Problem Pendidikan Anak di Masa Pandemi
Pada masa Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang besar
terhadap masyarakat, baik orang dewasa dan terlebih lansia maupun anak-anak. Anak menjadi
pihak terdampak langsung dan masuk kelompok paling rentan dimana mereka masih sangat

Sudjatmiko T. Dukung Asupan Gizi Anak di Masa Pandemi, Danone Salurkan Produk Penelitian
LIPI. krjogja.com [Internet]. 2020; Available from: https://www.krjogja.com/ekonomi/bisnis/dukungasupan-gizi-anak-di-masa-pandemi-danone-salurkan-produk-penelitian-lipi/2/
11
World Health Organization. WHO and UNICEF warn of a decline in vaccinations during Covid-19
[Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 21]. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-Covid-19.
12
Puspa A. Imunisasi Anak di Masa Pandemi Turun. Media Indonesia. 2020;
1010
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tergantung dengan orang dewasa di lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun
memproteksi diri dari paparan virus.
Penelitian UNICEF pada bulan Mei dan Juni Tahun 2020 dan melibatkan 4.000 responden
dari 34 provinsi menyebutkan sebanyak 66% responden mengalami kendala dengan
pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi covid-19. Dari jumlah tersebut, 87 persen siswa
menginginkan dapat kembali belajar dengan metode tatap muka di sekolah. Bahkan 88% siswa
bersedia mengenakan masker dan 90% siap menjaga jarak jika pembelajaran di sekolah dapat
kembali berjalan normal. Survey UNICEF juga mendapati kendala-kendala yang dihadapi oleh
anak-anak selama pembelajaran jarak jauh. Kendala tersebut mencakup 38% anak-anak
terkendala bimbingan guru, 35% terkendala akses internet dan 62% terkendala kuota internet.13
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Model pembelajaran daring jelas sulit diakses oleh sebagian besar anak-anak. Selain akses
internet, kemampuan orang tua dalam mendampingi, akses terhadap sumber daya listrik,

D

kemampuan membeli pulsa dan gadget yang memadai untuk instalasi aplikasi pembelajaran

PR

daring pun menjadi pembatas yang sulit diselesaikan anak dari keluarga kurang mampu dan
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terbelakang terutama di daerah pedesaan. Karenanya, diperkirakan kesenjangan pendidikan pun
semakin melebar disebabkan oleh kapasitas dan kemampuan orang tua.
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Sebelum terjadi pandemi, infrastruktur pendidikan di Indonesia telah dirasakan belum
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merata diantara satu daerah dengan daerah lain. Setelah pandemi, akses pendidikan berkualitas
semakin menciptakan jurang kesenjangan yang semakin lebar serta beresiko menurunkan kualitas
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pendidikan di Indonesia. Kemampuan dalam mengakses pendidkan tentu dipengaruhi oleh
kemampuan pendapat orang tua. Hasil penelitian LIPI menunjukkan sebanyak 15,6% pekerja
mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini berpengaruh
pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Dari sisi pengusaha, pandemi covid 19
berpengaruh besar terhadap kelangsungan usaha. Penelitian LIPI menunjukan 39,4% usaha
terhenti, 57,1% usaha mengalami penurunan produksi, dan hanya 3,5 persen yang tidak
terdampak.14
Dengan kondisi seperti tersebut diatas, maka orang tua akan dihadapkan pada pilihan,
apakah harus memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Save The Children,
lembaga kemanusiaan yang concern dengan persoalan anak-anak merilis data potensi angka
putus sekolah di dunia akan mencapai 10 juta anak, sebagai angka putus sekolah permanen.
13 Survei UNICEF: 66 Persen Siswa Mengaku Tak Nyaman Belajar di Rumah, Available from
: https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/24/090832371/survei-unicef-66-persen-siswa-mengaku-taknyaman-belajar-di-rumah.
14
Survei Dampak Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Avalaiable from :
http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030
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Sedangkan UNESCO menyebut untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, seluruh generasi
anak-anak di seluruh dunia mengalami gangguan pendidikan.15 Save The Children mendesak
pemerintah agar menginvestasikan lebih banyak dana untuk rencana pendidikan yang dapat
membantu anak-anak kembali ke sekolah ketika keadaan sudah aman. Namun di tengah kondisi
yang serba tak menentu ini, Save the Children masih mendukung sistem pembelajaran jarak jauh.
4. Problem Sosial Psikologi Anak di Masa Pandemi
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam langkah preventif penyebaran virus
Corona covid-19 adalah dengan social distancing. Dimasa pandemi saat ini, hal yang biasa kita
lakukan diluar rumah sekarang harus terpaksa dilakukan di dalam rumah. Akibatnya, rumah yang
seharusnya menjadi tempat istirahat sekarang menjadi tempat kantor dan sekolah darurat bagi
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keluarga. Dampak lain yang akan menjadi permasalahannya dari kegiatan tersebut adalah
pelaksanaan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu lingkungan rumah. Perlu dipahami,

D

bahwa hal tersebut mampu memicu permasalahan baik secara sosial ataupun psikologis, terlebih
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pada keluarga.

tD

Kebijakan pembelajaran jarak jauh adalah langkah pencegahan paparan covid-19 pada
anak-anak dengan maksud positif namun berimplikasi negatif. Kegiatan belajar mengajar yang
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dilakukan secara online menjadi tantangan bagi siswa dan guru. Data yang dirilis Kementerian
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Kesehatan pada awal Agustus menunjukan, selama pandemi sebanyak 47% anak merasa bosan
tinggal di rumah, sebanyak 35% khawatir ketinggalan pelajaran, sebanyak 15% merasa tidak

Se
kr

aman, 3 sebanyak 4% merasa takut terserang covid-19, sebanyak 20% merindukan temantemannya dan 10% khawatir penghasilan orang tua mereka berkurang. Pada anak-anak yang lebih
muda usia, mereka sangat terpengaruh kondisi orang tua yang stres menghadapi masalah seperti
peningkatan kebutuhan ekonomi dan peningkatan beban.16
Pembelajaran jarak jauh juga menyebabkan tekanan tersendiri bagi anak-anak. Survei
yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
melalui Forum Anak Nasional (FAN) bahwa 58% anak tidak menyukai belajar dari rumah.17
Permasalahan atas penerapan sekolah dari rumah oleh anak memicu minimnya interaksi antara
guru dengan siswa. Hal tersebut memacu kelelahan dan kebingungan kepada anak terhadap

15

Hampir 10 juta Anak Terancam Putus Sekolah Secara Permanan, Available from:
https://www.dw.com/id/hampir-10-juta-anak-terancam-putus-sekolah-secara-permanen/a-54151919
16
Anak-anak Hadapi Tekanan Psikososial Selama Pandemi, Avaliable from :
https://republika.co.id/berita/qel1c9335/anakanak-hadapi-tekanan-psikososial-selama-pandemi
17
Anak BIngung Pada Covid? Available from :
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2653/anak-bingung-dan-gelisah-pada-covid-19-menteribintang-ajak-keluarga-membaca-buku-kamu-pahlawanku
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pembelajaran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa terdapat 246 aduan dari
para pelajar bahwa merasa kesulitan dalam mengikuti program belajar dari rumah.18
Pembelajaran daring juga membawa implikasi negatif bagi anak. Peralihan aktivitas
pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital bagaikan jalan bebas hambatan yang
semakin mempercepat interaksi anak dengan resiko dan potensi bahaya teknologi internet. Akses
internet yang tinggi dan dipacu oleh pembelajaran daring adalah mata pisau yang kurang disadari
oleh orang-orang dewasa di sekitar anak-anak

B. RUMUSAN MASALAH
Pertanyaan yang hendak diselesaikan dengan penelitian ini adalah
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1. Bagaimana masalah pendidikan yang dialami oleh anak-anak di DIY selama masa pandemi
covid-19?

D

2. Bagaimana gambaran permasalahan psikologis yang dialami oleh anak-anak di DIY selama

PR

masa pandemi covid-19?
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3. Bagaimana gambaran permasalahan kesehatan yang dialami oleh anak-anak di DIY selama
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C. TUJUAN PENELITIAN

ia

masa pandemi covid-19?

Penelitian bertujuan untuk melihat serta memetakan permasalahan yang dialami oleh anak
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usia 0-18 tahun selama masa pandemi covid-19. Peta permasalahan yang dimaksud mencakup
permasalahan pendidikan, sosial, psikologis, dan kesehatan. Selain itu juga memberikan masukan
mengenai penanganan permasalahan anak yang timbul selama pandemi.

D. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai
permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak selama masa pandemi covid-19. Meliputi
permasalahan pendidikan, kesehatan, dan psikologis. Termasuk didalamnya gambaran tentang
kekerasan yang dialami oleh anak-anak.
Selain memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dialami oleh anak selama
masa pandemi covid-19, penelitian ini juga mampu memberikan solusi penanganan

18

Ada 264 Aduan di KPAI Soal Belajar Daring, Siswa Keluhkan Tugas Menumpuk dan Kuota, Available from
: https://news.detik.com/berita/d-4992921/ada-246-aduan-di-kpai-soal-belajar-daring-siswa-keluhkan-tugasmenumpuk-kuota
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permasalahan anak yang timbul pada masa pandemi, sehingga dapat menjadi dasar dalam
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pembuatan kebijakan dalam penanganan permasalahan anak.
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2 BAB II. DASAR TEORI

A. GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah provinsi terkecil kedua setelah Jakarta,
berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. DIY hanya memiliki
luas wilayah 3.185,80 km2, dengan batas wilayah Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten
Klaten di sebelah timur laut, Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara, Kabupaten Purworejo di
sebelah Barat, Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut. DIY hanya terdiri atas lima wilayah
administratif, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten
Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo.

Kemudian terbagi lagi menjadi 78 kapanewon atau
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kemantren, dan 438 kalurahan.
DIY adalah provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur. Sejarah panjang DIY tidak dapat

D

dilepaskan dari keberadaan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Perjanjian Giyanti yang
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ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 membelah dua kerajaan, yaitu Kasunanan
Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dibawah kepemimpinan Sultan
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Hamengku Buwono I. Selain perjanjian pembagian wilayah, kedua kerajaan tersebut juga

ia

bersepakat membagi perbedaan identitas termasuk cara berpakaan, adat istiadat, bahasa,
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gamelan, tari-tarian. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam hal ini Sultan Hamengku
Buwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Satu bulan kemudian, pada
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tanggal 13 Maret 1755 bertepatan dengan Kemis Pon, 29 Jumadilawal 1680 TJ menjadi tanggal
bersejarah yang dikenal dengan proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. 19
Dinamika Kasultanan Ngayogyakarta teruse berjalan terutama disebabkan oleh pengaruh
penjajahan baik Inggris maupun Belanda. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil
menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengku Buwono II dipaksa turun tahta.
Penggantinya, Sri Sultan Hamengku Buwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya
untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo, dalam hal ini adalah putera Hamengku
Buwono I. Pangeran Notokusuman I dilantik oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I dengan
wilatah kekuasaan meliputi sebagian kecil di dalam Ibukota Negara dan sebagian besar di
daerah Adikarto atau Kulonprogo bagian selatan.
Keistimewaan DIY telah diterima semenjak periode sebelum kemerdekaan. Pada masa
pendudukan Belanda, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman diberikan hak untuk

19

Cikal Bakal Keraton Kesultanan Yogyakartam Avalaibale from : https://www.kratonjogja.id/cikalbakal/detail
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mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang,
Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa dengan Sri Sultan HB IX sebagai kepalanya. Dan ketika
proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Raja Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera mengucapkan selamat dan
mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan semakin kuat manakala pada tanggal 5
September 1945 kedua pemimpin Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakulaman
VIII secara bersama-sama mengeluarkan amanat yang menyatakan Yogyakarta baik dibawah
Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah bagian Negara Republik Indonesia.
Menerima amanat tersebut maka Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno,
menetapkan bahwa Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam merupakan Dwi Tunggal

DI
Y

yang memegang kekuasaan atas Daerah Istimewa Yogyakarta. Amanat tersebut ditetapkan dalam
Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwno IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus
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1945. Penetapan kedudukan tersebut disambut Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri
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Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 dan Amanat Kedua tertanggal 30 Oktober 1945.
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DIY secara formal dibentuk dengan UU No 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU No 19
Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Dalam kedua Undang-undang tersebut mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD,
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macam kewenangan. UU No 3/1950 disebutkan secara tegas menyebutkan Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi namun bukan sebuah provinsi. Hal
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tersebut mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda terutama dalam hal
penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pengaturan keistimewaan DIY dan pemerintahan DIY diatur dengan UU No 1/1957
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pengaturan daerah istimewa terdapat dalam diktum
maupun penjelasan. Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam
kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman dengan
Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Subtansi keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta
terdiri dari tiga aspek.
Pertama dari sisi sejarah pembentukan, dalam hal ini adalah asal usul teritori dalam Negara
Indonesia baik sebelum maupun sesudah proklamasi hingga kotribusinya dalam memajukan
pendidkkan nasional dan kebudayaan. Kedua dalam hal bentuk pemerintahan, yang disusun oleh
penggabungan wilayah Kesultanan dan Pakualaman yang bersifat kerajaan, menjadi satu kesatuan

14

wilayah NKRI. Ketiga dalam hal kepala pemerintahan, yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang
bertahta sesuai dengan ketetapan Piagam Kedudukan. 20
Penetapan Undang-undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012 semakin mempertegas status keistimewaan. Dalam
Undang-undang tersebut, DIY memiliki kewenangan dalam hal pengaturan pemerintahan,
kebudayaan, pertanahan, tata ruang dan pendanaan yang terikat dengan kedudukan Kraton
Ngayogyakarta maupun Pakualaman.
Daerah Istimewa Yogyakarta meski memiliki luas wilayah relatif kecil dibandingkan
provinsi lain, namun DIY adalah wilayah dengan kontur yang beragam, baik pegunungan,
perbukitan, lembah hingga pantai. Komponen topografis DIY terdiri atas 4 (empat) satuan
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fisiografis yaitu kawasan Pegunungan Selatan atau Dataran Tinggi Karst dengan ketinggian
tempat berkisar antara 150 - 700 meter, kawasan Gunung Merapi dengan ketinggian tempat
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berkisar antara 80 - 2.911 meter, kawasan dataran rendah yang membentang antara Pegunungan
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Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo
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dengan ketinggian hingga 572 meter. Kekuatan geografis lainnya Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah memiliki garis panjang pantai sepanjang 110 km.21 Kondisi tersebut menjadi potensi yang
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sangat luar biasa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Berdasarkan potensi jumlah sumber daya manusia, jumlah penduduk DIY pada tahun 2019
sebesar 3.842.932 orang yang terdiri dari 1.881.478 laki-laki dan 1.941.197 perempuan. Jumlah
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penduduk terbanyak berada di Sleman sebesar 1.232.598 orang, sedangkan jumlah penduduk
terendah adalah Kulonprogo sebesar 434.483 orang. 22
Alam, kekayaan budaya dan penduduk menjadi potensi yang tidak terlepas dari Daerah
Istimewa Yogyakarta. Keragaman potensi alam dan kemampuan masyarakat DIY menjaga dan
melestarikan budaya telah menempatkan DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali.

23

Sedangkan dalam sudut pandang kualitas sumber daya manusia, label sebagai kota pelajar dan
kota pendidikan tentu menjadi bukti DIY adalah pusat pengembangan sumber daya manusia.

20

Sejarah Keistimewaan DIY, Available from : http://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/sejarahkeistimewaan-yogyakarta#
21
Kondisi Geografis DIY, Avaliable from : https://jogjaprov.go.id/berita/detail/kondisi-geografis
22
Provinsi DIY Dalam Angka Tahun 2020
23
Yogyakarta dan Mada Depan Pariwisata berbasis Budaya, Available from :
https://news.detik.com/kolom/d-4886546/yogyakarta-dan-masa-depan-pariwisata-berbasis-budaya
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B. DATA KONDISI ANAK DI DIY
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk usia 0-17 tahun sebanyak
1.099.990 jiwa yang terdiri dari 562.796 anak laki-laki dan 537.194 anak perempuan. Kelompok
umur 5-9 tahun menjadi kelompok umur anak-anak dengan jumlah tertinggi. Dari sisi jumlah
anak-anak dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan maka persentase anak cukup
tinggi yaitu mencapai 29% dari total jumlah penduduk DIY.

Tabel 2.1 Data Anak berdasarkan Kelompok Umur
Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

141.959

135.820

277.779

5-9 tahun

144.250

137.969

282.219

10-14 tahun

137.871

130.427

268.298

15-19 tahun

138.716

132.978

271.694

Total

562.796

537.194

1.099.990
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0-4 tahun

PR

D

Sumber (data diolah): Badan Pusat Statistik
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Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk yang masih menempuh bangku sekolah,

ia

terdapat 1.073.754 jiwa, mencakup pelajar tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
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Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Perguruan Tinggi, Sekolah Luar Biasa dan
Lembaga Pendidikan Ketrampilan, milik pemerintah atau sekolah negri maupun swasta.24
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Berdasarkan jenjang pendidkan, maka jumlah anak-anak yang masih bersekolah semenjak
TK hingga SMA/SMK adalah berjumlah 721.494 anak. Data siswa SD menjadi data jenjang
pendidikan terbanyak, mengingat SD membutuhkan waktu 6 tahun.

Tabel 2.2 Distribusi Tingkat Pendidikan
Kab/Kota

TK/RA

SD/MI

SMP/MTs

SMA/K

Total

Kota Yogyakarta

11.715

43.058

23.454

33.997

112.224

Sleman

30.603

98.790

47.550

38.486

215.429

Bantul

27.393

81.784

39.500

34.194

182.871

Kulonprogo

10.063

36.798

18.205

16.219

81.285

Gunungkidul

17.550

56.807

29.311

26.017

129.685

97.324

317.237

158.020

148.913

721.494

Total

Sumber (data diolah): Badan Pusat Statistik

24
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Jumlah anak-anak usia 0-18 tahun yang tinggi hingga 29% tentu menjadikan anak-anak
adalah aset istimewa bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di Daerah
Istinewa Yogyakarta. Namun, angka yang tinggi tersebut juga memunculkan tanggung jawab
yang besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi tiap anak agar dapat berkembang
maksimal. Data yang disampaikan oleh LPSK menyebutkan bahwa potensi kekerasan pada anak
cukup tinggi, sebanyak 10 kasus baru perbulan pada tahun 2019. Tentu saja kasus yang tidak
terlaporkan dipastikan lebih tinggi dengan mengingat sikap permisifme masyarakat yang tinggi
terhadap kekerasan pada anak.25
Selain kekerasan dalam rumah tangga, problem dispensasi pernikahan dan persalinan dini
remaja juga menjadi persoalan yang menghadang anak-anak. Data pada tahun 2018, terdapat
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312 permohonan dispensasi pernikahan, dimana jumlah tertinggi berada di Sleman sebanyak 93
kasus, disusul Gunungkidul 77 kasus, Bantul 71 kasus, Kota Yogyakarta 40 kasus dan Kulonprogo

D

31 kasus. Sedangkan angka persalinan remaja didominasi Gunungkidul 203 kasus, Bantul 201

C. BATASAN SASARAN PENELITIAN

tD

PR

kasus, Sleman 78 kasus, Kota Yogyakarta 64 kasus dan Kulonprogo 65 kasus.26
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Penelitian ini mengambil tajuk “Identifikasi Permasalahan Anak”. Dengan demikian, “anak”
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yang menjadi sasaran penelitian harus memiliki batasan yang jelas. Menurut Konvensi Anak, Pasal
1 disebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan
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lain oleh hukum suatu negara. Sehingga semua individu dengan rentang umur tersebut duatas
memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi Anak.
Penelitian Identifikasi Dampak Pandemi Covid-19 pada Anak di DIY juga mengacu kepada
definisi dan batasan anak sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Pada berbagai
peraturan perundang-undangan tersebut, didefiniskan anak adalah seseorang yang sampai
berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Berdasarkan batasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kajian penelitian ini adalah
anak-anak dengan usia 0-18 tahun. Departemen Kesehatan membuat kategorisasi umur anak

25

Potensi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di DIY Tinggi, Avaliable from :
https://nasional.republika.co.id/berita/pvus88459/potensi-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-diy-tinggi
26

Angka Pernikahan Dini Yogyakarta Kembali Meningkat, Available from :
https://jogja.tribunnews.com/2019/07/31/angka-pernikahan-usia-dini-yogyakarta-kembali-meningkat?page=2.
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kedalam beberapa kelompok sesuai dengan undang-undang. Pembagian kelompok umur
tersebut bertujuan untuk memudahkan kebijakan dalam memberikan pendidikan, perhatian,
maupun aspek lain yang dibutuhkan anak dan akan lebih tepat dalam penanganan jika
dikelompokkan dalam kelompok umur yang sama.27
Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Masa Balita, yaitu pada usia 0-5 Tahun
Kelompok umur ini juga disebut disebut usia dini, dimana pada kelompok ini akan
mendapakan perhatian secara khusus dan wajib mengikuti berbagai kegiatan posyandu
secara rutin. Hal ini bertujuan agar gizi anak pada kelompok usia dini tersebut dapat dipastikan
tercukupi melalui pemberian makanan tambahan, vitamin dan imunisasi. Selain hal tersebut,

seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dsb.

D

2. Masa Kanak- Kanak, yaitu pada usia 5-11 Tahun
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juga dilakukan pemantauan terhadap indikator kesehatan anak usia dini paling mendasar

PR

Pada kelompok umur ini, anak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan dasar yaitu

tD

wajib belajar 12 tahun yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.
3. Masa Remaja Awal, yaitu pada usia 12-16 Tahun

ia

Sebagaimana anak kelompok umur sebelumnya, pada kelompok umur ini anak-anak memiliki
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hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pada usia ini, anak juga dalam mengubah pola
pikir menuju kedewasaan.
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4. Masa Remaja Akhir, yaitu kelompok 17-25 Tahun
Pada kelompok umur ini, anak dalam tahap peralihan dari remaja menjadi dewasa dengan
ikuti oleh perkembangan hormon pada seseorang yang mengubahnya menjadi berbeda. Baik
dalam kematangan secara fisik, serta pemikiran yang lebih terbuka dan terorganisir.

D. PENELITIAN SEJENIS DAN ACUAN IDENTIFIKASI
Kompleksitas permasalahan anak selama pandemi membuat banyak pihak melakukuan
penelitian cepat untuk persoalan anak mengurai dampak pandemi pada anak dengan memetakan
persoalan. Penelitian tersebut dilakukan oleh perseorangan, perguruan tinggi hingga organisasi
yang peduli dengan anak. Penelitian dimaksudkan untuk beragam kepentingan dan kebutuhan,
dimulai penelitian untuk memetakan persoalan anak semata hingga penelitian yang mampu

27

Pembagian Kelompok Umur Anak menurut WHO dan Departemen Kesehatan Yang Tidak Banyak
Diketahui Orang, Available from : https://muamala.net/kategori-umur-menurut-who/
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merumuskan kebijakan taktis. Penelitian juga mengambil berbagai sudut pandang, mulai dari
kesehatan, pendidikan hingga psikososial.
Diantara hasil-hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Identifikasi
Dampak Pandemi Covid-19 pada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
1. Penelitian Kebutuhan Cepat Save The Children

Save The Children melakukan Penelitian Kebutuhan Cepat pada tanggal 10-27 April
2020 dengan melibatkan 11.989 orang tua, 4.498 guru dan 883 responden umum. Penelitian
juga dilakukan pada 417 responden yang terdiri dari kepala desa, kader kesehatan, guru dan
orang tua di kota dan desa; pengambilan data dengan wawancara mendalam28.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 7 resiko yang dihadapi oleh anak-anak selama
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pandemi. Ketujuh hal tersebut adalah:
a. Hilangnya mata pencaharian orang tua sehingga berdampak pada kemampuan untuk

D

memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk anak-anak. Sebanyak 72% orang tua

PR

menyatakan pendapatan yang turun yang bervariasi hingga lebih dari setengah
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pendapatan sebelum pandemi, dan 32% menyatakan kehilangan pekerjaan.
b. Kualitas Gizi anak menurun. Sebanyak 77% responden menyatakan rumah tangga tidak
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anak-anak pun menurun.

ia

makan sebanyak yang seharusnya. Dengan kata lain konsumsi makanan bergizi pada

c. Cakupan imunisasi diprediksikan akan menurun hingga 30%, dimana 10 juta anak-anak
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diperkirakan tidak akan mendapatkan imunisasi. Kondisi tersebut diperparah oleh keadaan
dimana 33 juta anak atau 42% anak usia 0-17 tidak memiliki asuransi kesehatan.
d. Kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh
guru maupun orang tua dan anak.
‒

Sebanyak 77% guru mengeluhkan kesulitan anak didiknya berpartisipasi dalam
pembelajaran jarak jauh. Dukungan orang tua dikeluhkan oleh 1 dari 3 guru.
Fasilitas pendukung dalam bentuk gadget dikeluhkan oleh 1 dari 4 guru. Guru
senantiasa membutuhkan dukungan orang tua, sehingga 7 dari 10 guru selalu
mengkomunikasikan materi pembelajaran melalui ornag tua. Hanya 59% guru
yang memberikan umpan balik atas tugas anak-anak.

28

release
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Penelitian Kebutuhan Cepat Save The Children, Available from : https://www.stc.or.id/publikasi/press-

‒

Sebanyak 85% oang tua mengakami kendala dalam mendampingi pembelajaran
jarak jauh. Fasilitas pendukung dalam bentuk gadget dikeluhkan 1 dari 5 orang
tua. Waktu dan pengetahuan yang kurang dikeluhkan 2 dari 5 orang tua.

‒

Kondisi pandemi semakin mempersulit anak disabilitas, dimana jumlah anak
disabilitas adalah 1,11% dari jumlah anak usia 2-17 tahun. Model pembelajaran
jarak jauh atau PKK tidak mudah diakses dan digunakan oleh anak disabilitas

e. Potensi paparan covid pada usia produktif yaitu 30-45 tahun tinggi, hingga 60%. Pada usia
tersebut umumnya telah berkeluarga dengan anak usia 1-3 anak
f.

Anak semakin rentan dengan paparan negative internet. Sebanyak 43% orang tua
menyatakan belum melakukukan tindakan untuk melindungi anak dari bahaya paparan
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internet sehubungan dengan penggunaan internet untuk pembelajaran jarak jauh.
Sebanyak 40% orang mengaku mengawasi dan memeriksa laman yang dikunjungi anak

D

selama pembelajaran jarak jauh.

PR

g. Anak tertekan dengan pembelajaran daring. Sebanyak 42% orangtua mengatakan

tD

motivasi anak semakin menurun seiring pembelajaran jarak jauh yang berjalan panjang.
Sebanyak 10-20% orang tua mengatakan anak semakin sulit untuk menjaga konsentrasi,
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2. Penelitian UNICEF29

ia

bingung, susah tidur, tekanan psikis, mudah lelah dan kesepian.

UNICEF menyelenggarakan survei online dengan menggunakan melalui kanal U-
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Report baik berupa SMS, WhatsApp, dan Messenger pada kurun waktu tanggal 18-29 Mei
2020 dan tanggal 5-8 Juni 2020. Survei tersebut menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari
siswa di 34 provinsi Indonesia, dengan hasil sebagai berikut :
a. Anak tidak nyaman dengan pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari
berbagai jenjang pendidikan di 34 propinsi mengaku tidak nyaman belajar di rumah
selama pandemi covid-19. Dari jumlah tersebut, 87% anak ingin segera kembali belajar di
sekolah. Lalu, 88% anak juga bersedia mengenakan masker di sekolah dan 90%
mengatakan pentingnya jarak fisik jika mereka melanjutkan pembelajaran di kelas. Meski
begitu, anak-anak telah menyadari dampak covid-19 bila mereka kembali ke sekolah,
sehingga sehingga menurut mereka akan lebih baik untuk menunggu sampai jumlah kasus
covid-19 menurun.

29

Survei UNICEF: 66 Persen Siswa Mengaku Tak Nyaman Belajar di Rumah", Availavble from
: https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/24/090832371/survei-unicef-66-persen-siswa-mengaku-taknyaman-belajar-di-rumah.
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b. Alasan kesulitan belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh. Survey yang dilakukan
oleh UNICEF memperlihatkan, kendala utama siswa dalam belajar adalah bimbingan dari
guru yang diajukan oleh 38% responden. Disusul kemudian oleh akses internet yang buruk,
yang diakui oleh 35% responden. Jika pembelajaran jarak jauh terus berlanjut, maka 62%
responden mengakui membutuhkan support kuota internet.
UNICEF

menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memprioritaskan

pembelajaran anak-anak, baik di sekolah atau jarak jauh selama masa pandemi covid-19.
Anak-anak yang paling rentan adalah yang paling terpukul oleh penutupan sekolah, dan kita
tahu dari krisis sebelumnya bahwa semakin lama mereka tidak bersekolah, semakin kecil
kemungkinan mereka untuk kembali sekolah. UNICEF mengaskan hambatan orang tua dan
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dan anak-anak saat belajar dari rumah adalah keterbasan akses internet maupun device yang
memadai. Disisi lain, orang tua masih memiliki kewajiban lain untuk menghidupi keluarga

D

sehingga waktu untuk mendampingi anak-anak belajar semakin terbatas.

PR

3. Penilaian Cepat Imunisasi Rutin Kementerian Kesehatan dan UNICEF30
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Pada bulan April 2020, Kementerian Kesehatan dan UNCIEF melakukan penelitian
untuk melihat efek pandemi covid-19 terhadap Imunisasi. Penelitian ini melibatkan 12.641

ia

orang tua dan pengasuh dari 34 propinsi dengan 7.558 responden yang memenuhi syarat
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yaitu memiliki anak berusia dibawah 2 tahun.

Beberapa hal yang patut digaris bawahi melalui penelitian ini adalah
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a. Penangguhan layanan imunisasi. Fasilitas kesehatan yang melayani imunisasi pada anak
melaporkan gangguan. Sebanyak 64% posyandu layanan ditangguhkan dan 32% layanan
puskesmas ditangguhkan. Demikian pula penangguhan layanan imunasi juga terjadi di
32% sekolah.
b. Intensitas dan perilaku layanan imunisasi menurun. Sebanyak 51% responden menyatakan
datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan imunisasi dalam 1-2 bulan terakhir.
Sedangkan sisanya tidak pernah datang sama sekali selama masa pandemi. Sebanyak
64,02% orang tua masih merasa membutuhkan jangkauan layanan imunisasi selama
pandemi. Sedangkan 12,35% menyebutkan tidak tau atau pasif dan 22,63% orang tua
lainnya menolak untuk membawa anak kepada layanan imunisasi.
c. Orangtua dan kesiapan tenaga kesehatan sebagai sebab penangguhan. Penyebab
tertinggi penangguhan layanan adalah permintaan orang tua hingga 76%, yang enggan

30

Imunisasi Rutin Anak Selama Pandemi di Indonesia, available from :
https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/imunisasi-rutin-anak-selama-pandemi-covid-19-di-indonesia
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menggunakan layanan karena covid-19. Alasan lainnya adalah keterbatasan APD dari
tenaga kesehatan sebanyak 67% dan penyedia layanan dalam hal ini Puskesmas yang
khawatir dengan potensi paparan covid-19 sebanyak 50%.
d.

Hambatan pemahaman terkait imuniasi. Pengetahuan manfaat dan dampak imunisasi
menjadi aspek yang mempengaruhi orang tua hingga 94,96%. Diikuti oleh pandangan
terhadap kualitas layanan sebesar 89,79% dan pengalaman kepada vaksinator yaitu bidan
menjadi penguat 83,74% responden. Penelitian UNICEF dan Kementerian Kesehatan
mencatat orang tua mempertimbangkan resiko paparan covid-19 sebagai hal yang
mempengaruhi kehadiran mereka membawa anak ke layanan imunisasi.

4. Survei Ada Apa Dengan Covid-19 (AADC-19) Kemen PPPA31
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Forum Anak Nasional (FAN)
menyelenggarakan survei online dengan google form yang dikirim lewat pesan berantai

D

Whatsapp. Survei yang dilakukan di 29 provinsi, pada tanggal 26-29 Maret 2020. Survei
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melibatkan responden anak berusia di bawah 18 tahun. Hasil survei menunjukkan beberapa
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hal berikut:

a. Anak-anak tidak senang dengan belajar dari rumah. Sebanyak 58% anak menilai tidak

ia

senang dengan pembelajaran jarak jauh karena mereka sulit berinteraksi dengan teman-
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temannya. Sebanyak 38% anak juga menyatakan bahwa sekolah belum memiliki program
yang baik dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, sebanyak 98,7% anak-
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anak juga menilai gerakan #dirumahaja adalah hal yang sangat penting dan penting.
Sehingga mereka tetap setuju dengan program pembelajaran dari rumah atau
pembelajaran jarak jauh. Hanya saya, dalam survei ini juga terungkap keinginan anak-anak
agar guru tidak terlalu banyak memberikan tugas. Sebab mereka lebih suka berkomunikasi
dua arah dengan guru sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif. Anak-anak
mengharapkan penyediaan fasilitas internet beserta device yang memadai, serta berharap
pandemi covid-19 dapat mereda sebelum bulan suci Ramadhan.
b. Pandemi covid-19 membuat anak-anak lebih waspada dan terbiasa dengan pola hidup
baru. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 90% anak menjadi lebih waspada dengan kondisi
pandemi. Terdapat anak yang merasa takut atau paranoid dengan penyebaran covid-19.
Pandemi covid-19 juga pengaruh pada anak, sehingga 98% anak merasa kebiasaan dan
pola hidup mereka menjadi lebih bersih dan sehat
31

Mendengar Suara Anak Indoensia Tentang Covid-19 Melalui Survei AADC-19, Available from
https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2638/mendengar-suara-anak-indonesia-tentang-covid-19melalui-survei-aadc-19
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c. Internet sumber informasi covid-19. Sebanyak 70% anak mendapatkan covid-19 dari
internet, dimana 70% anak mempercayai bahwa informasi tersebut valid dan 73%
menganggap sudah cukup informatif.
5. Studi Pandemi Corona COVID-19 Universitas Michigan32
Universitas Michigan sebagaimana dilansir oleh www.liputan6.com pada tanggal 31
Maret 2020 dengan melibatkan 562 responden dewasa, dimana 51% diantaranya adalah orang
tua. Beberapa hal yang dapat disimpulkan melalui survei tersebut adalah :
Kondisi ekonomi orang tua menurun. Melaui survei terungkap, sekitar 50% orangtua
khawatir mereka tidak mampu membayar tagihan dan 55% cemas akan kehabisan uang. Selain
itu, sekitar 52% orangtua mengaku bahwa masalah finansial telah menjadi penghambat dalam
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mengasuh anak-anak mereka selama pandemi, sementara 50% orangtua mengaitkannya
dengan isolasi sosial.
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Tingkat stres orang tua meningkat. Sekitar 1 dari 6 orangtua mengaku pernah

PR

memukul atau menampar anak mereka setidaknya sekali dalam 2 pekan terakhir. Sedangkan
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11% orangtua mengatakan telah melakukan hal tersebut selama beberapa kali atau sering.
Frekuensi membentak, berteriak dan menjerit kepada anak-anak cukup tinggi, dengan 4 dari
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pekan terakhir.
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10 orangtua mengatakan mereka telah melakukan hal itu beberapa kali atau sering dalam dua

6. Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di
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Sekolah Dasar, Universitas Pelita Harapan33
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan
penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan melibatkan 6 orang
responden guru dan orang tua. Kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini adalah
a. Dampak terhadap anak. Dalam survei ini terungkap anak merasa dipaksa belajar jarak jauh,
belum terbiasa dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Anak membutuhkan waktu
untuk menyerap pembelajaran. Anak-anak juga terkendala dari sisi fasilitas atau perangkat
gadget yang membantu anak belajar online. Anak-anak meras jenuh dan ingin kembali ke
sekolah dan bermain bersama teman-teman.
b. Dampak terhadap orang tua. Melalui survei ini terungkap orang tua terkendala dalam hal
tambahan pengeluaran untuk biaya kuota, koneksi jaringan, waktu ekstra untuk

32

Studi Ungkap, Orang tua dan Anak Sering Konflik selama Pandemi, Available from :
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mendampingi belajar. Pembelajaran jarak jauh membuat orang tua harus meluangkan
waktu ditengah pekerjaan, meningkatkan kemampuan teknologi serta siap belajar dan
memberikan bimbingan kepada anak.
c. Dampak terhadap guru. Guru terkendala dalam penggunaan teknologi dalam
pembelajaran sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi, penambahan biaya kuota
internet dan koneksi internet. Guru juga menilai komunikasi dengan orang tua harus
terjalin baik disertai dengan tehcnincal support sehingga orang tua tidak terkendala dalam
menggunakan teknologi. Jam kerja guru menjadi tidak terbatas, dan harus terus
berkomunikasi baik dengan orang tua maupun guru.
6. COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia UNICEF34
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UNICEF mengeluarkan pernyataan secara resmi, yang menyajikan bukti bahwa virus
Corona telah secara luas mengganggu kestabilan pendapatan keluarga-keluarga Indonesia.
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Sebagian besar dari mereka tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial yang menargetkan

PR

masyarakat dalam kemiskinan ekstrem. Diantara pernyataan yang berkaitan langsung dengan
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anak-anak antara lain:

a. Krisis kemiskinan anak. UNICEF menyatakan hanya 52 juta penduduk Indonesia yang

ia

dianggap memiliki pendapatan yang aman. Sebanyak 152 juta penduduk Indonesia
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disebut calon kelas menengah yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan sosial.
Bappenas memproyeksikan 27% calon kelas menengah menghadapi kondisi pendapatan
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yang mengkhawatirkan. Disisi lain, penurunan pendapatan berpengaruh terhadap akses
anak-anak terhadap makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi serta
perlindungan anak.

b. Krisis gizi. Sebelum pandemi Indonesia adalah negara dengan tiga beban malnutrisi dan
memiliki 7 juta anak stunting. Keluarga dan anak-anak miskin akan terdampak dalam hal
akses, ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat. Survei daring menunjukan 36%
responden seringkali mengurangi porsi makan karena keuangan. Sedangkan resiko
kematian pada anak dengan gizi kurang baik beresiko naik 12 kali lipat. Ancaman krisis
gizi juga terjadi pada ibu menyusui sehingga berpotensi meningkatkan prevalensi
kekurangan gizi khususnya anemia pada ibu hami dan ibu menyusui.
c. Krisis pembelajaran. Penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses
pendidikan. Anak-anak menghadapi beragam kesulitan dalam mengakses dan
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mendapatkan pendidikan berkualitas. Pada saat sebelum pandemi, Indonesia mencatat
adanya 4,2 juta anak dan remaja usia 7–18 tahun tidak sekolah. Data lainnya menunjukkan,
70% dari siswa berusia 15 tahun belum cakap membaca dan berhitung.
Kemiskinan dan kerentanan menjadikan pendidikan anak tidak menjadi prioritas utama
karena kesulitan orang tua memenuhi kebutuhan dasar. Pembelajaran jarak jauh yang
diselenggarakan di rumah juga membuat anak sulit untuk belajar dan berkonsentrasi.
Kondisi semakin sulit bagi annak-anak penyandang disabilitas karena sering kali
memerlukan kontak fisik dan emosional dengan guru serta mengandalkan alat-alat dan
terapi khusus agar dapat belajar dengan baik.
Persoalan lainnya adalah lamanya waktu belajar membuat banyak siswa sulit menguasai
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pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Jumlah anak yang
putus sekolah juga dapat meningkat akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja
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untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah dan kontraksi ekonomi

PR

berlangsung lama. Meningkatnya “kemiskinan dalam belajar” berisiko menghambat
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terwujudnya kesejahteraan jangka panjang sehingga “bonus demografi” Indonesia tidak
dapat teroptimalkan.
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d. Krisis pengasuhan. Sebelum pandemi, 60% anak-anak usia 13-17 tahun menyatakan
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pernah mendapatkan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. 1 dari 9 perempuan
menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini tersebut beresiko memunculkan
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kekerasan dalam rumah tangga. Resiko tersebut akan dialami oleh 7,6 juta anak yang
tinggal dengan kepala keluarga perempuan atau kepala rumah tangga muda, berusia
kurang dari 20 tahun.

Penutupan TPA dan sekolah menjadi beban keluarga, mengurangi interaksi sosial anak
dan anak-anak tidak mendapatkan tempat kondusif bagi pembelajaran. Perempuan
dipandang UNICEF memiliki beban pengasuhan anak lebih tinggi, sebab perempuan
menghabiskan waktu 2 kali lipat lebih banyak berada di rumah.
8. Penelitian UNICEF35
Pada 9 April 2020, UNICEF merilis melalui lama resmi menyatakan bahwa Anak-anak
dan remaja tidak hanya tertular covid-19, tetapi mereka juga termasuk di antara korban yang
paling parah terkena dampaknya. Dalam rilis tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal :
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a. Jumlah anak-anak terdampak sangat banyak. Anak-anak terdampak berada pada 186
negara yang menerapkan pembatasan gerakan. Sebanyak 99% anak-anak dan remaja di
bawah 18 tahun di seluruh dunia atau sejumlah 2,34 miliar anak dan remaja di seluruh
dunia. Sedangkan 60% anak tinggal di salah satu dari 82 negara yang menerapkan
lockdown penuh atau sebagain dengan jumlah mencapai 1,4 miliar jiwa.
b. Sistem kesehatan yang rapuh dari negara berpenghasilan menengah dan rendah. Kondisi
terseut mengancam kelangsungan hidup anak, kesehatan anak dan nutrisi. Sebelum
pandemi, 32% anak dengan gejala pneumonia tidak dibawa ke layanan kesehatan.
Berbagai layanan imunisasi yang telah tersedia vaksin juga akan terganggu, sebagaimana
program bantuan gizi yang ditangguhkan.

masih belum memiliki fasilitas cuci tangan memadai.
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c. Sistem sanitasi belum merata. Sebanyak 40% populasi dunia atau sebanyak 3 miliar orang
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d. Pendidikan anak-anak terganggu. Penutupan sekolah mengganggu 1,57 miliar siswa atau
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setara dengan 91% siswa sekolah. Penutupan tersebut membuka kemungkinan putus
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sekolah dan menghilangkan akses anak kepada program gizi berbasis sekolah.
Dengan melihat berbagai hal tersebut diatas, UNICEF meluncurkan agenda untuk
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melindungi anak-anak yang paling rentan dari bahaya. Agenda tersebut memiliki enam pilar,
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yaitu

Menjaga anak-anak tetap sehat;

‒

Menjangkau anak-anak yang rentan dengan air, sanitasi dan kebersihan;

‒

Membuat anak-anak tetap belajar;

‒

Mendukung keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan pengasuhan

‒

Melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; dan

‒

Melindungi anak-anak pengungsi dan migran, dan terdampak konflik.
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‒

6. Survei Pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Pencegahan Covid-19, Pusat
Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayan36
Kementerian Pendidikan melakukan penelitian pada bulan April-Mei 2020 dengan
melibatkan orang tua di 34 propinsi. Hasil survei yang dapat digaris bawahi adalah:
a. Pendampingan anak belajar. Sebanyak 66,7% resonden menyatakan pendamping anakanak pada saat belajar adalah ibu. Penyebab utamanya adalah sebagian besar laki-laki
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bekerja dan tidak mampu mendampingi anak-anak. Pernyataan tersebut didukung oleh
53,8% responden, diluar budaya patriarki yang mengakar kuat dalam system
ketenagakerjaan dan pendidikan di Indoensia. Tempat bekerja laki-laki kurang fleksible
dalam memberikan waktu bagi orang tua.
b. Dukungan sistem. Sekolah dinilai belum mendorong keterlibatan orang tua dengan adil.
Aturan pemerintah untuk melibatkan orang tua secara berimbang belum selaras dengan
kebijakan sekolah.
7. Survei Kekerasan Pada Anak Saat Pandemi Covid-19. KPAI37
KPAI melakukan survey online pada tanggal 8-14 Juni dengan melibatkan 25.146 anak
dan 14.169 orang tua di 34 propinsi. Hasil survei menunjukan data berupa:
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a. Pengasuhan didominasi ibu. Survei menunjukan, ibu memiliki peran pengasuhan dominan,
diantaranya adalah mendidik protokol pencegahan, mendampingi anak saat belajar,
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mendampingi anak beraktivitas selama pandemi covid-19, mengajak beribadah, hingga

PR

mengajak peduli pada sesama. Sebanyak 21% ayah tidak pernah mendampingi anak
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belajar dan sebanyak 17,5 persen tidak pernah menemani anak beraktivitas.
b. Kekerasan fisik pada anak. Selama pembelajaran di rumah, anak mengaku sering
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mengalami kekerasan fisik dari kedua orang tua, seperti 39,8% dicubit, 19,5% dijewer
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sebanyak, 10,6% dipukul, dan 7,7% ditarik. Adapun pelaku kekerasan fisik tersebut adalah
ibu sebanyak 60,4%, kakak atau adik sebanyak 36,5% dan sebanyak ayah 27,4%. Hal
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tersebut diperkuat dengan pengakuan dari orang tua, dimana 32,3% ayah dan 42,5% ibu
mengakui tindakan kekerasan fisik tersebut.
c. Kekerasan psikis pada anak. Kekerasan psikis yang sering diterima oleh anak adalah dalam
bentuk dimarahi sebanyak 56%, dibandingkan dengan anak yang lain sebanyak 34%,
dibentak sebanyak 23%, dan dipelototin sebanyak 13%. Responden anak mengatakan 79%
ibu melakukan kekerasan psikis, ayah sebanyak 42%, dan kakak atau adik sebanyak 20,4%.
Dari sisi orang tua, sebanyak 69,6% ayah dan sebanyak 73% ibu menyatakan melakukan
kekerasan psikis
d. Nilai positif pembelajaran di rumah. Anak memiliki emosi positif meski mengalami
kekerasan. Hal ini ditandai dengan anak senang memiliki waktu lebih banyak untuk
membantu orang tua sebanyak 60,3%, lebih dekat dengan orang tua sebanyak 59,7% dan
kesempatan belajar dengan orang tua lebih banyak didukung oleh 40,5% responden anak.

37
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e. Pemicu kekerasan. Survei KPAI memperlihatkan, beratnya beban domestik, psikologis,
dan tanggung jawab pengasuhan seorang ibu menjadi faktor tindakan kekerasan
terhadap anak. Peran ayah yang minimalis dan ketimpangan dalam urusan rumah tangga
yang dialami ibu menyebabkan efek domino tindakan kekerasan kepada anak.
Penyebab lainnya adalah kondisi anak yang bosan, dan aktivitas anak yang dianggap tidak
produktif. Seperti 62% menonton televisi, 60% tidur, dan 49% menggunakan gadget
mendorong tindak kekerasan yang diterima oleh anak. Tingginya perempuan sebagai pelaku
disebabkan oleh keterbukaan perempuan dalam pengasuhan serta dominasi responden
perempuan dalam survei. Penyebab ketiga adalah, hanya 33,8% orang tua yang pernah
mengikuti pelatihan atau informasi tentang pengasuhan, sehingga menyebabkan potensi gap
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antara apa yang dilakukan orang tua dan diterima anak dalam pengasuhan.
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E. PERATURAN PERLINDUNGAN ANAK
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1. Peraturan Perlindungan Anak-anak
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Secara regulasi, perlindungan anak-anak di masa saat ini tentu akan merujuk kepada
UU No 23 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang
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Perlindungan Anak. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa anak dalam kondisi darurat
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manakala anak berada dalam kondisi bencana atau pengungsian, dan anak dalam kondisi
kerusuhan dan konflik bersenjata. Dengan kata lain, situasi pandemi yang menyebabkan
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permasalahan luas pada anak tampak kurang terakomodatif. Kondisi pandemi belum menjadi
hal yang mendapatkan perhatian. Pengaturan perlindungan kepentingan anak dalam hal
pendidikan, kesehatan dan psikosoial sebatas pada kondisi normal dan ideal. Adapun situasi
tidak normal seperti pandemi, belum diatur secara utuh dan menyeluruh.
Perlindungan anak dari sisi kesehatan merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Permenkes No 25/2014 mengatur
perlindungan kesehatan anak dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah menjamin
kelangsungan hidup anak, menjamin tumbuh kembang anak dan menjamin terpenuhinya hak
kesehatan anak. Tujuan lainnya adalah menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif,
pendidikan kesehatan untuk anak serta melindungi anak agar mendapatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, aman dan bermanfaat,
Permenkes No 25 tahun 2014 Pasal 1 mendefiniskan anak sebagai individu dalam
rentang usia 0-18 tahun. Dalam Permenkes No 25 tahun 2014 bentuk-bentuk perlindungan
anak dibedakan berdasarkan kelompok umur. Untuk anak dalam rentang umur 0-6 jam atau
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neonatal setidaknya anak mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk pemberian
vitamin K dan imunisasi hepatitis B, dilanjutkan dengan pelayanan neonatal esensial hingga
usia bayi 28 hari dengan pemberian vitamin K profilaksis dan imunisasi.
Sedangkan untuk bayi, balita dan anak pra sekolah hingga usia 6 tahun, Permenkes
No 25 tahun 2014 mengatur agar anak mendapatkan layanan stimulasi, intervensi dan deteksi
dini penyimpangan tumbuh kembang. Diantaranya dalam bentuk pemberian asi eksklusif,
pemberian makanan tambahan atau PMT, pemberian imunisasi lengkap termasuk imunisasi
DPT/HB/HiB, pemberian vitamin A serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara
rutin. Dalam menjalankan hak anak pada usia tersebut, Permenkes No 25/2014 mengatur
keterlibatan pihak lain untuk membantu orang tua diantaranya adalah Taman Pendidikan
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Anak, Pendidikan Anak Usia Dini, Posyandu dan Bina Keluarga Balita.
Sedangkan untuk anak usia sekolah dan remaja hingga usia 18 tahun, Permenkes No
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25 tahun 2014 mengarahkan pelayanan kesehatan untuk pembentukan lingkungan yang
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sehat dan mendidik anak dengan melibatkan sekolah, guru, tenaga kesehatan maupun
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konselor sebaya. Diantara program pelayanan kesehatan adalah untuk pemberian imunisasi
dan makanan bergizi, kesehatan reproduksi, perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan
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penyakit menular, kesehatan jiwa dan kesehatan intelegensia.
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Permenkes No 25 tahun 2014 secara khusus memberikan perhatian kepada anak-anak
korban kekerasan, anak disabilitas dan anak-anak terlantar. Kepada anak-anak tersebut,
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Permenkes No 25 tahun 2014 meminta negara untuk memberikan perlindungan dalam bentuk
konseling, intervensi aktif hingga perlindungan hukum jika dibutuhkan. Namun, Permenkes
belum secara spesifik mengatur anak-anak dalam kondisi bencana atau pandemi. Sehingga
dapat dikatakan Peraturan Mentri Kesehatan ini belum cukup mengakomodasi persoalan anak
pada saat kondisi kejadian luar biasa yang berjalan lama dan memberikan dampak secara luas.
Rujukan regulasi lain mengacu kepada peraturan perundang-undangan di DIY, yaitu
Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perda No 7 Tahun 2018 tentang
Ketahanan Keluarga. Dalam Perda No 2/2018 Perlindungan Anak, pengaturan pasal yang
dapat menjadi pijakan dan acuan identifikasi kegiatan ini tersebar pada 11 pasal. Secara
umum, kewajiban melindungi kepentingan anak pada kedua peraturan tersebut baik dari sisi
kesehatan, pendidikan maupun psikosoial dibebankan kepada dua pihak, yaitu keluarga dan
pemerintah daerah. Rincian kewajiban tersebut beserta evaluasinya dapat diperlihatkan pada
paparan dibawah ini.

29

a. Bidang Kesehatan
Pada Perda No 2 tahun 2018, keluarga memiliki kewajiban untuk:
‒

Pasal 11, memberikan waktu luang untuk beristirahat.

‒

Pasal 16, menjaga hak anak secara umum.

‒

Pasal 18, Memenuhi hak kesehatan anak, menjaga dari perbuatan yang menggangu
kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Sedangkan Perda No 7 tahun 2018, keluarga memiliki kwajiban untuk:
‒

Pasal 6, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan serta mengupayakan kesehatan.

‒

Pasal 14, memenuhi kecukupan pangan dan kesehatan keluarga.

‒

Pasal 22, memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan.
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Saat kondisi pandemi, ketidakmampuan keluarga dalam melindungi anak mudah
terlihat dalam hal menjaga dari hal-hal yang mengganggu kesehatan seperti tidak
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mengkondisikan anak menggunakan masker dan menjaga jarak, bahkan membiarkan
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bahkan mengajak anak dalam kerumunan orang seperti ruang dan tempat publik. Pada
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problem jangka panjang, ketidakmampuan keluarga terutama pada keluarga miskin untuk
memenuhi kebutuhan gizi anak yang memadai, disebabkan penurunan kemampuan
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ekonomi.
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Kewajiban pemerintah dalam bidang kesehatan dapat dilihat pada perda 2 tahun
2018 pada pasal berikut

Pasal 18, memenuhi hak kesehatan anak, menjaga dari perbuatan yang menggangu
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‒

kesehatan dan tumbuh kembang anak.
‒

Pasal 24, mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

‒

Pasal 25, mengobati dan/atau melakukan rehabilitasi secara fisik.
Sedangkan kewajiban pemerintah daerah bagi kesehatan anak pada Perda 7 tahun

2018 hanya termaktub pada satu pasal saja yaitu Pasal 23 dimana pemerintah memiliki
kewajiban untuk memenuhi gizi keluarga.
Pada masa pandemi ini, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah
perluasan covid-19 adalah dengan meliburkan sekolah dalam waktu panjang. Sekolah
menjadi salah satu potensi transisi paparan covid-19 secara masif sehingga pemerintah
mengambil tindakan menutup sekolah. Meski demikian, keberadaan anak-anak yang
belajar dari rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh tidak sepenuhnya aman dari
paparan covid-19 dan memunculkan problem baru baik dari sisi kesehatan, pendidikan
maupun psikososial.
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Penutupan sekolah juga menyebabkan terhambatnya intervensi program kesehatan
anak melalui sekolah seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin
A dan Fe, pemeriksaan gigi anak. Kondisi tersebut tentu akan mengganggu kesehatan dan
tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Pemerintah tentu harus mencari celah lain
untuk tetap menjalankan program penunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak
selama masa penutupan sekolah, agar program tetap dapat berjalan meski sekolah ditutup.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai bidang kesehatan, peran keluarga dan
pemerintah relatif berimbang. Keluarga menjadi pelaku utama untuk menjaga kualitas
kesehatan anak dan pemerintah memiliki peran yang cukup dominan untuk memastikan
tidak ada satupun anak yang mengalami permasalahan kesehatan dan tumbuh kembang

DI
Y

pada anak. Namun, saat kondisi pandemi keluarga menjadi satu-satunya pihak yang dapat
berperan dalam menjaga kesehatan dan kebutuhan anak. Keterbatasan daya jangkau
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program pemerintah menjadi sebab kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak selama
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pandemi, diperkirakan menurun dan membutuhkan kebijakan alternatif secepatnya.
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dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Rangkuman peraturan terkait pandemi covid 19 dan anak-anak pada bidang kesehatan

Perda
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Tabel 2.3 Rangkuman peraturan bidang Kesehatan
Pasal
11
16
18
18

Keluarga
Keluarga
Pemda
Pemda,
Keluarga

24

Pemda

25
6

Pemda
Keluarga

14

Keluarga

22

Keluarga

23

Pemda
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Perda No 2
tahun 2018

Pelaksana

Perda No 7
tahun 2018
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Materi
Memberikan waktu luang untuk beristirahat
Hak Anak secara umum
Memberikan fasilitas kesehatan komprehensif
Memenuhi hak kesehatan anak, melindungi
anak dari perbuatan yang menggangu
kesehatan dan tumbuh kembang
Pencegahan penyakit dan gangguan
kesehatan lainnya
Pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik
(h) Memenuhi kebutuhan gizi dan pangan
(i) Menjaga dan mengupayakan kesehatan
Defisini ketahanan fisik
(a) Kecukupan pangan
(b) Kesehatan keluarga
Memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan
kesehatan
Menjamin pemenuhan gizi bagi keluarga

b. Bidang Pendidikan
Perda No 2 tahun 2018 mengatur kewajiban keluarga terhadap pendidikan anak
pada pasal 11 yaitu mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak, memberikan
pendidikan agama, karakter, penanaman dan budi pekerti serta menumbuhkan anak
sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak.
Perda 7 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga memberikan kewajiban keluarga kepada
anak-anak dalam bentuk:
Pasal 6 ayat k, memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

‒

Pasal 14, memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan yang memadai.

‒

Pasal 26, mampu memiliki pendapatan yang digunakan pembiayaan pendidikan.

‒

Pasal 30 ayat 4c, mengupayakan pendidikan anak sd pendidikan menengah.
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‒

Kondisi pandemi yang membuat pembelajaran jarak jauh tentu menambah beban

D

keluarga dalam bentuk tambahan biaya kuota dan telpon genggam yang kompatibel

PR

dengan aktivitas pembelajaran daring. Tidak semua keluarga mampu memenuhi, dan

tD

keluarga miskin menjadi pihak yang semakin terbebani dengan penutupan sekolah.
Sedangkan kewajiban pemerintah pada Perda DIY No 2 tahun 2018 diatur dalam

ia

pasal 19 yaitu memberikan jaminan pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Dalam pasal 27

et
ar

peraturan daerah tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan
fasilitas agar keluarga mampu memiliki pendapatan untuk pembiayaan pendidikan. Kedua

Se
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perda tersebut tentu menjadi pijakan kuat bagi pemerintah untuk mengatasi
ketidakmampuan dan ketidakmeratanya pembelajaran jarak jauh menggunakan fasilitas
daring. Upaya cadangan dengan pembelajaran luring masih belum mampu menjadi solusi
atas pemerataan askes pendidikan maupun keterjagaan proses pendidikan yang
berkualitas.
Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa kedua peraturan
tersebut lebih banyak menempatkan keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab
langsung dengan kondisi dan kualitas pendidikan anak. Peran pemerintah lebih banyak
ditekankan pada aspek support system ketika keluarga gagal menjalankan peran untuk
memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
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Tabel 2.4 Rangkuman peraturan bidang Pendidikan
Perda

Pasal

Perda No 2

11

Pelaksana
Keluarga

tahun 2018

Materi
Mengasuh, mendidik, memelihara dan
melindungi anak
Memberikan pendidikan agama, karakter,
penanaman dan budi pekerti
Menumbuhkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minat

19

Pemda

Memberikan jaminan pemenuhan wajib
belajar 12 (dua belas) tahun

Perda No 7

6

Keluarga

(k) Memenuhi kebutuhan pendidikan

tahun 2018

14

Keluarga

Keluarga wajib memenuhi
(b) Pembiayaan pendidikan yang memadai

Keluarga

Pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan

DI
Y

26

jaminan keuangan keluarga
27

Pemda

Memfasilitasi pemenuhan aspek

D

pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan
Keluarga

(4c) mengupayakan pendidikan anak sd

tD

30

PR

jaminan keuangan

et
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c. Bidang Psikososial

ia

pendidikan menengah

Perda No 2 tahun 2018 mengatur kewajiban keluarga terhadap anak dari sisi
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psikososial tercantum pada pasal 11 dimana tugas keluarga adalah:
‒

Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

‒

Memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan

‒

Mencegah upaya mempekerjakan anak

Sedangkan pada Perda No 7 tahun 2018, kewajiban untuk melindungi anak dari sisi
psikososial hanya menjadi kewajiban keluarga, yaitu untuk:
‒

Pasal 16, memenuhi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

‒

Pasal 25 pada ayat b, untuk merawat kesehatan jiwa

‒

Pasar 30 pada ayat 2d dan 2e, untuk menerapkan pola asuh yang baik dan
memulihkan krisis keluarga.
Kewajiban pemerintah daerah dalam hal perlindungan anak dari sisi psikososial

hanya terdapat pada pasal 25 yaitu untuk mengobati permasalaahan psikis dan sosial.
Dalam penanganan permaslaahan psikis dan sosial, kedua peraturan tersebut semakin
mengedepankan peran keluarga. Dengan kata lain, regulasi belum cukup mendorong dan
mewajibkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu manakala
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keluarga gagal melindungi anak dari persoalan psikis dan sosial. Sedangkan persoalaan
psikis anak selama pandemi sangatlah nyata, terutama disebabkan oleh pembelajaran
yang diubah dari sekolah menjadi pembelajaran di rumah.
Diantara persoalah yang disinyalir semakin kuat adalah:
‒

Meningkatnya kasus kekerasan seksual dan pengajuan pernikahan dini, akibat
aktivitas anak sepenuhnya berada dirumah, tanpa campur tangan pengawasan
sekolah.

‒

Indikasi meningkatnya tekanan psikis pada anak saat harus menjalankan PJJ
dimana anak dituntut untuk belajar mandiri atau didampingi orang tua yang
minim bekal materi pembelajaran maupun komunikasi.

DI
Y

Lemahnya tekanan kewajiban pada pemerintah pada sisi psikososial tentu menjadi
catatan awal dalam proses identifikasi dampak pandemi covid-19 kepada anak. Sebab

D

payung hukum yang diharapkan mampu melindungi anak-anak dalam situasi darurat,

tD

PR

kurang mengakomodasi kondisi pandemi dan tekanan psikososial.

Tabel 2.5 Rangkuman Peraturan Bidang Psikososial

11

2 tahun
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tindak kekerasan

Perda No
2018

Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
Memberikan perlindungan dari segala bentuk

2018

7 tahun

Keluarga

Materi

et
ar

Perda No

ia

Komponen Pasal Pelaksana

Mencegah upaya mempekerjakan Anak

25

Pemda

Pengobatan dan/atau rehabilitasi psikis dan sosial

16

Keluarga

Keluarga wajib memenuhi keutuhan dan
keharmonisan rumah tangga

25

Keluarga

(b) perawatan kesehatan jiwa

30

Keluarga

(2d) penerapan pola asuh yang baik
(2e) pemulihan krisis keluarga

2. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak Selama Pandemi
Pandemi sangat mengubah kehidupan dan keseharian anak-anak. Berbagai macam
regulasi menjadi acuan untuk melindungi masyarakat, termasuk didalamnya adalah anak-anak,
diterbitkan pemerintah dalam kurun waktu Maret 2020 hingga saat ini. Diantara peraturan yang
berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah sebagai berikut:
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a. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dikeluarkan oleh
Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan adanya
pembatasan aktivitas pergerakan orang dan barang dalam satu wilayah tertentu di tingkat
propinsi dan atau kabupaten/kota.
Pembatasan tersebut terkait dengan epidemilogis dan tingkat kematian.
Pembatasan setidaknya mencakup peliburan tempat kerja dan sekolah, pembatasan
kegiatan keagamaan dan pembatasan aktivitas tempat maupun fasilitas umum.
tersebut

mempertimbangkan

kebutuhan

pendidikan,

keagamaan,

DI
Y

Pembatasan

produktivitas kerja serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

D

b. Permenkes No 9 Tahun 2020

PR

Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

tD

Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Bersekala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana dalam

ia

Permenkes tersebut menjelaskan lebih detail penerapan PP No 21 tahun 2020. Dalam
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Pemenkes No 9 tahun 2020 selain pembatasan pada cakupan aktivitas sebagaimana
tersebut dalam PP No 21 tahun 2020 juga menambahkan pada aktivitas sosial budaya,

Se
kr

moda transportasi serta pertahanan keamanan. Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau
PSBB dilaksanakan selama 14 hari masa inkubasi dan dapat diperpanjang kembali setelah
ditetapkan. Keputusan PSBB sendiri ditetapkan pada tanggal 14 April 2020.
Pada bagian penjelasan Permenkes No 9 tahun 2020 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan PSBB dalam bentuk Peliburan Sekolah adalah penghentian KBM di
sekolah dan mengganti dengan belajar mengajar di rumah. Pembatasan kegiatan
pendidikan sendiri dimaksudkan untuk pencegahan penyebaran penyakit.
c. Surat Edaran Mendikbud No 3 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang
Pencegahan covid-19 pada Satuan Pendidikan. Surat Edaran tersebut, ditekankan
pentingnya menjadikan tempat layanan satuan pendidikan aman dan tidak menjadi
sumber persebaran pandemi Covid-19. Yaitu dengan jalan menerapkan perilaku cuci
tangan dan perilaku hidup sehat lain, mempersiapkan tempat cuci tangan disetiap sekolah,
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melakukan desinfektan rutin pada lingkungan sekolah, mengubah perilaku menjaga jarak
dan berkerumun, termasuk mengatur kehadiran dan perizinan sakit.

d. Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona
Virus Disease (Covid-19) ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020. Dalam Surat Edaran
tersebut terdapat beberapa hal mendasar terkait dengan penyelengaraan pendidikan
dalam rangka pengendalan penyebaran penyakit pandemi covid-19 melalui satuan
pendidikan, yaitu
Pengaturan Ujian Nasional, dimana UN dibatalkan termasuk ujian kompetensi
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−

ketrampilan sekolah kejuruan. Sehingga syarat kelulusan maupun kelanjutan pada

D

jenjang pendidikan lebih tinggi tidak ditentukan oleh keikutsertaan dalam UN. Ujian

PR

kelulusan dan ujian kenaikan kelas selanjutnya diatur dengan portofolio raport dan tes

−

tD

daring, melarang segala bentuk ujian dalam bentuk pengumpulan siswa
Program Belajar Dari Rumah atau BDR. Mekanisme pembelajaran jarak jauh diatur

ia

dengan prinsip tidak membebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum dan lebih

et
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difokuskan untuk pendidikan kecakapan hidup termasuk menghadapi pandemi.
Aktivitas siswa dibebaskan menurut minat bakat, dan hasil aktivitas BDR mendapatkan

−
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umpan balik dari guru dan sekolah tanpa mengharuskan skor
Penggunaan Biaya Operasional Sekolah atau BOS. Anggaran BOS dapat digunakan
untuk kebutuhan pencegahan penyebaran covid-19 seperti pembelian masker, hand
sanitizer, desinfektan dan sebagainya, serta dapat dipergunakan untuk membiayai
pembelajaran jarak jauh.
e. Surat Edaran Mendikbud No 15 Tahun 2020
Kementerian Pendidikan kembali mengeluarkan Surat Edaran yaitu Surat Edaran
No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa
Darurat Penyebaran Covid-19. SE Mekndikbud pada dasarnya masih merujuk kepada SE
Mendikbud No 4 tahun 2020 serta SE Setjen No 15 tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan BDR selama Darurat Covid-19.
SE Mendikbud No 15 tahun 2020 mengambil prioritas pencegahan pandemi covid19 dalam dunia pendidikan saat memasuki tahun ajaran baru. Diantara hal yang menjadi
perhatian dalam Surat Edaran tersebut adalah :
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‒

Pelaksanaan BDR. Tujuan Belajar dari Rumah (BDR) adalah memenuhi hak anak dalam
mendapatkan layanan pendidikan selama darurat covid-19, yaitu melindungi dari
dampak buruk dalam bentuk paparan covid-19 serta memenuhi dukungan psikososial
bagi anak, guru dan orang tua. pembelajaran jarak jauh juga dilaksanakan untuk
memberikan pengalaman belajar bermakna tanpa tuntutan capaian kurikulum, fokus
pada life skill, mendapatkan umpan balik dari guru, bersifat inklusi konteks budaya,
karakter dan jenis kekhususan. pembelajaran jarak jauh juga dibebaskan dan
bervariasi sesuai dengan kondisi daerah dan kesenjangan akses terhadap fasilitas
pembelajaran jarak jauh

‒

Pembelajaran jarak jauh dilaksananakan dengan 2 pendekatan yaitu pembelajaran
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jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Kemendikbud
merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan anak-anak sebagai sumber belajar.

D

Sedangkan untuk metode luring, anak-anak dapat memanfaatkan program belajar

PR

dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar

tD

cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.
f. Keputusan Gubernur No 65/KEP/2020

ia

Keputusan Gubernur No 65/KEP/2020 Tentang Status Tanggap Bencana Covid-19

et
ar

di DIY menetapkan status tanggap darurat semenjak tanggal ditetapkan yaitu 20 Maret
2020 hingga 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kondisi dan
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perkembangan.

g. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 421/0080
Surat Edaran tersebut menetapkan tentang pembelajaran jarak jauh bagi anak sekolah
dalam rangka pencegahan covid-19. Materi Surat Edaran tersebut berisi tentang
‒

Pelaksanaan KBM. Kegiatan belajar di rumah dilaksanakan pada kurun waktu 23-30
Maret 2020. pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan aktivitas daring atau
penugasan yang menumbuhkan partisipasi dan kreativitas. Dinas Pendikan dan
Kebudayaan DIY merekomendasikan alternatif sumber pembelajaran pada laman
“Jogja Belajar Class” dari BKTP Dinas Dikpora DIY dan Rumah Belajar Pusdatin
Kemendikbud.

‒

Pelaksanaan Ujian baik Ujian Nasional maupun ujian kenaikan kelas. Pelaksanaan UN
bagi siswa SMA/SMK/MAN dilaksanakan dari rumah. Sekolah juga diminta
mempersiapkan pelaksanaan PTS dengan metode ujian dari rumah
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‒

Sterilisasi sekolah dilakukan secara rutin dengan penyemprotan desinfektan di seluruh
lingkungan kelas dan sekolah.

h. Surat Edaran Gubernur No 421/4498
Surat Edaran No 421/4498 tentang Perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh
ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020. Berisi tentang keputusan pembelajaran jarak jauh
diperpanjang dari tanggal 1-14 April 2020 sehingga anak-anak tetap belajar dari rumah.
i.

Surat Edaran Gubernur No 443/6629
Surat Edaran No 443/6629 tentang Pengaturan Ulang Aktivitas Pendidikan Dalam
Masa Tanggap Darurat Covid-19, ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Dalam SE
tersebut, ditetapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh diperpanjang dari tanggal 15-28
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April 2020 sehingga anak-anak tetap belajar dari rumah. Sekolah juga diminta
mempersiapkan kegiatan kelulusan, kenaikan kelas dan PPDB dengan memperhatikan

Surat Keputusan Gubernur No 121/KEP/2020

PR

j.

D

kebijakan protokol kesehatan

SK Gubernur No 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap

tD

Darurat Bencana Covid di DIY ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020. SK Gubernur tersebut

ia

menetapkan status tanggap darurat covid diperpanjang dari 30 Mei-30 Juni 2020.
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k. Surat Edaran Gubernur DIY No 421/8124
Surat Edaran Gubernur DIY No 421/8124 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam
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Masa Tanggap Darurat Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Pendidikan DIY. Dalam SE
tersebut ditetapkan BDR diperpanjang dari tanggal 2-26 Juni 2020.

F. GAMBARAN HASIL PENELITIAN
Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh anak-anak
akibat pandemi COVID 19 dari bidang kesehatan, pendidikan dan psikososial. Data yang
dikumpulkan akan diidentifikasi kedalam 3 bidang, yaitu kesehatan anak, pendidikan dan
psikosisal. Pada penelitian ini diharapkan dapat memetakan sebab dan pihak terkait yang
terhubung untuk mengetahui penyebab, pencegahan untuk meminimilasir permasalahan anak.
Dari hasil kajian ini juga diharapkan akan ada rumusan rekomendasi dan kebijakan untuk
mencegah dan meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap anak-anak di masa
mendatang.
1. Dapat merumuskan dan memetakan permasalahan yang dihadapi dalam masa pandemi
dari sisi kesehatan, pendidikan, sosial dan psikologi.
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2. Mengetahui dampak, dan memberikan solusi terkait dengan permasalahan anak di masa
pandemi di dapat dari data interview dan observasi.
3. Memberikan rumusan rekomendasi untuk mencegah dan meminimisir dampak pandemi
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D
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covid-19 terhadap anak-anak
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3 BAB III. METODE PENELITIAN

A. KONSEP PENELITIAN
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan yang dialami oleh
anak selama pandemi Covid-19. Selain itu dari hasil pemetaan ini diharapkan dapat merumuskan
rekomendasi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data-data
deskriptif permasalahan anak-anak selama pandemi baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun
psikososial di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat memahami dan
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menggambarkan fenomena yang dialami anak-anak, sebagai subyek penelitian secara holistik dan
menyeluruh dari seluruh aspek yang dihadapi anak-anak, dengan cara dekripsi dalam bentuk kata

D

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian

PR

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna

tD

dalam perspektif subjek lebih ditonjolkan.

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta

ia

di lapangan. Selain itu, landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang
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latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian terhadap kondisi anakanak memilih jenis penelitian kualitatif agar permasalahan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta
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selama masa pandemi akan dapat tergambarkan secara mendalam.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Tehnik pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari pengambilan data primer dan
pengambilan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Pengambilan Data Primer, yaitu metode pengambilan data secara langsung kepada
subjek penelitian. Data primer diambil dengan dua metode, pertama dalah dengan
menggunakan wawancara dalam satu lokasi RW atau Dukuh dengan responden terdiri atas
a. Tiga Anak perwakilan SD, SMP dan SMA
b. Pengurus Posyandu
c. Ketua RW atau Dukuh
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Agar dapat memenuhi keterwakilan dari setiap kabupaten/kota, maka diambil data dari
10 desa/kalurahan atau 2 desa/kalurahan di setiap kabupaten/kota. Setiap desa dan kalurahan
akan diwakili oleh 6 RW atau 6 Dukuh.

Tabel 3.1 Tabel Lokasi Dukuh / RW

Kulonprogo

Giwangan

13

Depok

Caturtunggal

20

Ngaglik

Sariharjo

16

Banguntapan

Banguntapan

Kasihan

Tamantirto

Pengasih

Kedungsari

PR

11

9
9
13

Wonosari

7

Ngalang

14
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Sukoreno

Gunungkidul Wonosari

Gedangsari

Dukuh/RW Sasaran
RW 2, RW 3, RW 7, RW 8,RW
16, RW 17
RW 1, RW 2,RW 3, RW 4, RW
5, RW 7
Samirono, Karangmalang,
Karanggayam, Sagan, Mrican,
Santren
Nandan, Jongkang,
Nglempongsari, Karangmloko,
Sedan
Pringgolayan, Pelemwulung,
Plumbon, Tegaltandan,
Sorowajan, Modalan
Ngrame, Badan, Jadran, Jetis,
Gonjen, Ngabaran
Karangasem, Karongan, Milir,
Kedungsogo, Gletak, Cumetuk
Worawari, Mertan, Blimbing,
Sidowayah, Ngaglik,
Kalimenur
Pandansari, Purbosari,
Madusari, Ringinsari,
Gadungsari, Tawarsari
Ngalang, Plosodoyong,
Nglaran, Sumberejo, Kenteng,
Karanganyar
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Umbulharjo

D

Brontokusuman

Sentolo

Total RW/
Dukuh
18

tD

Bantul

Desa/Kelurahan

ia

Sleman

Kapenawon/
Kemantren
Mergangsan

et
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Kabupatan/
Kota
Kota
Yogyakarta

Pengambilan data primer dengan survey online kepada anak-anak usia SMP dan SMA, Guru
PAUD-SMA, serta orang tua dengan target total sebanyak 500 responden.
2. Data Sekunder
Pengambilan data sekunder dilakukan dengan penelahaan dokumen terkait yang
dengan program dan kebijakan terkait anak-anak sebelum dan selama pandemi, serta pada
masa adaptasi kebiasaan baru yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan dan psikologi.
Pengambilan data dilakukan kepada instansi terkait, yaitu
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a. Dinas Kesehatan, yaitu untuk menelaah program-program kesehatan anak seperti
imunisasi, pemberian vitamin, makanan tambahan, dan tumbuh kembang anak selama
masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru.
b. Dinas Pendidikan, mencakup acuan kebijakan, problem, kendala dan evaluasi
pembelajaran daring kepada anak usia PAUD, TK dan SD.
c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menelaah data-data
penelitian kebijakan perlindungan anak selama masa pandemi.
d. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Pengadilan Tinggi Agama, Kantor Urusan Agama
pada lokasi kemantren/kapenawon untuk menelaah data terkait dengan dispensasi
pernikahan yang ada di wilayah Daerah Istiewa Yogyakarta.
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kemantren/kapenawon dimaksud.
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e. Puskesmas pada lokasi kemantren/kapenawon penelitian, untuk menelaah program-
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kondisi covid-19 pada anak-anak di DIY.
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f. Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Yogyakarta untuk mendapatkan data dan gambaran
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C. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
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Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan tehnik analisis data kualitatif.
Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan

1. Reduksi Data

Se
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kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasan terkait aktivitas analisis data adalah sebagai berikut

Aktivitas analisis data kualitatif yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data
merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis
yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi
tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya
cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.
2. Penyajian Data
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Setelah dilakukan reduksi data untuk selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data
merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika
sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan
kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif atau berbentuk catatan
lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.
Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel,
grafik, pictogram, dan sebagainya.

Melalui penyajian data tersebut, maka

data

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan
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merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil
analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
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pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
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masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan
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ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.
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4 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL RESPONDEN
1. Responden Anak SD
Responden SD berjumlah 60 anak yang tersebar merata dari 5 kabupaten dan kota di
DIY dengan proporsi setiap kabupaten terwakili oleh 12 responden. Untuk menjaga proporsi
keterwakilan domisili dan kondisi sosial, responden terdistribusikan merata pada 5 kabupaten
dan kota serta terbagi atas: 40% rural, 30% responden sub urban dan 30% responden urban.
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Grafik 4.1 Domisili responden anak SD

Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Responden rural terwakili dari desa Kedungsari dan Sukoreno Kabupaten Kulonprogo
serta desa Wonosari dan Ngalang Kabupaten Gunungkidul. Responden sub urban diwakili oleh
anak-anak dari desa Banguntapan dan Tamantirto Kabupaten Bantul, serta desa Sariharjo
kabupaten Sleman. Responden urban diwakili oleh anak-anak dari desa Caturtunggal
Kabupaten Sleman, serta Kelurahan Giwangan dan Brontokusuman Kota Yogyakarta.
Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, responden anak-anak SD cukup proporsional.
Responden laki-laki lebih banyak sedikit dengan 52% anak, dan responden perempuan 48%.
Dengan demikian, dalam hal analisis data anak-anak SD tidak akan terdapat perbedaan
signifikan berdasarkan gender atau jenis kelamin
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Selengkapnya data responden anak SD berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada
grafik berikut ini:
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Grafik 4.2 Jenis Kelamin Responden Anak SD

D

Sumber: Olah data penelitian, 2020
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2. Responden Anak SMP
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Responden anak SMP berasal dari 2 cluster yaitu responden online melalui google

form dan responden offline dengan mengambil data langsung bertemu responden yang
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mewakili 5 kabupaten dan kota. Responden offline lebih banyak dibandingkan responden

Se
kr

et
ar

online, yaitu sebesar 71% dari total responden.
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Grafik 4.3 Kluster responden anak SMP
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden perempuan pada anak usia
SMP lebih banyak dibandingkan responden laki-laki, yaitu sebesar 74%. Dengan kata lain,
responden laki-laki hanya seperempat dibandingkan responden keseluruhan.
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rafik 4.4
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Grafik 4.4 Jenis kelamin responden anak SMP
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Berdasarkan domisili, responden anak SMP paling banyak berasal dari kabupaten
Bantul sebesar 27%, disusul kemudian dari kabupaten Sleman sebesar 24%. Untuk responden
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dari Kulonprogo dan Gunungkidul, kesemuanya berasal dari responden offline.
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Grafik 4.5 Domisili responden anak SMP
Sumber: Olah data penelitian, 2020

Responden anak SMP, jika dipetakan berdasarkan jenjang kelas maka dapat dilihat
lebih banyak berasal dari kelas 9 sebesar 50%. Dengan kata lain, setengah dari responden anak
SMP adalah berasal dari kelas ini. Dengan kondisi kelas teratas, tentu diharapkan mampu
mencerna pertanyaan dan memberikan jawaban yang didapatkan lebih baik seiring dengan
kematangan kognitif anak-anak.
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Grafik 4.6 Jenjang kelas responden anak SMP
Sumber: Olah data penelitian, 2020
3. Responden Anak SMA
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Responden anak SMA berjumlah paling banyak dibandingkan kelompok usia anak
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lainnya, yaitu sebesar 125 responden. Selain responden offline, tambahan responden anak
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SMA berasal dari responden online yang mengisi kuisioner melalui google form. Jumlah
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responden online lebih banyak, sebesar 52% dari total responden.
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Grafik 4.7 Klaster responden anak SMA
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana responden anak SMP, jumlah
responden perempuan jauh lebih banyak hingga 87% dari total responden anak SMA. Data
tersebut menyebabkan perbandingan responden laki-laki dan perempuan pada komposisi satu
laki-laki berbanding sepuluh perempuan.
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Grafik 4.8 Jenis kelamin responden anak SMA
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Berdasarkan domisli, jumlah responden anak SMA lebih banyak berasal dari Kota
Yogyakarta hingga sebesar 37% dan disusul responden dari kabupaten Sleman sebesar 24%.

D

Terdapat 1 responden yang mencantumkan domisili asal daerah, disebabkan responden online

Lainnya
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anak SMA tersebut adalah pendatang dari luar DIY.
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Grafik 4.9 Domisili responden anak SMA
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Responden anak SMA lebih didominasi oleh siswa kelas 12. Jumlah responden kelas 12
mencapai 45%, atau hampir setengah diantaranya adalah anak-anak pada usia menjelang
dewasa. Diharapkan dengan kondisi kematangan usia responden tersebut dapat membantu
kualitas data yang dihasilkan.
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Grafik 4.10 Jenjang kelas responden anak SMA
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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4. Responden Orang Tua

Responden dari kalangan orang tua sepenuhnya berasal dari survey online dengan
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jumlah sebanyak 145 orang. Dari sisi usia, responden orang tua terbanyak berasal dari
kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 68 orang atau 47%, disusul kelompok umur 31-40
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tahun sebanyak 58 orang atau 40% dari total responden.
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Grafik 4.11 Umur responden orang tua
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Berdasarkan domisili, sebagian besar responden berasal dari Kota Yogyakarta hingga
sebanyak 61%, disusul oleh kabupaten Sleman sebanyak 20%.

Grafik 4.11 Domisili responden orang tua
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Grafik 4.12 Domisili responden orang tua
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Berdasarkan jenjang pendidikan anak, komposisi orang tua pada setiap jenjang cukup
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berimbang. Hal tersebut disebabkan setiap orang tua dapat memiliki anak lebih dari satu
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sehingga jenjang pendidikan merata untuk setiap kelompok jenjang pendidikan.
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Grafik 4.13 Responden orang tau berdasar sekolah
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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5. Responden Guru
Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan
responden laki-laki yaitu sebesar 66%. Sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
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Grafik 4.14 Jenis kelamin responden guru
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Berdasarkan umur, maka responden guru lebih banyak terdiri atas guru dengan
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kelompok umur diatas 50 tahun atau menjelang pensiun dengan jumlah sebesar 33%
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tahun sebanyak 26%.
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responden. Kelompok umur terbanyak kedua adalah responden pada kelompok umur 41-50

Grafik 4.14 Usia responden guru
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Sumber: Olah data penelitian, 2020
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41-50 tahun

≥51 tahun

Berdasarkan lokasi sekolah, responden guru yang berasal dari Kabupaten Bantul
menjadi responden terbanyak hingga sebesar 49%, hampir setengah dari jumlah responden
keseluruhan. Disusul kemudian responden dari Kulonprogo sebesar 19%.

8%

15%

9%

19%

Kota Yogyakarta

Bantul

Sleman

DI
Y

49%

Kulonprogo

Gunungkidul

PR

D

Grafik 4.15 Lokasi sekolah responden guru
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Berdasarkan jenjang sekolah, responden dari kelompok guru SMA menjadi

ia

responden terbanyak hingga persentase 84% atau 4 dari 5 responden adalah guru SMA. Hal
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tersebut tidak terlepas dari dukungan instansi terkait, yang membantu penyebaran materi
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survey kepada guru SMA yang merupakan ampuan Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY.
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Grafik 4.16 Jenjang sekolah responden guru
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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6. Responden Pengurus Yandu
Responden Pengurus Yandu berasal dari responden offline, dimana surveyor datang
langsung bertemu dengan responden. Berdasarkan data, maka pengurus yandu yang menjadi
responden dari kelima kabupaten dan kota adalah 100% perempuan.
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Grafik 4.17 Jenis kelamin responden Yandu
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Adapun berdasarkan domisili, sebagaimana responden anak dan pengurus
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RW/Dukuh nantinya akan sama dan seragam. Sebanyak 40% responden berasal dari
pedesaan atau rural, yaitu responden dari kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo
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Sedangkan sisanya terbagi rata diantara responden urban dan sub urban.
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Grafik 4.18 Klaster domisili responden Yandu

Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Berdasarkan kapasitas ampuan, Yandu yang menjadi responden penelitian memiliki
jumlah ampuan bayi dan balita yang beragam. Tedapat Yandu dengan ampuan hingga 300
lebih, namun juga terdapat yandu dengan ampuan diatas 150 bayi dan balita. Yandu tersebut
berada di Banguntapan, yang termasuk daerah sub urban sehingga kepadatan penduduk
tinggi dengan wilayah cukup luas.
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7. Responden Kepala Dukuh/RW
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Grafik 4.19 Klaster jumlah ampuan Yandu
Sumber: Olah data penelitian, 2020

Responden Kepala Dukuh/RW adalah responden offline sebagaimana responden
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pengurus Yandu, sehingga secara komposisi cluster pun sama.
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Grafik 4.20 Klaster responden RW/Dukuh
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Berbeda dengan responden pengurus Yandu, kepala dukuh dan ketua RW didominiasi
oleh responden laki-laki, sebanyak 95% atau 57 orang. 5% atau 3 orang kepala dukuh dan
ketua RW adalah perempuan.
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Grafik 4.21 Jenis kelamin responden RW/Dukuh
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Pengalaman dukuh/RW beragam, terbanyak adalah dukuh/RW dengan pengalaman 5-
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10 tahun sebanyak 45%; disusul dukuh/RW dengan pengalaman 1-5 tahun sebanyak 23%.
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Grafik 4.22 Lama jabatan responden RW/Dukuh
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Berdasarkan ampuan kepemimpinan, sebagian besar dukuh/RW yaitu 36% diantara
dukuh atau RW yang menjadi lokasi penelitian mengampu 100-200 KK atau kurang lebih setara
dengan 300-600 jiwa. Jumlah tersebut relatif normal dan cukup memadai. Namun 32% dukuh
lainnya mengampu lebih dari 300 KK atau setara 1.000 jiwa dalam satu Dukuh/RW. Jumlah
tersebut tentu cukup banyak dan beresiko tinggi manakala terjadi wabah atau pandemi.
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B. GAMBARAN UMUM HASIL ANALISIS PENELITIAN
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Grafik 4.23 Klaster RW/Dukuh berdasarkan jumlah KK
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Analisis penelitian didapatkan berdasarkan hasil studi pustaka dan data penelitian
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terhadap 925 respoden yang terdiri dari orang tua, guru, pengurus Yandu, pengurus kampung
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atau kepala dukuh dan ketua RW, anak SD, anak SMP dan anak SMA. Penelitian, sebagaimana
telah dijelaskan di awal menggunakan 2 metode yaitu pengambilan data langsung atau offline
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dengan bertemu responden serta memanfaatkan metode survey online dengan google form.

Metode : wawancara, dengan
didampingi orang tua

85 Anak SMP

925 ORANG
RESPONDEN

145 orang tua

Metode : survey online

417 guru
Metode : survey online

Metode : wawancara dan
survey online

60 Pengurus Yandu
Metode : wawancara

125 Anak SMA

60 Pengurus Kampung
Metode : wawancara dan
Metode : wawancara
survey online
. 4.1 Infografis Responden dan Metode Penelitian
Gambar
Berdasarkan data penelitian dan proses analisis terhadap 925 data responden diatas,
didapatkan hasil penelitian identfifikasi permasalah anak yang dapat disimpulkan menjadi
beberapa persoalan inti. Persoalan tersebut adalah rangkuman yang mengerucut kepada tiga
aspek penelitian atas persoalan yang dihadapi anak selama pandemic. Yaitu pendidikan,
psikososial dan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
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Gambar 4.2 Bagan Problematika Anak DIY Selama Pandemi covid-19
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Berdasarkan gambar di atas maka setidaknya ada 7 tema problematika anak di DIY selama
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masa pandemic covid-19, yaitu: (i) Hambatan teknis belajar; (ii) Tekanan pengasuhan orangtua;
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(iii) Dampak dan tekanan psikologis; (iv) Dampak paparan internet; (v) Gangguan dan protokol
kesehatan; (v) Suplementasi dan gizi seimbang, dan; (vi) Imunisasi. Keseluruhan topik tersebut
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diatas saling berkaitan satu sama lain. Problem satu menjadi sebab munculnya problem lain, dan
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tidak akan dapat diselesaikan manakala problem awal belum dapat diatasi.
Dalam hal pendidikan, dimana kegiatan belajar mengajar dari kelas diubah menjadi
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pembelajaran jarak jauh maka dampak yang muncul tidak sebatas pada terhambatnya anak-anak
dalam hal belajar semata namun juga penggunaan internet yang semakin tinggi sehingga anakanak semakin terpapar tinggi dengan dampak negatif internet termasuk diantaranya adalah akses
anak-anak terhadap game atau social media semakin tinggi. Penggunaan gadget yang meningkat
juga menyebabkan resiko tinggi terhadap kesehatan anak terutama dalam hal ini adalah
kesehatan mata.
Karenanya, dalam pemaparan hasil, pembahasan diupayakan terstruktur dan terbahas satu
demi satu untuk memudahkan kerangka kesimpulan problematika anak di DIY selama pandemi
Covid-19. Secara terperinci, setiap topik akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan berikut ini.
C. PERSOALAN PENDIDIKAN ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19
1. Hambatan Teknis Belajar
Selama pembelajaran jarak jauh, anak-anak mengalami banyak perubahan kebiasaan
dan hambatan dalam menjalani proses pembelajaran. Hambatan paling tampak nyata
dirasakan anak-anak adalah hambatan akademik, keterbatasan device dan gangguan
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lingkungan belajar. Ketiganya menjadi hambatan yang paling dikeluhkan anak-anak maupun
orang tua yang mendampingi anak-anak saat belajar di rumah.
Hambatan akademik menurut anak-anak adalah segala hal yang menghambat aktivitas
pembelajaran seperti kesulitan memahami materi disebabkan anak harus belajar lebih mandiri.
Hambatan lain yang menghambat pembelajaran anak-anak disebabkan keterbatasan
kemampuan orang tua dalam mendampingi belajar baik kemampuan kognitif penguasaan
materi maupun keterbatasan waktu akibat orang tua harus berbagi konsentrasi dan waktu
dengan bekerja.
Hambatan tersebut terutama dirasakan oleh orang tua anak SD dimana anak-anak pada
usia tersebut belum mampu belajar secara mandiri sehingga kebutuhan pendampingan orang
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tua masih sangat tinggi. Pembelajaran daring menjadi beban tambahan bagi orang tua. Salah
satu responden bahkan menilai pembelajaran daring adalah
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“Cenderung hanya memindahkan tugas sekolah ke rumah padahal orang tua tidak selalu
dapat mendampingi dan tidak memiliki bekal atau skill mengajar memadai”
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(Responden 134, orang tua)
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Hambatan teknis lain yang dikeluhkan anak-anak adalah materi yang diterima selama
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pembelajaran jarak jauh lebih sulit dibandingkan saat anak-anak belajar di sekolah dan
bertemu guru secara langsung. Pembelajaran daring membuat guru menyampaikan

Se
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pembelajaran satu arah, dengan memberikan modul atau video.
Adapun keterbatasan teknis yang dihadapi anak-anak dalam bentuk device tidak
memadai, kuota terbatas atau sinyal atau jaringan lemah. Pembelajaran daring menuntut
membutuhkan perangkat yang memadai dalam bentuk device memadai, kuota cukup dan
sinyal stabil memadai agar anak-anak dapat terhubung dengan materi yang disampaikan guru.
Bagi anak-anak terutama anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, tentu hal tersebut
menjadi beban tersendiri. Bagi keluarga miskin, pembelajaran daring semakin membuat
mereka berjarak dengan pendidikan berkualitas.
Hambatan lain adalah hambatan eksternal dalam bentuk distraksi lingkungan seperti
gangguan dari adik atau teman sebaya yang mengajak bermain atau kondisi rumah yang
kurang memadai untuk belajar. Rumah tidak dirancang untuk menjadi lingkungan belajar yang
kondusif bagi anak-anak. Berbeda dengan sekolah dimana lingkungan dan atmosfer sangat
mendukung anak-anak belajar dengan tenang dan nyaman.
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Grafik 4.24 Hambatan teknis belajar menurut jenjang sekolah anak
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Berdasarkan grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa hambatan paling tinggi
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adalah hambatan akademis, dimana anak sulit memahami materi. Keluhan tersebut dinyatakan
oleh 63% anak dari total responden anak SD, 82% anak dari total responden anak SMP, dan
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58% anak dari total responden anak SMA. Dengan kata lain, pada masing-masing jenjang

ia

pendidikan setidaknya setengah lebih responden merasakan kesulitan yang sama.
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Persentase keluhan tertinggi terkait dengan hambatan akademis dirasakan oleh anak
SMP. Responden anak SMP menilai sulit memahami materi yang disampaikan guru melalui
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media online seperti youtube atau mesin pencari google. Anak-anak juga kesulitan bertanya
manakala materi kurang dipahami dengan baik, karena pembelajaran disampaikan satu arah.
Hal tersebut juga dikeluhkan oleh anak SD. Manakala belum memahami materi dengan
baik, minat belajar anak SD semakin menurun karena tidak mampu menjalankan tugas. Anakanak SD belum mandiri sebagaimana anak SMP dan SMA, sehingga kesulitan memahami
materi yang dialami anak SD menjadi beban tambahan bagi orang tua. Anak-anak SMP dan
SMA mampu belajar mandiri, jika sulit memahami materi mereka akan mencari jawaban
dengan bantuan internet. Hal tersebut dapat dilihat dari keluhan responden berikut:

“Tidak ada penjelasan materi pelajaran dari guru, tapi langsung diberi tugas yang susah”
(Responden 58, Anak SD)

“Ketika sekolah online kurang dijelaskan materi oleh guru yang menngajar, sehingga
sering cuma diberi link materi dari google atau youtube. Untuk masalah dirumah selain
belajar ga ada” (Responden 11, Anak SMP)
“Masalah mengenai metode belajar ketika sekolah online seperti ketika memahami
pelajaran ataupun ketika bertanya dengan guru, biasanya guru kalau ditanya siswa
malah disruruh nyari sendiri di google …” (Responden 03, Anak SMA)
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Rerata hambatan kedua adalah keterbatasan device. Anak-anak SD menilai hambatan
tersebut lebih tinggi dibandingkan hambatan akademis. Sebanyak 80% anak atau 4 dari 5 anak
SD mengeluhkan hal tersebut. Sedangkan bagi anak SMP, keterbatasan device dikeluhkan oleh
68%. Keterbatasan device tidak terlalu mengganggu anak SMA, sehingga hanya 35% anak yang
mengeluhkan hal tersebut. Hambatan device yang paling sering dikeluhkan seperti kuota yang
boros dan jaringan sinyal tidak stabil.
Sedangkan hambatan eksternal dalam bentuk distraksi atau gangguan hanya dirasakan
oleh anak SD. Anak-anak usia SD masih suka bermain dengan teman sebaya, terlebih pada saat
pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak sepenuhnya berada di rumah. Ajakan bermain
dari adik atau tetangga membuat waktu belajar anak menjadi tidak teratur, bahkan anak-anak
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bermain hingga lupa waktu. Rumah dinilai anak SD tidak nyaman untuk belajar.
Hambatan-hambatan yang disebutkan anak-anak tersebut diatas, juga dirasakan dan
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mendapat perhatian guru. Guru menilai hal tersebut sebagai penghambat pembelajaran jarak

PR

jauh yang dijalankan oleh semua sekolah selama pandemi covid-19. Keterbatasan device
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menjadi hal yang dinilai oleh guru paling menghambat anak-anak belajar online. Hal tersebut
dibenarkan oleh 45% guru responden. Hambatan selanjutnya adalah motivasi belajar anak
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yang terganggu dan melemah selama belajar di rumah, sehingga tugas-tugas tidak berjalan
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sesuai dengan jadwal. Sebanyak 11% guru menilai hal tersebut sebagai penghambat. Terakhir,
7% guru responden menilai hambatan pada anak adalah hambatan akademis, termasuk
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didalamnya adalah guru menilai orang tua kurang mampu mendampingi anak belajar.
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Grafik 4.25 Hambatan teknis belajar menurut guru
Sumber : Olah data penelitian, 2020
2. Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak
Pengasuhan orang tua semakin meningkat menjadi sumber masalah seiring dengan
pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Persoalannya sangat jelas,
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dimana anak-anak menghabiskan sepanjang waktu waktu berada di rumah dan lingkungan
sekitar rumah. Interaksi yang tinggi diantara orang tua dan anak membuat pengasuhan anak
sebelum pandemi telah dirasakan, semakin membesar dan menjadi sumber masalah yang
menambah tekanan baik bagi anak maupun orang tua.
Problem pengasuhan orangtua yang kerap terjadi adalah, pertama keterbatasan
kapasitas orangtua dalam memahami materi yang diberikan dari sekolah, seperti pernyataan
48% responden orang tua menyatakan kesulitan dalam menjelaskan pelajaran. Diantaranya
adalah responden orang tua yang menyatakan:

“Merasa kurang pede dalam mendampingi anak, khawatir kurang maksimal dalam
menjelaskan soal-soal yang ditanyakan anak kepada saya”. (Responden 63, Orang tua)
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Kapasitas yang dimaksud adalah dalam hal penguasaan materi pelajaran dan
pengetahuan, kemampuan dalam menjelaskan yang mudah diterima anak, serta membangun
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disiplin dan mengkondisikan agar anak-anak dapat belajar pada jam belajar sebagaimana saat

PR

mereka di sekolah. Kelekatan anak dengan gadget dan bermain dengan teman sebaya menjadi
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salah dua tantangan orang tua dalam membangun lingkungan yang kondusif selama anak
belajar dirumah.
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Problem kapasitas orang tua dalam mendampingi anak belajar juga menjadi keluhan
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23% guru responden. Guru memandang, orang tua kesulitan mendampingi anak-anak belajar
di rumah. Orang tua mengeluh kepada guru, mengalami kebingungan saat mendampingi anak
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saat mengerjakan soal dan tugas belajar. Pelajaran dengan kurikulum sekarang dinilai lebih
sulit sehingga kurang memahami materi pelajaran. Seperti orang tua yang menyampaikan
kepada guru sebagai berikut:

“Orang tua merasa pusing karena tidak bisa mendampingi anak ketika pembelajaran
atau tidak memahami semua mata pelajaran”. (Responden 87, Guru)
Kedua, kondisi orangtua yang masih gagap teknologi sehingga orangtua menjadi
kesulitan dalam mendampingi proses belajar anak. Sebanyak 12% responden orang tua sulit
menggunakan aplikasi belajar online. Model pembelajaran online membuat tugas dan soal
belajar harus dikirim dengan berbagai metode dokumentasi baik foto dan video. Orang tua
mengeluhkan keterbatasan dalam menggunakan teknologi handphone maupun kapasitas

device yang kurang mendukung penugasan anak. Salah satu responden menyatakan
keterbatasan teknologi tersebut dengan pernyataan:
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“Tugas yang banyak dari guru kadang membuat anak tidak dapat tepat mengumpul,
tugas mengumpul dalam bentuk video terhambat, karena handphone orang tua yang
kurang suport dan spek data penyimpanan kecil…” (Responden 126, Orang tua)
Hal tersebut juga dinyatakan oleh 29% guru yang menilai penghambat pembelajaran
selama pandemi adalah pengetahuan teknologi orang tua yang rendah seperti penguasaan
aplikasi pembelajaran dan device milik orang tua yang menunjang instalasi aplikasi. Dampak
lainnya adalah anak-anak lebih banyak menggunakan gadget untuk bermain games dan social
media dibandingkan mengerjakan tugas sekolah.

“Hambatan utama adalah jaringan yang relatif kurang stabil, selain juga faktor HP yang
tidak support sementara orang tua belum dapat mengatasinya”
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(Responden 148, Guru)
Ketiga, beban kerja dalam pengasuhan nampak pada orang tua yang mengalami
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kesulitan membagi waktu antara tanggung jawabnya di pekerjaan, urusan rumah tangga dan
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mendampingi proses belajar anak. Terdapat 29% responden orang tua menyatakan kesulitan
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membagi waktu bekerja dan mendamping belajar. Kesibukan orang tua bekerja selama
pandemi tidak berkurang, sedangkan anak berada di rumah untuk belajar dan harus
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didampingi. Orang tua juga mengeluh manakala batas waktu pengumpulan tugas anak pada
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waktu pagi hari sedangkan orang tua baru dapat mendampingi anak belajar selepas jam kerja
di malam hari. Beban mendampingi semakin tinggi jika memiliki anak lebih dari satu sehingga
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pendampingan belajar harus dilakukan bergantian. Seperti keluhan orang tua berikut:

“Karena kami punya anak SD 2 anak, jadi kadang mereka berebut duluan, karena
handphone cuma satu, dan jika sudah siang anak-anak sulit konsentrasi untuk belajar
sudah semangat seperti waktu pagi hari” (Responden 54, Orang tua)
“Tidak bisa mendampingi anak belajar karena saya juga harus mengajar dalam waktu
bersamaan” (Responden 89, Orang tua)
Sebanyak 23% guru menyatakan keterbatasan orang tua. Kesibukan bekerja menjadi
hal yang disampaikan orang tua kepada guru saat menjalankan tugas pengasuhan belajar
selama pandemi. Kondisi tersebut seringkali menjadi tekanan mental bagi orang tua dalam
pengasuhan. Salah satu diantaranya disampaikan berikut:

“Banyak orang tua merasa kurang bisa memantau anaknya karena mereka sibuk untuk
mencari nafkah sehingga anak belajar sendiri tanpa pendampingan dari orang tua”
(Responden 06, Guru)
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Grafik 4.26 Persoalan pengasuhan orang tua selama pandemi
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Permasalahan anak selama pandemi khususnya sektor pendidikan juga menjadi
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perhatian serius Dukuh/RW. Sebanyak 64% Dukuh/RW menilai persoalan anak-anak selama
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pandemi adalah persoalan pendidikan. Persoalan tertinggi adalah hambatan teknis yang dinilai
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oleh 45% responden, meliputi ketersediaan device memadai untuk mendukung proses belajar,
biaya tambahan kuota dan sinyal atau provider jaringan yang tidak selalu stabil. Sementara
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pada kendala non teknis mendapatkan dukungan dari 24% responden, dalam bentuk
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keterbatasan kemampuan orangtua dalam mendampingi proses belajar anak.
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Grafik 4.27 Persoalan Pendidikan anak selama pandemi menurut
Dukuh/RW
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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D. PERSOALAN PSIKOSOSIAL ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19
1. Tekanan Psikologis
Tekanan psikologis yang dirasakan oleh anak selama masa pandemi adalah hal yang
cukup wajar mengingat terjadi perubahan aktivitas dan rutinitas anak-anak secara ekstrem.
Terutama dalam hal ini adalah perubahan aktivitas belajar di sekolah menjadi sepenuhnya
belajar di rumah. Kondisi tersebut memunculkan berbagai macam emosi, baik emosi positif
maupun negative dalam diri anak-anak.
Berdasarkan data penelitian, emosi yang paling sering dan paling banyak dirasakan oleh
anak-anak adalah emosi negatif. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari beban akademis yang
semakin banyak dan sulit. Persentase emosi negatif pada setiap jenjang pendidikan melebihi
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persebtase 80%. Diantara emosi negatif yang dirasakan anak adalah bosan, sedih, cemas, lelah,
tidak senang, takut, khawatir, pusing, susah, tertekan dan kesepian. Sedangkan emosi netral
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yang dirasakan anak adalah tidak nyaman dan bingung. Untuk emosi positif yang dirasakan
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anak-anak selama pandemi adalah senang.
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dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Selengkapnya proporsi emosi negatif, netral dan positif yang dirasakan anak SD, SMP dan SMA
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Grafik 4.28 Presentase akumulatif emosi anak selama pandemi
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Analisis lebih lanjut terhadap emosi anak, terdapat perbedaan ranking diantara jenjang
sekolah anak. Untuk emosi yang muncul pada responden anak SD dapat terlihat emosi
tertinggi yang dirasakan adalah bosan, yang dipilih oleh 43% responden anak SD. Dilanjutkan
dengan emosi sedih sebanyak 11% dan emosi senang sebanyak 13%. Berbagai macam emosi
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positif dan negatif pada anak SD tersebut disebabkan oleh terbatas dan terhambatnya interaksi
anak-anak dengan teman sekolah, perubahan interaksi sosial anak dengan teman sebaya di
lingkungannya, serta keterbatasan ruang gerak untuk melakukan aktivitas yang disukai anak.
Alasan emosi positif-negatif anak dapat dilihat pada pernyataan responden berikut:

“Sedih, tidak bisa bertemu dengan teman sekolah dan selalu dimarahin orang tua”
(Responden 10, Anak SD)

“Saya merasa senang karena mempunyai waktu yang lebih banyak untuk bermain
dengan teman- teman di kampung, di saat yang bersamaan terlalu lama di rumah juga
membuat saya bosan” (Responden 16, Anak SD)
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Selengkapnya, persentase emosi anak SD dapat dilihat pada grafik dibawah ini “
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Grafik 4.29 Presentase emosi responden anak SD
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Kondisi emosi yang dialami anak SMP tidak berbeda jauh dengan anak SD. Dalam
penelitian ditemukan berbagai emosi, emosi yang muncul masih didominasi oleh emosi
negatif. Bahkan 4 emosi tertinggi pada emosi anak SMP keseluruhan merupakan emosi negatif
yakni bosan (51%), sedih (11%), cemas (10%), dan lelah (10%). Selebihnya adalah jenis emosi
yang lain seperti, bingung, marah dan senang. Tingginya emosi negatif pada anak SMP boleh
jadi disebabkan oleh beban akademis kesulitan memahami dan mengerjakan tugas, tidak
dapat bertemu dengan teman sekolah, aktivitas yang terbatas dan kendala teknis dalam proses
pembelajaran jarak jauh.
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Sedangkan emosi positif disebabkan waktu luang bersama keluarga lebih banyak,
pelajaran lebih sedikit, belajar lebih bebas dll. Ragam emosi anak SMP dapat dilihat pada
pernyataan responden berikut:

“Tugasnya lumayan banyak, sehingga waktunya banyak digunakan untuk mengerjakan
tugas dan karena penjelasan materi kurang jelas. maka kadang harus belajar mandiri
melalui internet yg membuat capek.” (Responden 12, Anak SMP)
“Tidak enak karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman baru di SMP, dan kurang
paham dengan materi yang dijelaskan guru, bosan karena tidak bisa bermain ke tempat
yang jauh, khawatir terkena virus covid-19 kalau keluar rumah”
(Responden 62, Anak SMP)
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Secara lebih terperinci persentase masing-masing emosi anak SMP dapat dilihat pada grafik

4% 2%

Bosan
Sedih

Se
kr

10%

et
ar

ia

8%

tD

4%

PR

D

dibawah ini:

10%

Cemas
Lelah

51%

Bingung
Pusing
Senang
Marah

11%

Grafik 4.30 Presentase emosi responden anak SMP
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Sedangkan pada anak SMA ditemukan emosi negatif terbanyak adalah bosan (40%),
sedih (21%), dan senang (12%). Penyebab emosi negatif pada anak SMA diantaranya adalah
beban akademis semakin banyak dan sulit, kendala teknis seperti kuota dan sinyal, hambatan
interaksi sosial pada anak, terbatasnya ruang gerak untuk melakukan aktivitas yang disukai.
Emosi positif disebabkan oleh pola belajar lebih santai, bebas menggunakan gadget dan sosial
media, tugas yang tidak terlalu banyak dll. Contoh pernyataan emosi anak SMA dapat dilihat
dalam pernyataan responden sebagai berikut:
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“Kalau di sekolah capeknya (di perjalanan) nggak kerasa karena ketemu sama teman. Kalau
di rumah ngerasa capek karena terlalu lama menghadap ke HP atau laptop”
(Responden 16, Anak SMA)

“Senang karena banyak waktu luang, lebih sering kumpul keluarga, bisa main sama teman
deket rumah (bersepeda), bisa sering nonton youtube. sedih karena metode
pembelajarannya hanya diberi tugas, penjelasannya kurang. Cemas karena sudah mau
kelas 12, sudah mau kuliah tapi harus belajar secara mandiri, takut nilai tidak sesuai
harapan” (Responden 50, Anak SMA)
Secara terperinci persentase emosi anak SMA dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Grafik 4.31 Presentase emosi siswa SMA
Sumber : Olah data penelitian, 2020
2. Paparan Internet

Proses pembelajaran jarak jauh membuat interaksi anak dengan ponsel pintar
memunculkan semakin meningkat. Hal tersebut menjadi keluhan yang disampaikan responden
orang tua, yaitu 75% orang tua menilai intensitas penggunaan gadget dan internet meningkat
dengan alasan pembelajaran jarak jauh.
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Grafik 4.32 Intensitas paparan internet
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Penggunaan gadget juga memberikan dampak negatif. Menurut 33% responden orang
tua, pembelajaran online yang membuat anak lebih intensif berinteraksi dengan internet
menjadi situasi yang beresiko bagi anak. Sebanyak 12% menilai anak lebih sering dan sulit
dibatasi karena anak menggunakan dalih pembelajaran online. Sedangkan 17% responden
orang tua berusaha melakukan pembatasan dan 9% lainnya merasa tidak berdaya dan
menghadapi dilema resiko paparan internet, dengan konsekuensi belajar dari rumah demi
kesehatan anak.
Orang tua menilai selama pandemi, anak lebih bebas bermain games pada

smarthphone dan bebas mengakses social media seperti youtube hingga membuat
kecanduan. Anak menjadi sulit menghafal, sibuk dengan sosial media, mudah emosi dan lebih
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sulit mendisiplinkan anak dalam situasi seperti sekarang. Hal tersebut seperti keluhan berikut:
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“Sangat berlebihan … dari mulai daring sampe mengerjakan tugas ... dilanjut dengan
bermain game dan membuka media sosial... youtube ...” (Responden 46, Orang tua)
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(Responden 80, Orang tua)
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“Seringkali porsi interaksi dengan gadget berlebihan di luar kepentingan belajar,
sehngga perlu monitoring dan meningkatkan kewaspadaan sebagai ortu”
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Grafik 4.33 Intensitas paparan Internet
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Peningkatan paparan internet juga menyebabkan permasalahan sosial dan kesehatan.
Sebanyak 28% orang tua menyatakan anak mudah bosan, semakin malas mengerjakan tugas
dan berinteraksi. Sebanyak 3% orang tua khawatir dengan kondisi kesehatan mata dan gejala
psikosomatis akibat tekanan belajar secara online tinggi.
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“Anak lebih banyak bersentuhan dg gadget (paparan layar) Karena tugas pembelajaran
jarak jauh yang banyak, jarang membuka buku lebih banyak browsing internet dalam
mencari jawaban tugas sekolah.” (Responden 95, Orang tua)
“.. penggunaan gadget yang sebelumnya ada aturan hanya hari libur, namun masa
pandemi ini selama belajar dari rumah anak diberi waktu lebih panjang penggunaan
gadget untuk belajar.” (Responden 121, Orang tua)
Selengkapnya problem paparan internet yang tinggi dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
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Grafik 4.34 Dampak paparan internet
Sumber: Olah data penelitian, 2020
3. Keterbatasan Pengasuhan
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Permasalah pengasuhan anak disampaikan oleh responden dukuh/RW. Berdasarkan
pengamatan dukuh/RW, pengasuhan orang tua selama pandemi dapat diuraikan menjadi
beberapa hal, dimana tertinggi yaitu sebanyak 41% responden menyatakan kemampuan
orang tua terbatas. Kedua sebesar 17% adalah kesibukan orang tua sehingga sulit membagi
waktu antara pekerjaan dan kewajiban mendampingi akan belajar.
Sebanyak 9% dukuh/RW menyatakan permasalahan anak selama pandemi terkait
dengan kecanduan gadget pada anak akibat keterbatasan kendali orangtua. Sehingga muncul
permasalahan baru terkait kurangnya kedisiplinan anak baik yang dinyatakan oleh 4%
responden. Permasalahan orang tua selama pandemi disampaikan responden dalam
beberapa pernyataan berikut:

“BDR membuat anak menjadi kurang patuh dalam mengerjakan tugas sekolah, malah
lebih sibuk bermain HP. Kemampuan orang tua mendampingi anak belajar juga terbatas,
hanya bisa ngoyak-oyak untuk mengerjakan tugas” (Responden 53, Orang tua)
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“Anak-anak bosan berdiam diri di rumah saja (ruang gerak terbatas), kurang bisa
memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terbatasnya waktu dan
kemampuan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, anak-anak menjadi
kecanduan bermain gadget, kuota untuk BDR boros” (Responden 40, Orang tua)
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Grafik 4.35 Problem pengasuhan orang tua menurut Dukuh/RW
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Pengasuhan yang terbatas disaat anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan
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luar sekolah adalah kenakalan anak selama pandemi. Sebanyak 35% responden orang tua

et
ar

pernah mendengar kenakalan anak-anak di lingkungan sekitar, dimana yang tersebut adalah
klithih, bullying dan pergaulan bebas. Penyebab kondisi tersebut adalah kelemahan
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pengawasan dan pengasuhan orang tua.

“Mendengar anak tetangga masih SD kurang kontrol dari orang tua, merokok secara
sembunyi-sembunyi, keserempet motor luka-luka dirawat di rumah sakit karena gowes
bersama teman sampai jauh ke Bantul.” (Responden 47, Orang tua)
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Grafik 4.36 Persoalan kenakalan di sekitar responden orang tua
Sumber: Olah data penelitian, 2020

72

4. Dispensasi Pernikahan
Data dispensasi pernikahan didapatkan tidak melalui pengambilan data lapangan atau
data primer namun menggunakan data sekunder. Berdasarkan data yang disampaikan oleh
Pengadilan Tinggi Agama DIY, dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu masa pandemi
terdapat peningkatan permohonan dispensasi pernikahan hingga dua kali lipat pada kurun
waktu yang sama, semenjak bulan Maret-Agustus.
Dalam kurun waktu 2018-2019 pemohonan dispensasi pernikahan relatif landai, bahkan
turun atau stabil. Gunungkidul menjadi kabupaten dengan penurunan permintaan dispensasi
tertinggi, lebih dari 54% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan dispensasi pernikahan
pada tahun 2019 hanya terjadi di kabupaten Sleman, dengan kenaikan sebesar 20%. Namun
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kondisi pandemi membuat dispensasi pernikahan melonjak tajam lebih dari 100%, terkecuali
Kota Yogyakarta. Peningkatan dispensasi pernikahan tertinggi adalah kabupaten Gunungkidul
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yang meningkat hingga 500% selama kurun waktu pandemi.
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Grafik 4.37 Perbandingan Dispensasi Pernikahan 2018-2020 (Maret-Agustus)
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E. PERSOALAN KESEHATAN ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19
1. Gangguan dan Protokol Kesehatan
Masa pandemi memunculkan permasalahan kesehatan bagi anak. Penutupan sekolah
dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit covid-19 pada anak-anak secara eskalatif
dalam lingkungan pendidikan. Namun perpindahan aktivitas anak-anak dari sekolah ke rumah

73

membuat potensi penyakit menular lain semakin meningkat terutama pada musim hujan, yaitu
demam berdarah.
Pertama, gangguan kesehatan yang membutuhkan perhatian semua pihak adalah
peningkatan penderita covid-19 pada anak. Berdasarkan data yang disampaikan oleh
dukuh/RW, terdapat 3 Dukuh yang melaporkan kasus covid-19 pada anak selama kurun waktu
Maret-Agustus 2020. Ketiga dukuh tersebut adalah dukuh Plumbon desa Banguntapan, serta
dukuh Jadan dan dukuh Kembaran desa Tamantirto. Ketiga dukuh tersebut merupakan dukuh
sub urban yang dekat dengan perkotaan.
Data covid-19 anak aktual didapatkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang
Yogyakarta, dimana per 11 Oktober 2020 telah mencapai angka 383 anak atau setara dengan
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12% dari total keseluruhan penderita covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka
persentase covid-19 pada anak, menurut IDAI Yogyakarta, lebih tinggi dari angka covid-19

D

anak di dunia yang sebesar 1,8% hingga 2,2% maupun angka covid-19 anak di tingkat

PR

Indonesia sebesar 7%.
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IDAI Yogyakarta menyampaikan peningkatan kasus covid-19 pada anak meningkat
seiring dengan penyebaran persepsi new normal atau adaptasi kebiasaan baru di tengah
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masyarakat, pelibatan anak-anak di ruang publik semakin tinggi. Peningkatan kasus covid-19
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pada anak juga disebabkan oleh cluster pesantren dimana masa new normal diikuti dengan
pembukaan sekolah berbasis boarding school. Karenanya IDAI cabang Yogyakarta
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merekomendasikan penundaan kegiatan belajar mengajar pesantren, kecuali melaksanakan
protokol ketat dengan fasilitas asrama yang memadai seperti isolasi mandiri 14 hari bagi santri
luar kota, pemeriksaan Rt-PCR berkala, fasilitas sanitasi dan higienitas, ketersediaan APD dan
perilku disiplin PHBS bagi santri.
Hal yang berpotensi memicu angka kematian anak di DIY menurut IDAI Yogyakarta
adalah comorbid anak dalam bentuk penyakit bawaan dan gizi buruk, serta penanganan yang
terlambat. Anak merupakan populasi rentan tertular covid 19 karena pada usia tersebut sulit
untuk menerapkan protokol kesehatan. Data Profil Kesehatan DIY 2019 menunjukan, angka
kematian bayi masih mencapai 315 anak dan angka kematian balita mencapai 336 anak.
Covid-19 berpotensi meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada anak, maka IDAI
Yogyakarta merekomendasikan tindakan pencegahan pada anak yaitu pembiasaan perilaku
3M untuk memutus mata rantai penularan yaitu; menggunakan masker (terkecuali untuk anak
dibawah 6 tahun), mencuci tangan dan menjaga jarak, membatasi mobilitas anak keluar rumah,
dan menunda pembukaan sekolah tatap muka setidaknya sampai Desember 2020.
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Selengkapnya grafik peningkatan kasus covid-19 pada anak dapat dilihat pada grafik dibawah
ini:
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Grafik 4.37 Pergerakan kasus covid-19 pada anak Mei-Oktober
Sumber: IDAI Yogyakarta
Kedua, gangguan kesehatan pada anak-anak selama pandemi lainnya adalah demam
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berdarah. Sebanyak 7 dukuh atau 12% dari dukuh melaporkan kasus demam berdarah pada
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anak selama pandemi. Ketujuh dukuh tersebut juga berada pada daerah sub urban di
kabupaten Bantul dan Sleman, yaitu dukuh Jadan dan dukuh Kembaran desa Tamantirto;
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dukuh Tegaltandan desa Banguntapan; dukuh Karanggayam Caturtunggal; dukuh Jongkang,
dukuh Sedan dan dukuh Mudal desa Sariharjo.
DIY merupakan daerah endemis dengan adanya kasus demam berdarah sepanjang
tahun. Demam berdarah merupakan penyakit vector borne disease, dimana nyamuk Aedes

Aegypty sering dijumpai pada permukiman yaitu tempat air dalam rumah seperti bak mandi,
pot tanaman air, tadahan air di dispenser dan lain-lain. Aktivitas anak-anak sepenuhnya di
rumah selama pandemi meningkatkan resiko tergigit nyamuk aedes sehingga kasus demam
berdarah meningkat terlebih memasuki musim penghujan.
Diperlukan upaya perilaku pencegahan berbasis rumah dan lingkungan terutama
program 3M plus yaitu dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas;
serta menambah upaya pencegahan seperti memelihara ikan, menggunakan obat anti
nyamukdan kawat kasa pada jendela dan ventilasi, membersihkan lingkungan dan tampungan
atau saluran air, serta menanam tanaman pengusir nyamuk.
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Selengkapnya data gangguan kesehatan anak yang dilaporkan dukuh/RW dapat dilihat pada
grafik dibawah ini:
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Grafik 4.38 Gangguan kesehatan pada anak selama pandemi (Dukuh/RW)
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Ketiga, gangguan kesehatan ringan dialami oleh anak-anak adalah infeksi pernafasan
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ringan seperti gejala flu, batuk, pilek pusing, asma; demam tidak spesifik, gangguan
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pencernaan seperti maag; dan gangguan kelelahan atau fatigue dalam bentuk pegal akibat
terlampau lama bermain gadget. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa keluhan
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kesehatan dianggap ringan dan tidak dirawat di Rumah Sakit.
Keluhan infeksi pernafasan dan demam yang diperoleh dari responden diatas belum
dapat dipastikan apakah common cold atau terkait covid-19, dikarenakan tidak dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut. Gejala covid 19 pada anak sangat bervariasi dan dapat diawali
dengan diare, kejang, shock, dan bahkan ada yang tanpa memiliki gejala (asimptomatis).
Demikian pula gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori
yang erat dengan hieginitas makanan dan kepadatan penduduk, perubahan pola makan
selama pandemi serta faktor tekanan psikologis. Keluhan pegal disebabkan penggunaan
gadget dalam waktu lama sebagai dampak kebijakan pembelajaran jarak jauh. Diperlukan
pendampingan orang tua untuk mengenali potensi tekanan psikis serta mengendalikan creen

time sesuai rekomendasi IDAI yaitu tidak lebih dari 2 jam selain jam belajar.
Data gangguan kesehatan ringan pada anak selama pandemi pada angka 5% atau 30
anak. Gangguan kesehatan paling tinggi dialami oleh anak SMP dan SMA, kemungkinan
disebabkan tekanan belajar serta mobilitas lebih tinggi dibandingkan anak SD.
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Grafik 4.39 Gangguan Kesehatan pada anak selama pandemic
Sumber: olah data penelitan, 2020
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Terkait dengan kepatuhan anak terhadap protokol kesehatan, dapat dilihat berdasarkan
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dua hal yaitu cuci tangan dan penggunaan masker. Survey yang melibatkan 145 orang tua dan
270 anak SD hingga SMU atau total responden 415 orang. Pertama terkait kebiasaan cuci
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tangan, sebanyak 94% responden menyatakan anak-anak rutin mencuci tangan dengan sabun
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atau hand sanitizer. Menyisakan 6% dengan budaya cuci tangan rendah. Angka tersebut
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menjadi beban edukasi agar awareness anak SMP dan SMA dengan penularan covid-19 lebih
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kuat. Perilaku tidak patuh mencuci tangan akan meningkatkan risiko tertular covid-19.
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Grafik 4.40 Perilaku cuci tangan pada anak
Sumber : Olah data penelitian, 2020
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SMA

Berdasarkan sumber air bersih untuk cuci tangan, sebagian besar keluarga telah
memiliki sumber air bersih. Masih terdapatnya angka 5% yang mengatakan “tidak ada” dapat
disebabkan oleh bias pertanyaan.
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Grafik 4.41 Ketersediaan fasilitas cuci tangan untuk anak
Sumber : Olah data penelitian, 2020
Asumsi bias pertanyaan dapat terkonfirmasi dengan data berikutnya dimana 1%
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responden yang menyatakan tidak tahu persis dari mana sumber air bersih di rumah. Dengan
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kata lain, 99% keluarga memiliki sumber air bersih bersumber dari sumur, PAM atau keduanya.
Perilaku cuci tangan merupakan salah satu indikator PHBS, yang dapat mencegah banyak
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penyakit infeksi food borne termasuk droplet covid-19.
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Grafik 4.42 Sumber air bersih untuk cuci tangan
Sumber : Olah data penelitian, 2020
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SMA

Kedua, permasalahan protokol kesehatan pada anak selanjutnya adalah kepatuhan
dalam penggunaan masker saat beraktivitas keluar rumah. Penggunaan masker adalah
tindakah pencegahan penularan covid-19. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebagian
besar responden selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Masih terdapat anak-anak
yang belum patuh atau kadang-kadang menggunakan masker sebanyak 2% dan tidak pernah
menggunakan masker sebesar 4%.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan gangguan kesehatan karena covid19, penggunaan masker ditambah dengan physical distancing adalah perubahan perilaku
sebagai pendekatan pencegahan penularan dengan metode promosi, edukasi dan regulasi
kesehatan. Angka ketidakpatuhan penggunaan masker pada anak sebesar 6% adalah angka
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edukasi untuk membentuk karakter dan kebiasaan keseharian
Pembiaasan dalam bentuk kampanye harus dilanjutkan dengan sistem pengawasan

D

penggunaan masker agar masyarakat bertindak disiplin saat membawa anak-anak ke tengah
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kerumunan masa dan ruang publik. Anak-anak tidak dilibatkan dalam aktivitas massal, dan jika

tD

terpaksa harus dilibatkan maka penggunaan masker pada anak harus menjadi perhatian semua
pihak. Sehingga angka kejadian pasien covid-19 pada anak-anak di DIY dapat ditekan serendah
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Grafik 4.43 Perilaku penggunaan masker pada anak
Sumber: Olah data penelitian, 2020
a. Gizi Seimbang dan Pola Makan
Permasalahan status gizi anak selama pandemi menjadi hal yang patut diwaspadi
mengingat kualitas pangan keluarga akan terdampak langsung akibat perubahan pendapatan
keluarga. Pendataan kondisi gizi anak dilakukan untuk melihat status gizi sebelum dan selama
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pandemi. Berdasarkan data penelitian, diketahui 93% responden tidak pernah mengalami
permasalahan status gizi semenjak sebelum pandemi. Sedangkan 2% responden dari
responden orang tua menyatakan masih memiliki anak dengan pemasalahan gizi. Sebanyak
5% responden menyatakan pernah memiliki riwayat permasalahan gizi terutama pada saat
responden masih balita.
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Grafik 4.44 Kondisi dan status gizi anak
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Balita merupakan kelompok umur yang rentan dengan permasalahan gizi. Berbagi
macam hal dapat menjadi faktor berpengaruh seperti pengasuhan, pendapatan keluarga dan
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kejadian penyakit. Permasalahan gizi balita perlu mendapatkan perhatian serius dikarenakan
merupakan determinan kesakitan dan kematian balita, terlebih dalam kondisi pandemi. Balita
merupakan generasi penerus bangsa, dimana permasalahan gizi pada awal 1000 hari pertama
kehidupan berdampak pada kualitas sumber daya manusia masa depan.
DIY masih memiliki angka kematian balita yang tinggi. Dinas Kesehatan DIY
menyampaikan data status gizi selama pandemi dengan pendekatan BB/U, TB/U dan BB/TB.
Berdasarkan pendekatan BB/U tercatat sebanyak 501 balita di propinsi DIY mengalami gizi
sangat kurang. Jumlah balita gizi sangat kurang terbanyak di kabupaten Sleman yaitu sebanyak
170 balita atau mencapai 33% dari keseluruhan balita gizi sangat kurang di DIY. Indikator BB/U
sangat sensitif untuk mengetahui status gizi saat ini, seperti di masa pandemi.
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Selengkapnya data dan grafik BB/U pada masa pandemi dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 4.46 Status gizi balita berdasarkan BB/U selama pandemi
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Grafik 4.45 Status gizi balita berdasarkan BB/U selama pandemic
Sumber : Dinas Kesehatan DIY
Data status gizi balita dengan pendekatan TB/U yang disampaikan Dinas Kesehatan
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dapat terlihat diketahui, sebanyak 1.356 balita sangat pendek di DIY. Jumlah balita sangat
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pendek paling banyak terdapat di kabupaten Sleman yaitu sebanyak 487 balita. Indikator TB/U

suatu bangsa.
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menggambarkan status gizi di masa lalu dan sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan
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Grafik 4.46 Status gizi balita berdasarkan TB/U selama pandemic
Sumber : Dinas Kesehatan DIY
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Sedangkan berdasarkan pendekatan BB/TB diketahui hanya sampai pertengahan tahun
2020 jumlah balita gizi buruk di DIY sebesar 297 balita, dimana pada tahun 2019 menurut Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan DY jumlah balita gizi buruk sejumlah 245 anak.
Selain Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, semua kabupaten mengalami peningkatan jumlah
balita gizi buruk.
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Grafik 4.47 Status gizi balita berdasarkan BB/TB selama pandemic
Sumber : Dinas Kesehatan DIY
Berdasarkan data yang disajikan oleh Grafik 4.46, Grafik 4.47 dan Grafik 4.48 didapatkan
prevalensi status gizi balita di DIY selama pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:
−

Balita stunting (sangat pendek dan pendek) sebesar 24,6%;

−

Balita underweight (gizi kurang-sangat kurang) sebesar 10,7%;

−

Balita untuk balita kurus/wasting (gizi kurang-gizi buruk) 5,6% dan

−

Balita overweight 15,1%.

Kondisi tersebut diatas jauh dari standar WHO yaitu ≤20% untuk balita stunting dan ≤5 %
untuk balita kurus.38

38

Direktorat Gizi Masyarakat Kementrian Kesehatan RI. Hasil Pemantauan Status Gizi ( PSG ) Tahun
2017
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Data tersebut diatas menunjukkan di DIY masih memiliki permasalahan gizi balita
secara akut dan kronis, terlebih jumlah balita gizi buruk selama pandemi mengalami kenaikan
dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi sebagai langsung pandemi covid-19
terhadap pendapatan keluarga serta terhentinya pemantauan tumbuh kembang balita seiring
penutupan kegiatan Posyandu selama pandemi.
Dibutuhkan upaya secara kontinyu agar pemantauan tumbuh kembang balita ini dapat
berjalan secara kontinyu dan identifikasi keluarga dengan balita yang terdampak ekonomi dan
memberikan bantuan untuk pemenuhan gizi balita. UNICEF merekomendasikan intervensi gizi
di beberapa kelompok usia, mulai usia kehamilan, ibu menyusui dan balita.
Intervensi suplemen kehamilan mencakup zat besi, asam folat, yodium, pemberian
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makanan tambahan dan konselin. Intervensi pada ibu menyusui mencakup inisiasi menyusu
dini dan penundaan pemotongan tali pusat, pemberian ASI eksklusif dan ASI 2 tahun. Pada
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bayi dan balita mendapatkan suplementasi vitamin A, zat besi, pemberian zink dan oralit pada
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kasus diare, pemberian obat cacing, pembiasaan cuci tangan dan pemberian makanan tambah
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Selain itu juga dibutuhkan pemantauan tumbuh kembang balita berupa penimbangan
balita, pengukuran TB, dan perkembangan motorik, sosial dan bahasa balita juga dilakukan

ia

secara rutin dengan standar penimbangan minimal 8 kali dalam tahun disertai monitoring
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perkembangan per 6 bulan. Karenanya, penutupan posyandu dan terhentinya aktivitas
pemantauan tumbuh kembang pada bayi dan balita perlu dikaji ulang untuk proses aktivasi
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yang aman selama masa pandemi.

Kedua adalah terkait menu makan sehat, sebanyak 60% responden mengatakan selalu
terdapat lauk, sayur dan buah dalam menu harian. Persentase untuk responden orang tua
dalam menyediakan menu sehat tertinggi dibanding responden lain, yaitu sebesar 72%.
Sedangkan responden SMP dan SMA, hanya 48% dan 50% anak yang mengkonsumsi lauk,
sayur dan buah dalam menu makan sehari-hari.
Sebagian remaja menyatakan hanya ingin makan nasi dengan lauk saja, walaupun sayur
dan buah telah tersedia di meja makan. Pola konsumsi menu sehat pada remaja yaitu anak
SMP dan SMA menjadi catatan tersendiri pada masa pandemi. Diperlukan edukasi lebih lanjut
agar anak-anak usia remaja bersedia mengkonsumsi menu sehat yang bermanfaat bagi
imunitas, terutama selama pandemi.
Penelitian oleh Hermina dan Prihartini menemukan, remaja adalah kelompok umur
dengan konsumsi buah dan sayur yang rendah. Sebanyak 98,4% responden remaja dalam
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penelitian tersebut mengaku kurang mengkonsumsi sayur dan buah.39 Hal tersebut dapat
dipegaruhi kebiasaan makronutrient seperti karbohidrat, kondisi ekonomi keluarga, persepsi
orang tua tentang menu sehat dan gaya hidup anak usia remaja. Anak SMP dan SMA adalah
kelompok rentan target program KIE pola makan sehat agar meraka tumbuh normal dan
terbebas dari penyakit kronis dan obesitas.
Perubahan menu keseharian dapat dilihat pada contoh pendapat responden berikut:

“Dulu makan lauk dan sayur bisa bersamaan, sekarang harus lebih hemat. Kalau sudah
makan lauk tidak makan sayur, kalau sudah makan sayur tidak makan lauk.”
(Responden 73, Anak SMP)

“Dulu sebelum pandemi banyak jajan di luar, sekarang makan makanan yang ada di rumah.
Hikmahnya lebih sehat makananku” (Responden 14, Anak SMA)
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“Ada... biasanya menu ikan dan daging selalu ada. Tetapi sekarang harus ngirit”

D

(Responden 11, Orang tua)
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Grafik 4.48 Pola menu lauk, sayur, dan buah selama terjadi pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Selain menu sehat, problem gizi seimbang pada anak terletak pada intensitas mereka
memenuhi standar makan tiga kali dalam sehari untuk menopang pertumbuhan dan imunitas.
Berdasarkan data penelitian terlihat hanya 65% anak-anak yang menyatakan makan teratur 3
kali dalam sehari. Anak SMA adalah mereka dengan ketidakteraturan intensitas makan
tertinggi, dimana hanya 45% responden yang makan teratur setuap hari.

39

Hermina, S P. Gambaran Konsumsi Sayur dan Buah Penduduk Indonesia dalam Konteks Gizi
Seimbang : Analisis Lanjut Survei Konsumsi Makanan Individu ( SKMI ), 2014

84

Kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan remaja terutama anak SMA adalah kelompok
umur dengan experience tinggi, dimana mereka hanya akan makan jika menu menggugah
selera atau bahkan instagramable. Karenanya Sebagian responden menyatakan tidak akan
makan jika sedang malas atau moody, lebih suka ngemil dibanding makan utama, beralasan
diet dan takut gemuk. Perubahan frekuensi makan juga disebabkan keinginan berhemat dan
aktivitas keseharian lebih banyak di luar rumah.
Sedangkan bagi orang tua, perubahan frekuensi makan pada anak disebabkan anak
lebih memilih jajan snack, malas makan, serta belum mandiri terutama bagi anak balita.
Berdasarkan data diatas diperlukan program KIE menyeluruh tentang gizi seimbang berupa
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keragaman, proporsi dan kecukupan pangan menurut kelompok usia, khususnya pada remaja.
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Grafik 4.49 Frekuensi makan anak selama pandemi
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Perubahan makan juga dilihat berdasarkan porsi dan tambahan menu jika
dibandingkan sebelum dan setelah pandemi. Sebanyak 4% responden baik orang tua maupun
anak menambah porsi makan, dan 21% menambah porsi dan menu makan selama pandemi.
Perubahan pola makan tersebut disebabkan selama pandemi orang tua lebih sering memasak
untuk kebutuhan berhemat, perhatian kepada persoalan imunitas dan gizi seimbang, serta
menjaga dari penularan covid-19. Namun tidak semua perubahan dimaksudkan untuk
kebutuhan gizi seimbang. Responden anak mengubah pola makan disebabkan bertambahnya
makanan cemilan selama mereka berada di rumah.
Sedangkan sebagian besar responden, yaitu 62% menyatakan tidak mengubah porsi
dan menu makan baik sebelum atau selama pandemi. Sedangkan 20% responden menyatakan
menurunkan porsi makan. Penurunan porsi tersebut disebabkan menurunnya pendapatan
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keluarga, ingin berhemat serta tidak terbiasa makan buah dan lauk hewani. Diperlukan upaya
untuk mendeteksi keluarga yang kesulitan memenuhi kecukupan gizi keluarga sehingga
bantuan dapat diberikan tepat sesuai sasaran dengan nilai bantuan yang dihitung berdasarkan
kebutuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa pernyataan responden anak SMP dan anak
SMA yang lebih menyukai makanan snack dan menghindari makanan sayur berikut:

“Makan sekali hehe tapi ngemil macem macem, tapi nanti kalo dimarahin suruh makan ya
bisa 2 kali atau 3 kali” (Responden 73, anak SMP)
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“Makan 2-3 kali tergantung dengan mood. Ibu saya terbiasa menyediakan sayur namun
saya terbiasa makan hanya nasi dan lauk” (Responden 6, Anak SMA)
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Grafik 4.50 Frekuensi makan anak selama pandemi
Sumber: Olah data penelitian, 2020
2. Imunisasi, Suplementasi dan Pemberian Obat Cacing
Data penelitian tentang pelaksanaan imunisasi didapatkan berdasarkan data orang tua
secara online. Berdasarkan data penelitian, 10% responden menyatakan anak SD telah
mendapatkan imunisasi selama pandemi. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan program BIAS
untuk SD baru dilaksanakan pada bulan Agustus dan September, sedangkan survey
dilaksanakan pada bulan Juli. Pandemi menyebabkan program imuniasi di DIY sedikit terlambat
dan harus berjalan dengan protokol kesehatan, dimana peserta imunisasi datang ke sekolah
secara bergelombang, dalam keadaan sehat, meggunakan masker dan cek suhu.
.
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Grafik 4.51 Cakupan imunisasi SD selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS adalah pemberian imunisasi anak SD

PR

untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Kelas 1 mendapatkan imunisasi campak dan DT, Kelas 2
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mendapatkan Td dan dan kelas 5 mendapatkan imunusasi dan HPV.
Berdasarkan Data dari Dinas Kesehatan DIY, selama kurun waktu bulan Maret-Agustus
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untuk anak usia 18-24 tahun.
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2020 terdapat penurunan persentase imunisasi baik imunisasi dasar lengkap maupun imunisasi

1) Imunisasi dasar lengkap untuk bayi mencakup 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-

−
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HB-HiB, 4 dosis polio tetes dan 1 dosis campak/MR
Cakupan imunisasi setiap bulan hanya mencapai 3-6%. Sehingga cakupan kumulatif
selama 6 bulan pandemi hanya sebesar 23,3%.
−

Cakupan imunisasi pada tahun 2019 mencapai 97,9% Sehingga data selama pandemi
dapat dikatakan sangat menurun dibandingkan data sebelum pandemi.

2) Imunisasi anak usia 18-24 bulan yang mencakup 1 dosis DPT-HB-HiB (4) dan campak/MR
(2). Cakupan imunisasi booster DPT-HB-HiB (4) sebesar 33% dan campak/MR (2) sebesar
31,2%.
Pemberian imunisasi dasar lengkap perlu tetap diberikan kepada anak sesuai usia,
untuk mencegah penyakit dan timbulnya wabah dikemudian hari. Untuk mencegah penularan
harus memenuhi protokol kesehatan penyakit, maka IDAI merekomendasikan pelaksanaan
imunisasi dapat ditunda 1 bulan.
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Dalam hal pemberian suplemenentasi vitamin A, zat besi dan obat cacing bagi anak SD
dapat terlihat hanya 22% yang pernah mendapatkan suplementasi selama pandemi, baik
keduanya maupun salah satu diantara Vitamin A, zat besi dan obat cacing.
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Grafik 4.52 Cakupan suplementasi selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Demikian juga dengan program pemberian obat cacing dan suplementasi vit A pada

ia

balita dan zat besi pada remaja putri yang didistribusikan melalui Posyandu belum berjalan
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merata. Cakupan tertinggi adalah suplementasi untuk balita yakni 68% untuk vitamin A, disusul
kemudian dengan pemberian obat cacing pada cakupan 58%. Hal tersebut dapat disebabkan
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karena terbatasnya mobilitas akibat pembatasan sosial, kekhawatiran orang tua membawa
balita ke ke rumah sakit atau puskesmas dan terbatasnya pelayanan kesehatan maupun
layanan Posyandu. Sedangkan cakupan suplementasi zat besi untuk remaja putri pada
persentase sangat rendah yaitu 10%.
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Grafik 4.53 Cakupa balita selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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F. PERSPEKTIF LINGKUNGAN TERHADAP PERMASALAHAN ANAK SELAMA PANDEMI
1. Anak dan Orang Tua
Selama pandemi, orang tua merasakan emosi yang beraga, baik emosi positif maupun
negatif. Emosi negatif yang dirasakan orang tua adalah merasakan cemas (51%) marah (27%)
dan sedih (37%), dimana hal tersebut disebabkan oleh tekanan pembelajaran jarak jauh dan
khawatir terhadap paparan penularan covid-19. Namun orang tua juga merasakan emosi yang
positif dalam bentuk senang (30%) dan merasakan bahagia (26%), dimana perasaan tersebut
disebabkan oleh interaksi yang semakin dekat. Sebagian orang tua lain merasakan emosi
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netral (6) dan campuran (11%). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah:
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Grafik 4.54 Spektrum emosi oang tua selama pandemi
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Latar belakang emosi negatif yang dirasakan oleh orang tua berpangkal pada beban
pembelajaran jarak jauh. Hambatan terbesar orang tua disebabkan keterbatasan mereka
dalam menguasai materi serta mengatasi kebosanan anak selama belajar dari rumah. Orang
tua menilai pembelajaran online yang dijalani anak-anak mendorong interaksi tinggi dengan
internet. Pembelajaran jarak jauh juga menambah beban ekonomi mengingat pada saat yang
sama pendapatan keluarga turun dan biaya kuota semakin meningkat untuk kebutuhan
belajar anak. Karenanya sebanyak 52% orang tua menyatakan pembelajaran jarak jauh sebagai
sumber tekanan.
Selain itu, kondisi kekhawatiran akan terpapar penularan covid-19 juga menjadi sumber
tekanan bagi 32% orang tua. Tuntutan ekonomi membuat tidak semua orang tua mampu
bekerja dari rumah, dan terpaksa harus tetap keluar rumah meski dengan resiko terpapar
covid-19 lebih tinggi. Terbatasnya aktivitas anak juga sehingga aktivitas anak lebih terpusat di
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rumah yang kemudian memicu emosi-emosi negatif. Sebanyak 8% orang tua menjadikan hal
tersebut sebagai sumber tekanan.
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Grafik 4.55 Latar belakang emosi orang tua selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Adapun latar belakang emosi positif pada orang tua disebabkan oleh interaksi di dalam
keluarga yang menjadi lebih intens dari kondisi sebelum pandemi. Menghadapi kondisi
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pandemi mereka memilih untuk mengembangkan perasaan pasrah atas segala yang terjadi
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responden sebagai berikut.
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sehingga pikiran positif tetap terjaga. Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam pendapat
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“Sedih melihat anak-anak belajar dirumah dengan malas, cemas bila anak dikejar
akademik takut anak stres marah akhirnya anak larinya ke TV karena tidak adanya kegiatan
lain, dengan rumah yang sempit anak-anak tdk leluasa bermain dalam rumah tanpa
bertengkar (rebutan)” (Responden 112, Orang tua)
“Saya memahami bahwa situasi terjadi karena sesuatu yang diluar kontrol manusia jadi
segala hal yang menjadi konsekuensinya adalah hal yang harus dihadapi”
(Responden 138, Orang tua)
Hambatan yang paling sering muncul bagi orangtua di masa pandemi adalah
kemampuan dalam mendampingi anak belajar dan memahami materi yang diberikan. Orang
tua seringkali dihadapkan dengan mood anak yang mudah bosan sehingga tidak semangat
belajar dan mengerjakan tugas. Hambatan lain terkait kendala teknis yang berkaitan dengan
ketersediaan gadget, kuota dan signal yang stabil untuk dapat menunjang proses
pembelajaran jarak jauh.
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Grafik 4.56 Hambatan orang tua selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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2. Anak dan Guru

Guru adalah orang kedua yang lekat dengan kehidupan anak-anak. Emosi yang
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dirasakan oleh para guru di masa pandemi beragam. Emosi positif ditemukan berupa perasaan
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senang (10%), bahagia (1%) dan rindu (1%). Sedangkan emosi negatif yang dirasakan oleh
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para guru teridentifikasi sebagai perasaan cemas (29%), sedih (24%), marah (3%), pusing (1%),
bingung (1%) dan takut (1%).
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Dari beragam pilihan emosi, sebanyak 18% guru mengalami percampuran antara emosi
negatif dan emosi positif atau mixed feeling. Namun demikian, para guru juga tidak sedikit
yang merasakan netral yang diakui dengan perasaan biasa saja sebanyak 10%. Namun secara
umum, emosi negatif lebih dominan dibandingkan jenis emosi lain.
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Grafik 4.57 Spektrum emosi guru selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Rindu

Latar belakang munculnya emosi yang dirasakan oleh guru di masa pandemi beragam
baik positif maupun negatif. Emosi positif yang dirasakan oleh beberapa hal. Sebanyak 9%
guru menyatakan kondisi pandemi mendorong keterampilan dalam menggunakan teknologi
untuk pembelajaran baik guru maupun anak-anak semakin berkembang. Sedangkan 6%
responden lainnya menilai keberadaan pembelajaran jarak jauh membuat mereka memiliki
lebih banyak waktu luang sehingga interaksi dengan keluarga menjadi semakin intens.
Adapun emosi negatif terlihat lebih dominan dibandingkan emosi positif. Emosi negatif
tertinggi dipicu oleh kesulitan dalam beradaptasi dengan proses kegiatan belajar mengajar
yang dinilai 52% responden. Guru merasa kesulitan dalam menyampaikan materi kepada
anak-anak. Sedangkan 10% responden lainnya menyatakan kendala teknis seperti
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ketersediaan kuota, device tidak memadai serta sinyal yang tidak stabil.
Sebanyak 2% responden menilai tugas dan beban pekerjaan menjadi salah satu
Guru

pun

terkadang

mengabaikan

pekerjaan

rumah

karena

harus

D

penghambat.
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mendahulukan tugas mengajar. Tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran, sebanyak 6%
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guru juga mencemaskan ancaman kesehatan selama pandemi. Sementara diantara emosi
positif dan negatif, sejumlah 10% responden guru bersikap netral karena menilai kondisi saat

ia

ini adalah hal yang wajar sehingga mereka berusaha untuk menyesuaikan diri.
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Berikut adalah beberapa pernyataan kondisi emosi responden guru
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“(1) Mempersiapkan pembelajaran menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran tapi hasil
pembelajaran kurang maksimal; (2) aktivitas siswa belajar kurang maksimal, kurang bisa
terkontrol, penjelasan dengan video onnline kadang ada siswa yang tidak masuk dan
ikut partisipasi; (3) Hasil penilaian baik ulangan harian, PTS, maupun PAS kurang valid
karena sulit terpantau siswa mengerjakan sendiri atau dengan bantuan orang lain; (4)
Kualitas pendidikan perlu mendapat perhatian serius”
(Responden 37, Guru)

“Merasa kurang maksimal karena pembelajaran daring tidak bisa melihat dan
menjalankan kegiaan belajar mengajar secara langsung”
(Responden 91, Guru)
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Grafik 4.58 Latar belakang emosi guru selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Kemampuan anak dalam menerima materi pelajaran adalah salah satu tekanan bagi
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guru. Dalam sudut pandang guru, sikap anak-anak dalam merespon pembelajaran jarak jauh
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu respon positif dan negatif. Pada respon positif, guru
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menilai bahwa anak-anak cukup antusias dengan segala prosedur yang harus dilakukan
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selama pembelajaran jarak jauh, yaitu sebanyak 8%.
Akan tetapi, guru menilai anak-anak yang lebih banyak memberikan respon negatif,
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dimana respon negatif anak-anak lebih banyak dalam bentuk motivasi dan semangat belajar
siswa yang menurun sebesar 73%, kendala akademik sebanyak 14% serta kendala tehnik
sebesar 5%. Kondisi tersebut diatas tentu akan berdampak pada kondisi akademis anak-anak
seperti anak-anak tidak dapat mengumpulkan tugas waktu dan berdampak kepada
penurunan nilai.
Pendapat tersebut diatas sesuai dengan pernyatan responden berikut:

“Kurang motivasi, anak lebih senang belajar di sekolah dan bertatap muka.”
(Responden 74, Guru)

“Ada yang cukup respon atau antusias, tetapi ada satu dua anak yang malas dan
terlambat lama mengumpulkan tugas. Kalau tugas dalam bentuk file banyak siswa yang
copy paste dari teman-temannya.”
(Responden 84, Guru)
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Grafik 4.59 Respon siswa terhadap pembelajaran jarak jauh menurut guru
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Sedangkan respon orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh, guru memandang
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bahwa para orangtua memiliki respon berbeda-beda. Sebagian orang tua yaitu 32%
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diantaranya mendukung dengan alasan kesehatan anak. Sehingga mereka tidak segan untuk
mendampingi segala kebutuhan dan proses yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh.
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Namun lebih banyak guru yang menilai orangtua yang terbebani. Diantaranya adalah,
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52% guru menilai orang terbebani dalam hal memahami materi anak-anak dan 10% guru
menilai orang tua mengalami kendala teknis dan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan
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munculnya emosi negatif, yang dinyatakan oleh 8% guru. Berikut beberapa contoh pernyataan
guru terkait dengan respon orang tua:

“Bagi orang tua yang sibuk, (kondisi) ini menyebabkan pembelajaran anak lebih
sulitcMmereka sulit dalam membagi waktu antara bekerja dan mendampingi anak.
(Mereka juga) harus menyediakan anggaran untuk kuota pembelajaran jarak jauh.”
(Responden 48, Guru)

“Sebagian besar orang tua memaklumi keadaan dengan memfasilitasi kebutuhan siswa,
namun ada satu dua orang yang karena keadaan relatif kurang membantu”
(Responden 148, Guru)
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Selengkapnya respon orang tua dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Grafik 4.60 Respon orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh menurut guru
Sumber: Olah data penelitian, 2020

Hambatan orangtua, menurut para guru sendiri, tertinggi sebanyak 40% disebabkan
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oleh kendala teknis dan ekonomi sehingga orang tua tidak optimal mendampingi anak-anak
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selama proses pembelajaran jarak jauh. Sebagian orangtua lainnya, yaitu 35% tidak selalu
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memiliki waktu luang disebabkan kesibukan bekerja mencari nafkah, 16% kurang memiliki
kemampuan dalam memahami materi serta 9% terkendala dalam menggunakan gadget
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sebagai media pembelajaram. Kondisi demikian seringkali menyebabkan anak semakin tidak
termotivasi untuk belajar. Beberapa pernyataan responden terkait hambatan orang tua dapat
dilihat sebagai berikut:

“(1) Sinyal yang lemah; (2) Pengeluaran orang tua semakin banyak terkait pembelian kuota;
(3) Orang tua kesulitan mengarahkan anak karena orang tua juga tidak menguasai
tehnologi” (Responden 80, Guru)
“Hambatan utama adalah jaringan yang relatif kurang stabil, selain juga faktor handphone
yang tidak support sementara orang tua belum dapat mengatasinya” Responden 148,
Guru)
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Selengkapnya hambatan orang tua dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Grafik 4.61 Hambatan orang tua menurut guru
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Berbagai macam upaya dilakukan oleh guru untuk mengatasi berbagai macam
hambatan yang dihadapi anak-anak selama masa pandemi dengan model pembelajaran jarak
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jauh. Sebanyak 43% guru melakukan pendekatan personal dengan cara membangun
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komunikasi yang aktif dengan orang tua maupun siswa. Selain itu 36% guru menyiapkan
materi dengan metode menarik dan inovatif agar mudah dipahami oleh anak-anak sehingga
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pembelajaran jarak jauh tidak dianggap menyulitkan.
Langkah lain ditemput 12% guru dengan memberikan support materiil dalam bentuk
mencarikan bantuan kuota sehingga anak-anak tidak terkendala secara teknis dan 7%
memberikan dispensasi tugas dalam bentuk penambahan waktu pengumpulan tugas. Selain
itu, juga terdapat 2% guru berupaya meningkatkan ketrampilan dengan pelatihan-pelatihan
seperti pembuatan media pembelajaran, komunikasi dll. Hal tersebut dapat dilihat melalui
sebagian pernyatan responden berikut:

“Terkait materi, saya menyediakan waktu kepada siswa untuk bertanya materi yang belum
dipahami lewat Whatsapp” (Responden 80, Guru)
“Kami sering mengadakan pembelajaran secara luring, membuka komunikasi dengann
para wali lewat Whatsapp dan bagi yg benar-benar membutuhkan penjelasan anak-anak
kami persilahkan datang ke sekolah utk privat dengan guru.”
(Responden 110, Guru)
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Grafik 4.62 Upaya yang dilakukan guru
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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3. Anak dan Kampung

PR

Rumah dan kampung menjadi lingkungan yang terdekat bagi anak-anak selama masa
pandemi. Karenanya menjaga lingkungan anak-anak tetap kondusif dan aman bagi anak-anak

tD

selama masa pandemi sangat penting. Sebagian besar dukuh dan RW yang menjadi lokasi
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survey, merespon kondisi pandemi dengan menjalankan sejumlah program antisipatif agar
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kondisi kesehatan warga termasuk anak-anak dapat tetap terjaga.
Sejumlah 37% dukuh/RW memilih program penyemprotan desinfektan, 19%
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dukuh/RW menerapkan kebijakan lockdown, 13% membuat program bantuan pangan dan
13% mendistribusikan masker atau hand sanitizer kepada warga. Adapun program lain yang
dijalankan adalah 9% menyediakan lokasi isolasi mandiri, serta 9% melakukan program
sosialisasi tentang protokol kesehatan oleh Tim Satgad covid-19.

9%
Desinfektan

9%
37%

Bantuan pangan
Bantuan masker/hs

19%

Lockdown
Tempat isolasi
13%

13%

Sosialisasi

Grafik 4.63 Program Dukuh/RW dalam penanganan covid-19
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Dalam penerapan protokol kesehatan, dukuh/RW menilai warga masyarakat
merespon protokol kesehatan dengan respon berbeda-beda. Sebanyak 65% Dukuh/RW
menyatakan warga masyarakat mayoritas patuh dengan protokol kesehatan. Sedangkan 18%
dukuh/RW menilai warga cukup patuh dan 17% dukuh/RW menyatakan warga di lingkungan
padukuhan atau RW tidak patuh dengan protokol kesehatan.
Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan lingkungan padukuhan dan RW
masing-masing tentu akan menjamin keamanan anak-anak selama masa pandemi. Mobilitas
orang dewasa yang lebih tinggi tentu akan menjadi sumber penularan manakala tidak disiplin
dalam protokol kesehatan. Keberadaan orang dewasa juga menjadi teladan agar anak-anak
terbiasa menjalankan perilaku hidup bersih terutama dalam hal ini adalah mencuci tangan dan
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menggunakan masker. Beberapa contoh pernyataan dukuh/RW adalah sebagai berikut:
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“Ibu-ibu nurut, tapi bapak-bapak agak susah. Anak-anak kalau main di dekat rumah jarang
pakai masker, tapi kalau jauh baru pakai” (Responden 08, Dukuh/RW)
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(Responden 29, Dukuh/RW)
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“Sudah bagus, hampir seluruh warga yang beraktivitas di luar rumah memakai masker.
Warung-warung milik warga juga sebagian besar telah menyediakan tempat cuci tangan.
Jaga jarak di masjid juga telah diterapkan dengan baik.”
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Grafik 4.64 Kepatuhan warga dengan protocol covid-19
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Menyikapi permasalahan anak-anak selama pandemi, sebanyak 46% dukuh/RW
merintis program secara mandiri yang ditujukan untuk anak-anak. Sebanyak 22% dukuh/RW
menjalankan program pendidikan, dimana dengan program tersebut diharapkan dapat
membantu kebutuhan kuota dan pendampingan belajar. Sedangkan 12% dukuh/RW
menjalankan program kesehatan yang dimaksudkan agar anak-anak dapat terhindar dari
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penyakit menular terutama covid-19 dan demam berdarah. Program lain adalah
pendampingan psikologi yang dijalankan oleh 2% dukuh/RW. Beberapa pernyataan
responden terkait dengan program selama pandemi dapat dilihat sebagai berikut:

“Tujuan dari program tersebut adalah untuk memastikan kesehatan anak-anak dan
mencegah tertular dari penyakit covid-19. Sedangkan jam belajar masyarakat untuk
mencerdaskan generasi penerus.” (Responden 01, dukuh/RW)
“Supaya anak-anak tetap belajar di saat orang tua kesulitan memfasilitasi secara materi.”
(Responden 18, dukuh/RW)
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“Membantu fasilitas teknis bagi anak-anak dalam pembelajaran serta memutus
penyebaran demam berdarah.” (Responden 29, udkuh/RW)
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Grafik 4.65 Program Dukuh/RW untuk anak-anak selama pandemic covid-19
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Penerima manfaat program yang dijalankan Dukuh/RW berlaku untuk semua tingkatan
jenjang baik SD, SMP maupun SMA. Secara umum program pendidikan yang dijalankan dalam
bentuk pendampingan atau bimbingan belajarbelajar, bantuan SPP atau perlengkapan
sekolah yang dibutuhkan, program perpustakaan keliling untuk memudahkan anak untuk
mendapatkan sumber materi belajar dan penyediaan wifi secara gratis. Sumber pendanaan
untuk menjalankan program tersebut berasal dari kas atau sumbangan warga. Program di
jalankan dengan memanfaatkan fasilitas kampung seperti balai pertemuan sehingga tetap
dapat memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Berikut beberapa program inovasi
masyarakat untuk membantu anak-anak selama pandemi:

“Bimbingan belajar dengan mengundang guru profesional untuk mengajar anak-anak
terutama pelajaran matematika. Program berjalan semenjak sebelum pandemi dengan
menggunakan dana bantuan pemerintah, namun jika kurang ditambah dana kas RW dan
stimulant. Namun kali ini stimulan digunakan untuk penanganan covid-19.”
(Responden 6, dukuh/RW)
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“Bimbingan belajar dan TPA dilaksanakan di Mushola namun terhenti sewaktu covid-19
karena belum ada kepastian boleh atau tidaknya dilaksanakan kembali. Untuk saat ini
hanya orang tertentu saja di rumah kepala dukuh untuk menghindari terlalu banyak warga
berkerumun.” (Responden 19, dukuh/RW)

8%
7%

7%

7%

6%
5%

4%
4%
3%

3%

3%

3%
2%
2%
1%

1%

SD

SMP

DI
Y

1%
0%

Wifi gratis

Bantuan SPP

D

Bimbel

SMA

tD

PR

Grafik 4.66 Program Dukuh/RW untuk SD, SMP, dan SMA
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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4. Anak dan Posyandu
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Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM
yang melaksanakan kegiatan rutin setiap bulan. Pelayanan yang diberikan Posyandu
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diantaranya adalah pelayanan untuk ibu hami dan ibu nifas, pemantauan tumbuh kembang
bayi dan balita, KB, imunisasi, pelayanan gizi untuk bayi dan balita, pencegahan dan
penanggulangan diare dll dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan
kegiatan tambahan.40 Selama masa pandemi, sebanyak 77% posyandu yang menjadi
responden masih mampu menjalankan peran dan ketugasannya.

23%

Ada
Tidak Ada
77%
Grafik 4.67 Posyandu selama pandemic covid-19

Sumber: Olah data penelitian, 2020
40

Kementrian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. 2020
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Perjalanan aktivitas posyandu selama pandemi berjalan sangat beragam dengan
beberapa penyesuaian. Sebanyak 30% posyandu mampu berjalan penuh selama pandemi, dan
23% posyandu sempat terhenti selama 5 bulan. Angka persentase tersebut menurun
dibandingkan angka aktifitas sebelum pandemi, dimana pada tahun 2019 jumlah posyandu
aktif DIY mencapai angka 82,97%

41

. Pelayanan posyandu terhenti dengan beberapa alasan

seperti pembatasan kegiatan masyarakat pada awal pandemi, kekhawatiran kader maupun
orang tua, serta kejelasan arahan kegiatan posyandu dari Puskesmas.
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Grafik 4.68 Lama posyandu berhenti selama pandemic covid-19
Sumber: Olah data penelitian, 2020
Agar posyandu tetap dapat berjalan, kader posyandu melakukan berbagai macam
inovasi agar tugas dan peran posyandu dapat berjalan meski dengan berbagai penyesuaian.
Sebanyak 42% posyandu menjalankan tugas dengan melakukan kunjungan rumah sehingga
dapat menimbang berat dan tinggi badan anak. Sebanyak 30% melakukan pemantauan
tumbuh kembang melalui laporan orang tua di grup whatsapp. Sedangkan 12% lain
mendistribusikan bantuan seperti PMT atau suplemen secara langsung dari rumah ke rumah.
Berikut contoh jawaban responden terhadap aktivitas posyandu selama pandemi:

“Pada bulan Maret hingga Agustus posyandu dilakukan dengan door to door, yaitu kader
mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa alat yang diperlukan. Begitu pula jika
ada anak yang teridentifikasi stunting maka kader akan memberikan bantuan PMT.”
(Responden 18, Posyandu)
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“Tidak dilakukan pemantauan selama bulan Maret hingga Juli. Sementara untuk bulan
Agustus dilakukan pemberian vitamin A dan obat cacing dengan metode kader
mendatangi rumah satu persatu dengan menimbang dan memberi PMT, mengukur tinggi
badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala anak.” (Responden 43, Posyandu)
Selengkapnya aktivitas posyandu selama pandemi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Grafik 4.69 Bentuk aktivitas posyandu selama pandemi covid-19
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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Sebagaimana tersurat dalam jawaban responden diatas, pemberian suplemen menjadi
aktivitas yang mampu dijalankan oleh sebagian besar posyandu selama pandemi. Sebanyak

Se
kr

65% posyandu masuh mampu mendistribusikan vitamin A kepada bayi dan balita, serta 57%
mendistribusikan obat cacing. Sedangkan untuk pengukuran BB/TB anak-anak mampu
dijangkau oleh 57% posyandu dan pemberian PMT masih mampu dijalankan oleh 55%
posyandu selama pandemi. Imunisasi dan pemberian suplemen zat besi bagi remaja putri
menjadi hal yang relatif sulit dilakukan sehingga angka jangkauan hanya mampu dijalankan
oleh 13% posyandu untuk imunisasi dan 10% posyandu untuk suplemen zat besi.
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Grafik 4.70 Bentuk aktivitas posyandu selama pandemic covid-19
Sumber: Olah data penelitian, 2020

D

Keterbatasan pelaksanaan posyandu tersebut tentu berdampak kepada kurang

PR

optimalnya posyandu dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Diantara dampak tersebut

tD

adalah, 18% menilai pemantauan kondisi anak tidak berjalan optimal. Selain itu anak-anak pun
menjadi tidak terkondisi dengan kegiatan posyandu. Sebanyak 10% posyandu menyatakan
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anak-anak menjadi rewel dan pemalu saat ditimbang. Ketiadaan posyandu juga membuat
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kondisi tumbuh kembang anak kurang terpantau, dimana 3% posyandu menyatakan berat
badan anak menjadi naik atau turun. Demikian juga dengan jadwal suplementasi dimana 2%
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posyandu menyatakan jadwal suplementasi terlambat dibandingkan jadwal seharusnya.
Beberapa kondisi pandemi yang berdampak kepada anak-anak disampaikan dalam
pernyataan responden berikut:

“Tidak bisa memantau tumbuh kembang anak. Anak menjadi berbeda, karena sudah 4
bulan tidak bertemu. Anak menjadi lebih pemalu.” (Reponden 48, Posyandu)
“Kepedulian terhadap anak untuk rutin mengecek kesehatan berkurang, karena kegiatan
kontrol anak terbatas dirumah dan dilakukan orang tua secara mandiri.” (Responden 42,
Posyandu)
Selengkapnya dampak pandemi terhadap anak-anak peserta posyandu dapat dilihat pada
grafik dihalaman berikut
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Grafik 4.70 Bentuk aktivitas posyandu selama pandemi covid-19
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Secara umum, posyandu tidak mengalami permasalahan berarti. Sebanyak 87%
posyandu tidak mengalami hambatan berarti dalam pelaksanaan posyandu di masa pandemi.
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Sedangkan 12% posyandu kesulitan dari sisi kader posyandu yang sulit meakukan regenerasi
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atau menyediakan waktu khusus menjalankan tugas posyandu selama pandemi. Dan 2%
posyandu menyatakan kesulitan dari sisi orang tua yang kurang memberikan perhatian

berikut:
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terhadap tumbuh kembang anak-anak. Contohnya adalah seperti pernyataan responden

“Regenerasi kader masih sulit. Mencari anak-anak muda yang mau kerja sosial untuk
posyandu sulit sekali.” (Responden 06, Posyandu)
“Kadang pekerjaan kader kurang bagus saat melakukan pencatatan. Kami juga belum
punya thermo gun” (Responden 10, Posyandu)
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Selengkapnya kendala aktivitas posyandu selama pandemi dapat dilihat pada grafik
dibawah ini:
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Grafik 4.71 Kendala aktivitas posyandu selama pandemic
Sumber: Olah data penelitian, 2020

Selama pandemi, posyandu secara umum mampu berjalan dengan berbagai inovasi dan
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metode yang tetap memenuhi protokol kesehatan. Pendampingan dari puskesmas menjadi
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salah satu hal yang menjadikan ketugasan posyandu dapat berjalan dengan baik. Sebanyak
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50% responden merasakan pendampingan puskesmas baik secara langsung maupun
pantauan melalui grup whatsapp. Selain itu, 15% responden mendapatkan pelatihan dan
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penyuluhan, 10% responden mendapatkan dukungan dalam bentuk distribusi bantuan dan
7% dalam bentuk pendampingan pendataan bayi dan balita. Hanya saja masih terdapat 23%
responden yang menilai tidak merasakan pendampingan dari Puskesmas. Beberapa pendapat
responden terkait pendampingan puskesmas selama pandemi adalah:

“Puskesmas memberikan bantuan ke posyandu berupa suplai beberapa kebutuhan
vitamin atau nutrisi untuk balita, untuk nanntinya disalurkan lagi ke balita. puskesmas juga
memantau keadaan posyandu dan terkadang meminta data balita yang diperlukan di
wilayah posyandu.” (Responden 05, Posyandu)
“Peran puskesamas selama masa pandemi sebatas koordinasi dan menanyakan kabar
mengenai bagaimana keadaan dari setiap kader posyandu. jika diperlukan bantuan,
seperti ada ibu hamil yang tidak bisa pergi ke puskesmas karena kondisi fisik maka dari
posyandu bisa meminta bantuan bidan untuk datang kerumah ibu hamil.”
(Responden 51, Posyandu)
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Selengkapnya kendala pelaksanaan posyandu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Grafik 4.72 Kendala aktivitas posyandu selama pandemi
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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G. HARAPAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH ANAK

menyebabkan

anak-anak

melakukan
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pembelajaran jarak jauh atau belajar online dengan memanfaatkan jaringan internet, maka
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anak-anak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Namun tidak semua
anak-anak mampu beradaptasi dengan cepat, mengingat pembelajaran jarak jauh
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membutuhkan kemandirian dalam belajar maupun tersedianya fasilitas teknis seperti kuota
atau wifi, gadget memadai dan jaringan atau sinyal yang kuat untuk mengakses materi
pembelajaran.

Karenanya, anak-anak SMP dan SMA menjadikan 4 hal berikut sebagai hal yang paling
mereka harapkan dari pemerintah. Yaitu bantuan teknis baik kuota atau wifi dan gadget,
perbaikan metode pengajaran serta pengurangan tugas. Selain aspek penyesuaian
pembelajaran online, anak-anak juga mengharapkan normalisasi kegiatan belajar mengajar
dapat segera berjalan. Sebagian anak-anak menyatakan diri siap menerapkan protokol
kesehatan demi dapat kembali belajar di sekolah.
Meski suara harapan anak SMP dan SMA kepada pemerintah relatif sama, namun titik
tekan harapan mereka sedikit berbeda. Anak SMA lebih menyuarakan kebutuhan bantuan
kuota, dimana hal tersebut didukung oleh 47% responden dan menjadi harapan tertinggi.
Sedangkan anak SMP, harapan tertinggi adalah keinginan mereka untuk kembali belajar di
sekolah, sebagaimana pembelajaran sebelum pandemi.
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“Bantuan kuota rutin setiap bulan, guru lebih variatif dalam mengajar, dan jika
memungkinkan sekolah segera dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan.”
(Responden 15, Anak SMP)

“Masukan saya karena saya seorang siswa SMK yang sangat memerlukan praktek daripada
teori, masukannya agar saat jadwal praktek tetap berangkat kesekolah dengan tetap
mematuhi protokol yang ada karena melihat fasilitas dirumah tidak begitu memadai.”
(Responden 47, Anak SMA)
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2. Harapan Orang Tua
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Grafik 4.73 Harapan anak SMP dan SMA kepada pemerintah
Sumber: Olah data penelitian, 2020

Harapan orang tua pun relative sama dengan harapan anak-anak. Sebanyak 65% orang
tua mengharapkan pemerintah dapat mengatasi persoalan pendidikan yang muncul sebagai
konsekuensi pembelajaran jarak jauh. Orang tua mengeluhkan kebutuhan biaya kuota,
penyesuaian kurikulum dan normalisasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pembelajaran
online memberikan dampak penambahan beban pengeluaran bagi orang tua. Sehingga
sangat wajar jika hal tersebut menjadi aspek yang membutuhkan jalan keluar segera. Orang
tua sangat mengharapkan pemerintah dapat segera mengambil kebijakan untuk memulai
kembali kegiatan belajar mengajar dengan siswa di sekolah.
Sedangkan 30% orang tua mengharapkan pemerintah memberikan bantuan untuk
persoalan kesehatan anak dalam bentuk bantuan pangan atau makanan bergizi dan vitamin
yang diharapkan dapat membantu menjaga imunitas anak-anak selama pandemi. Selain itu
5% orang tua juga mengharapkan kepada pemerintah agar mendampingi efek psikologis
yang dialami oleh anak-anak selama pandemi.
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“Memperbaiki proses belajar mengajar. Bukan dengan memperbanyak tugas-tugas dan

mengesampingkan bagaimana menanamkan pemahaman pada anak. Menyerahkan proses
pemahaman ke anak kepada orang tua dengan memberi tugas yang banyak. Karena bisa jadi
orang tua juga tidak tahu atau paham.” (Responden 63, Orang tua)

“Pembelajaran tatap muka secara online (dengan google meet), dengan waktu seperti jam
sekolah semenjak jam 8-10. Terbagi dalam durasi guru menjelaskan anak-anak menyimak,
durasi anak-anak mengerjakan tugas yang diawasi gurunya, tidak perlu lama, hanya 2 jam
sehari saja biar anak2 "dipaksa" utk merasa bahwa mereka tetap sekolah bukan liburan.
Untuk kesehatan, ada pembagian vitamin gratis utk anak-anak, pembagian gizi gratis, susu
gratis sangat membantu bagi orang tua yang ekonominya naik turun sehngga tidak perlu
stress memikirkan kebutuhan pokok anak. dan hal tersebut adalah program kontinyu, tidak
hanya sekali saja. dan tidak dibedakan antara yang punya KMS dan yang tidak, yang
terpenting anak terdata sebagai warga DIY.” (Responden 73, Orang tua)
“Penetapan kurikulum dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk masa
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pandemi, pengecekan kesehatan peserta didik secara teratur dengan anggaran dari
pemerintah, subsidi biaya internet/pulsa, tambahan makanan/minuman/suplemen peningkat
daya tahan tubuh, penyediaan ruang bermain umum yang memadai, penyediaan fasilitas
akses internet gratis untuk pembelajaran, misalnya di balai RT/RW/Desa/Kelurahan.”
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(Responden 134, Orang tua)
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Psikososial

65%

Grafik 4.74 Harapan orang tua kepada pemerintah
Sumber: Olah data penelitian, 2020
3. Harapan Guru
Responden guru memiliki harapan yang besar terhadap pemerintah agar dapat
memberikan bantuan secara materi teknis kepada anak dan orang tua selama proses
pembelajaran jarak jauh masih berlangsung, seperti subsidi kuota, keringanan SPP, wifi untuk
fasilitas bersama dan jaminan kesehatan. Harapan tersebut disampaikan oleh 56% responden.

108

Sedangkan 29% responden guru mengharapkan pemerintah dapat melakukan
pendampingan kepada anak-anak baik secara langsung ataupun melalui sekolah. Sebagian
guru yaitu sebanyak 15% mendesak pemerintah segera menerbitkan izin untuk melakukan
kegiatan belajar mengajar tatap muka disekolah.

“(1). Boleh home visit, dengan anggaran yang disesuaikan; (2). Ada KBM secara terbatas dan
bergelombang.” (Responden 11, Guru)
“(1) Anggarkan untuk bantuan paketan/kuota, (2) KBM tatap muka karena bisa menstransfer
pengetahuan secara langsung apalagi sekolah SMK yang mana siswa harus di beri pelajaran
praktik” (Responden 40, Guru)
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“Harapannya pemerintah lebih memperhatikan siswa yang berkekurangan, karena di daerah
Dlingo masih banyak anak yang keluarganya pas-pasan untuk makan saja terkadang
kesusahan. Masih ada anak juga yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah,
padahal keluarga anak tersebut benar-benar lebih membutuhkan daripada yang lain.”
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(Responden 86. Guru)

29%

Bantuan materi

Pendampingan

56%

KBM tatap muka

Grafik 4.75 Harapan guru kepada pemerintah
Sumber: Olah data penelitian, 2020

4. Harapan Dukuh/RW
Harapan Dukuh/RW terhadap pemerintah terhadap permasalahan anak-anak, paling
tertinggi pada bidang pendidikan. Sebanyak 71% dukuh/RW mengharapkan pemerintah
dapat memberikan izin pemberlakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah,
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memberikan keringanan SPP serta menyediakan bantuan yang menunjang pembelajaran
jarak jauh seperti kuota maupun perangkat.
Harapan

selanjutnya

adalah

16%

responden

mengharapkan

pemerintah

memperhatikan kesehatan anak-anak dalam bentuk bantuan pangan dan bantuan suplemen
untuk membantu imunitas anak-anak, tes rapid/swab gratis dan penyediaan vaksin sehingga
kondisi pandemi segera berakhir dan menurunkan resiko penularan pada anak-anak. Dengan
demikian, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dapat kembali dibuka dan berjalan
normal seperti sedia kala. Beberapa pernyataan responden dapat dilihat dalam pernyataan
berikut:
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“Program masih terbentur pendanaan, membuat program khusus buat anak-anak,
fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai ketika sudah mulai berjalan new normal
ditempat umum, bantuan makanan bergizi seperti lauk-lauk yang bergizi.”
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(Responden 04, Dukuh/RW)
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(Responden 42, Dukuh/RW)
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“Anak- anak di masa pandemi kebanyakan bermain di luar (bergerombol) dan sulit untuk
menerapkan protokol covid-19. Oleh karena itu pemerintah diharapkan membuka sekolah
dan mengadakan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan protocol covid-19 serta
orang tua menjemput dengan ontime. Tujuannya adalah agar tidak ketinggalan secara
jauh secara pembelajarannya dan meringankan beban orang tua.”

3% 3%1%

6%

Pendidikan
Kesehatan

16%

Regulasi
Edukasi/sosialisasi
Tidak ada

71%

Psikologi

Grafik 4.76 Harapan Dukuh/RW kepada pemerintah
Sumber: Olah data penelitian, 2020
5. Harapan Yandu
Harapan pengurus yandu cukup berbeda dibandingkan responden lain. Hal ini tentu
berkaitan dengan ketugasannya untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak pada usia
bayi dan balita. Sebanyak 37% responden mengharapkan pemerintah memberikan bantuan
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pangan atau PMT agar kualitas gizi bayi dan balita tetap terjaga selama pandemi. Disusul
kemudian dengan permintaan bantuan alat untuk operasional yandu sebesar 18% dan APD
yang didukung oleh 15% responden. Kondisi pandemi membuat pelaksanaan yandu harus
dapat memenuhi protokol kesehatan, termasuk alat dan APD yang memadai seperti masker,

face shield, thermogun dll. Hal tersebut seperti yang disampaikan responden berikut:
“Harapannya dari pemerintah memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan ketika pandemi
ini, jika memang akan dilakukan kegiatan posyandu harapannya diberikan fasilitas yang
memadai seperti masker dan faceshield. namun jika dr posyandu memang belum diijinkan
mengadakan kegiatan harapanya mengenai kesehatan anak anak dan ibu hamil
diperhatikan dari segi pemantauan dan juga bantuan suplemen dan vitamin.”
(Responden 36, Yandu)
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“Semoga ada fasilitas APD jika posyandu dilakukan kembali (handsanitizer, masker, face
shield) dan fasilitas posyandu seperti timbangan digital.”
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Grafik 4.77 Harapan yandu kepada pemerintah
Sumber: Olah data penelitian, 2020
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5 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN KAJIAN
1. Persoalan Anak Selama Pandemi
Berdasarkan data dan hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder, anak-anak
menghadapi persoalan serius pada semua sektor. Perubahan proses kegiatan belajar mengajar di
sekolah yang dilakukan oleh guru, menjadi kegiatan belajar mengajar di rumah yang didampingi
orang tua memunculkan beragam persoalan tidak hanya pada sisi pendidikan secara langsung,
namun juga memincu persoalan psikososial dan potensi persoalan kesehatan. Masing-masing
terlihat berdiri sendiri namun pada dasarnya saling terkait dan saling mempengaruhi. Persoalan
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dari masing-masing sektor dapat disampaikan sebagai berikut:
a. Pendidikan, menjadi persoalan yang pertama dan utama dikeluhkan selama penutupan

D

sekolah dan penetepan pembelajaran jarak jauh yang disebabkan oleh pandemi. Problem

PR

yang muncul bermuara kepada 2 hal, hambatan belajar dan tekanan pengasuhan.
Hambatan belajar terdiri atas 3 persoalan, yaitu:
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a) Hambatan akademis, dimana kondisi pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak
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semakin sulit memahami materi. Terlebih dengan kondisi keterbatasan orang tua yang
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kurang mampu mengambil alih peran guru dalam pembelajaran. Hal tersebut
dinyatakan oleh 63% anak SD, 82% anak SMP dan 58% anak SMA, serta ditegaskan
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oleh 7% guru yang menilai orang tua kurang mampu mendampingi anak belajar.
b) Hambatan

teknis

dalam

bentuk

keterbatasan

kuota

dan

device.

Dalam

melaksananakan pembelajaran jarak jauh, anak-anak terkendala teknis untuk
menyediakan perangkat atau device yang memadai digunakan untuk berbagai aplikasi
belajar, sinyal atau jaringan stabil, serta kuota yang memadai. Hal tersebut dinyatakan
oleh 80% anak SD, 68% siswa SMP dan 35% siswa SMA, serta ditegaskan 45% guru.
c) Gangguan atau distraksi sekitar terhadap lingkungan belajar anak. Gangguan terutama
dihadapi oleh anak-anak SD, dimana 8% anak SD menghadapi distraksi belajar di
rumah seperti gangguan dari adik, ajakan bermain dari teman. Dengan kata lain, situasi
rumah tidak sepenuhnya nyaman untuk belajar bagi anak-anak.
Selain hambatan teknis, kemapuan pengasuhan menjadi tekanan mental bagi orang tua
selama anak belajar di rumah. Hambatan pengasuhan terdiri atas:
a) Kapasitas akademik orang tua, dimana orang tua menilai tidak menguasai materi
pembelajaran sehingga menyulitkan orang tua dalam mendampingi anak-anak

113

belajar. Sebanyak 48% orang tua menyatakan kesulitan dalam memahami pelajaran
sebagai kendala dalam mendampingi anak-anak, dan hal tersebut juga dinyatakan
oleh 23% guru.
b) Penguasaan teknologi atau gagap teknologi (gaptek). Orang tua kesulitan dalam
menggunakan berbagai macam aplikasi belajar, serta membuat tugas sekolah dalam
bentuk video seperti yang diperintahkan guru. Sebanyak 12% orang tua kesulitan
dalam penggunakan aplikasi belajar dan hal tersebut dibenarkan oleh 29% guru.
c) Beban pekerjaan, dimana orang tua sulit membagi waktu dan pikiran diantara
pekerjaan dan mendampingi anak belajar. Sebanyak 29% orang tua sulit membagi
waktu dan 23% guru menyatakan beban pekerjaan menyebabkan orang tua tidak
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optimal damping anak belajar.
b. Psikososial, merupakan permasalahan ikutan sebagai dampak aktivitas anak-anak yang
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sepenuhnya berada di rumah serta pengalihan tanggung jawab pembelajaran kepada orang
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tua. Permasalahan psikososial terus membesar dan menjadi gunung es yang beresiko
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terhadap masa depan kesehatan mental anak-anak. Tekanan psikososial yang dihadapi anakanak selama pandemi adalah sebagai berikut:
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a) Tekanan pengasuhan. Beban akademis dan kendala teknis dalam proses PJJ
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melahirkan emosi negatif bagi anak. Anak menilai beban akademis semakin banyak
dan sulit. Demikian pula dalam hal interaksi sosial, pembatasan sosial menyebabkan
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keterbatasan ruang gerak untuk melakukan aktivitas yang disukai anak. Anak-anak
tidak dapat bertemu teman sekolah maupun beraktivitas dalam lingkungan sosial.
Persentase akumulatif emosi negatif pada masing-masing jenjang melebihi 80%.
Bosan (43%), senang (13%) dan sedih (11%) menjadi tiga emosi tertinggi yang
dirasakan anak SD. Adapun bosan (51%), sedih (11%), cemas (10%) dan lelah (10%),
adalah empat emosi negative yang dominan bagi siswa SMP. Sedangkan bosan (40%),
sedih (21%) dan senang (12%) menjadi tiga emosi yang dirasakan siswa SMA
b) Paparan internet semakin meningkat. Sebanyak 75% orang tua menilai intensitas
penggunaan gadget meningkat serta 33% orang tua menilai interaksi anak dengan
internet beresiko. Penggunaan smartphone untuk bermain games dan mengakses
sosial media semakin meningkat. Merespon kondisi tersebut, sebanyak 12% orang tua
menilai sulit membatasi, 17% melakukan pembatasan dan 9% tidak berdaya dengan
kondisi tersebut.
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c) Kemampuan pengasuhan, keterbatasan pengetahuan dan kesibukan orang tua dinilai
dukuh/RW berpengaruh terhadap pengasuhan anak selama di rumah. Sebanyak 9%
dukuh/RW menyampaikan anak-anak kecanduan gadget akibat kontrol yang terbatas,
Sedangkan 4% dukuh/RW menilai anak semakin tidak disiplin saat belajar di rumah.
d) Dispensasi pernikahan. Pada tahun 2018-2019 dispensasi cenderung melandai dan
sama dari tahun ke tahun. Permohonan dispenasi tertinggi di kabupaten Bantul dan
Sleman. Dispensasi pernikahan pada masa pandemi melonjak tajam hingga 500% pada
kurun waktu yang sama. Permohonan dispesnasi tertinggi berasal dari kabupaten
Sleman dan Gunungkidul
c. Kesehatan, pada dasarnya merupakan permasalahan utama yang dihadapi anak-anak selama
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pandemi. Problem kesehatan pada anak adalah hal yang akan memunculkan resiko karena
menyangkut hak hidup dan hak sehat pada anak. Persoalan kesehatan yang terdeteksi selama
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pandemi adalah:
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a) Gangguan kesehatan, ancaman kesehatan paling tinggi bagi anak-anak tentu paparan
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covid-19. Hingga 11 Oktober 2020, data IDAI Yogyakarta menunjukan penderita covid19 anak-anak telah mencapai 383 orang atau 12% dari keseluruhan penderita covid-
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di dunia maupun Indonesia.
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19. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka paparan covid-19 pada anak

Ancaman kesehatan lain adalah potensi endemic demam berdarah, mengingat telah
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memasuki musim penghujan. Sebanyak 7 dukuh atau 12% dari dukuh di Sleman dan
Bantul melaporkan kasus demam berdarah pada anak selama pandemi yaitu dukuh
Jadan dan dukuh Kembaran desa Tamantirto; dukuh Tegaltandan desa Banguntapan;
dukuh Karanggayam Caturtunggal; dukuh Jongkang, dukuh Sedan dan dukuh Mudal
desa Sariharjo.
Gangguan kesehatan yang dikeluhkan anak-anak adalah infeksi pernafasan ringan
seperti gejala flu, batuk, pilek pusing, asma; demam tidak spesifik, gangguan
pencernaan seperti maag; dan gangguan kelelahan atau fatigue yang disebabkan
terlampau lama bermain gadget.
b) Kepatuhan protokol kesehatan anak-anak belum cukup baik Masih terdapat 6% anakanak yang belum patuh mencuci tangan. Sedangkan dalam penggunaan masker,
masih terdapat 4% anak tidak disiplin menggunakan masker saat keluar rumah.
c) Gizi seimbang dan pola makan. Kualitas gizi dan pola makan berpengaruh terhadap
imunitas anak-anak, terlebih selama pandemi. Sebanyak 2% orang tua menyatakan
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anak-anak mereka masih dalam kondisi gizi buruk. Data Dinas Kesehatan DIY juga
menyatakan status gizi anak-anak masih renta. Jumlah balita stunting atau sangat
pendek dan pendek sebesar 24,6%; sebanyak 10,7% balita underweight atau gizi
kurang-sangat kurang, balita untuk balita kurus-wasting atau gizi kurang-gizi buruk)
5,6% dan balita overweight 15,1%.
Dalam hal pola makan, hanya 48% anak SMP dan 50% anak SMA yang terbiasa makan
bergizi berupa lauk, buah sayur dalam menu makanan harian. Sedangkan keteraturan
makan hanya diakui oleh 64% anak SMP dan 45% anak SMA. Hal tersebut dengan
kebiasaan makan remaja yang dipengaruhi sosial media, lebih suka ngemil, alasan det
dan takut gemuk serta perubahan aktivitas harian maupun ekonomi keluarga.
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d) Imunisasi. Berdasarkan data penelitian, baru 10% orang tua dari anak SD yang
menyatakan anak-anak sudah mendapatkan imunisasi selama pandemi. Hal tersebut
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cukup wajar mengingat bulan imunisasi berjalan pada bulan September. Sedangkan
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data Dinas Kesehatan menunjukkan cakupan selama 6 bulan pandemi adalah
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a. Imunisasi dasar dasar lengkap bayi (Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HBHiB, 4 dosis polio tetes dan 1 dosis campak/MR) sebesar 23,3%.
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b. Imunisasi anak usia 18-24 bulan yang mencakup DPT-HB-HiB (4) dan
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campak/MR (2) sebesar 31,2%.
e) Suplementasi, mencakup vitamin A, Fe dan obat cacing. Berdasarkan data responden
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orang tua dari anak SD cakupan suplementasi hanya mencapai 22%. Cakupan
suplementasi balita yang disampaikan oleh 60 responden posyandu pum belum
optimal, dimana data menunjukkan menunjukan 68% untuk vitamin A dan 58% obat
cacing. Sedangkan cakupan suplementasi Fe untuk remaja putri hanya mencapai 10%.
2. Harapan Anak dan Lingkungan Sekitar Anak
a. Harapan anak. Sebagian besar anak-anak menginginkan normalisasi KBM di sekolah dan
bantuan kuota maupun device manakala pembelajaran masih berlangsung jarak jauh
atau online. Sebanyak 47% anak SMA dan 28% anak SMP mengharapkan bantuan device
untuk memudahkan pembelajaran selama pandemi. Sedangkan harapan untuk kembali
belajar di sekolah diajukan oelh 44% anak SMA dan 36% anak SMP.
b. Harapan orang tua. Keinginan terbesar orang tua adalah 65% diantara mereka
mengharap pemerintah dapat mengatasi problem pembelajaran selama pandemi
dengan bantuan kuota, penyesuaian kurikulum dan normaliasi KBM di sekolah. Selain itu
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30% orang tua mengharapkan pemerintah membantu pangan dan makanan bergizi
untuk anak-anak.
c. Harapan guru. Sebanyak 56% guru mengharapkan pemerintah memberikan bantuan
teknis kepada anak dalam bentuk subsidi kuota atau wifi, keringanan SPP. Sedangkan
15% responden guru mengharapkan pemerintah menerbitkan izin dan protokol KBM
tatap muka di sekolah.
d. Harapan dukuh/RW. Responden dukuh/RW mengharapkan pemerintah dapat mengatasi
persoalan pendidikan. Sebanyak 71% duku/RW meminta pemerintah memberlakukan
KBM di sekolah, keringanan SPP atau bantuan untuk belajar online. Adapun 16%
responden mengharapkan pemerintah membantu pangan dan makanan bergizi untuk
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menjaga imunitas anak serta tes rapid/swab.
e. Harapan yandu. Keinginan untuk mendapatkan bantuan PMT pandemi bagi bayi dan
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bantuan APD 15% dan bantuan dana 10%.
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balita juga disuarakan oleh 37% posyandu. Disusul kemudian dengan bantuan alat 18%,

B. REKOMENDASI
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Dengan melihat berbagai macam persoalan diatas, maka Kajian Identifikasi Permasalahan
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Anak Selama Pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kebijakan dalam
bentuk:
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1. Pendidikan, memberikan rekomendasi dalam bentuk:
a. KBM di sekolah, dimana KBM diselenggarakan terbatas dengan menerapkan protokol
kesehatan pada mata pelajaran tertentu, untuk mengurangi tekanan belajar pada anak.
b. Bantuan peralatan protokol kesehatan dan tes rapid/swab untuk guru, untuk memastikan
keamanan pelaksanaan KBM di sekolah.
c. Bantuan wifi berbasis dusun/RW untuk membantu kebutuhan kuota selama
pembelajaran online atau kombinasi KBM tatap muka-daring dari rumah.
d. Pengendalian paparan negatif internet, dengan melakukan pembatasan penggunanan
media digital sebagai media pembelajaran khususnya untuk PAUD/TK dan SD.
2. Psikososial, merekomendasikan program dan kebijakan dalam bentuk:
a. Penyuluhan dan layanan konseling, dengan sasaran guru dan orang tua baik online
maupun tatap muka terbatas.
b. Dukungan psikososial anak dengan menyediakan ruang bermain terbuka dan paket
permainan edukatif untuk anak PAUD, TK dan SD
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c. Aktivasi psikolog puskesmas dan kader keluarga, dalam melakukan edukasi dan
pendampingan kepada keluarga untuk mengurangi tekanan psikis pada orang tua dan
anak, mengendalikan dampak negatif internet, mencegah kekerasan pada anak dan
pergaulan bebas pada remaja
3. Kesehatan
a. Bantuan PMT untuk anak, dalam bentuk makanan bergizi dan suplemen seperti telur,
biscuit dan buah untuk menjaga imun anak dibawah 12 tahun terutama sasaran khusus
anak dari keluarga miskin.
b. Protokol kesehatan sekolah, dalam bentuk pembiasaan penerapan protokol dengan
aktivasi aplikasi PRIMAKU dan lingkungan pendidikan berbasis protokol kesehatan
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c. Reaktivasi Posyandu era baru, dalam bentuk posyandu tatap muka dengan protokol
kesehatan dan bergilir, sehingga dapat lebih optimal memantau tumbuh kembang anak

D

maupun pemberian PMT bagi bayi dan balita
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d. Edukasi dan Fasilitasi kader kesehatan di posyandu dan sekolah, serta menyediakan
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bantuan APD, bahan habis pakai maupun rapid tes rutin.
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