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Pandemi dan Keluarga



u COVID-19 telah memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek
kehidupan.

u COVID-19 mengubah kehidupan keluarga (bekerja dari rumah, belajar
dari rumah)

u COVID-19 berdampak besar pada kesejahteraan orang tua dan anak-
anak (Patrick, dkk, 2020)



Kisah-Kisah Keluarga di tengah Pandemi



…wacana dominan….
Tips2 dimedia ditujukan pada keluarga yang 

memiliki kelas sosial menengah keatas



Source: 
ibupedia.com

Source: CNN 
Indonesia

there is no single story about family

Jika tidak bekerja keluar rumah, tidak akan
mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-
hari. Bagaimana pengasuhan anak2nya?



u Hal-hal yang muncul di media tampaknya terlepas
dari kenyataan yang terjadi di Indonesia.



Bagi mereka yang hidup berpenghasilan rendah, 
tantangan pandemi covid 19 semakin parah



COVID-19 has become a magnifying glass for inequality (UNDP, 2020)



Mendidik/mengajar bukan hal yang mudah
membutuhkan keahlian tersendiri



u Meningkatnya kecemasan dan stress pada orang tua dan anak-anak, 
ditambah dengan pemberitaan media yang dapat menimbulkan
ketakutan berlebih.

u Meningkatnya kekerasan dan kerentanan pada anak-anak selama
periode penutupan sekolah sehingga memicu rentannya
kesehatan(Cluver, 2020)

u Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menemukan bahwa kekerasan terhadap anak mencapai 5.697 kasus
dengan 5.315 korban sejak 1 Januari 2020 hingga 23 September 2020.

Dampak Pandemi terhadap Keluarga



u Kondisi ini mengembalikan peran orang tua untuk menjadi pendidik
pertama dan utama bagi anak

u Melihat kondisi keluarga dari berbagai sudut pandang

u Hal tersebut menunjukkan bahwa pandemic ini berdampak pada 
kesejahteraan orang tua dan juga anggota keluarga lainnya

Bagaimana Peran Keluarga saat ini?



Pengasuhan merupakan kegiatan yang melibatkan faktor fisik dan
lingkungan melalui proses interaksi sehari-hari untuk mengembangkan
semua aspek perkembangan anak dan membentuk karakternya (Baumrind, 
1978; Morrison, 2009; Brooks, 2011).

Pola asuh orangtua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor
sosial ekonomi, pendidikan, nilai agama yang dianut oleh orangtua, 
kepribadian, dan jumlah anak dalam keluarga. 

Apa Pengasuhan? 



u COVID-19 bukanlah virus pertama yang mengancam umat manusia, dan
bukan yang terakhir. Kita perlu menggunakan strategi yang efektif untuk
memperkuat keluarga untuk merespons, merawat, dan melindungi masa 
depan anak-anak

u COVID-19 dapat menjadi sebuah momen untuk lebih peka dan berpikir
ulang dalam mengatasi ketidaksetaraan terkait pengasuhan orang tua
kepada anaknya.

Bagaimana relasi Pandemi Covid-19 dengan Parenting?



u Harus lebih memperhatikan konteks keluarga, termasuk diantaranya
perbedaan budaya dan latar belakang sosial ekonomi keluarga

u strategi ataupun intervensi yang diberikan tentulah berbeda tidak bisa
disamakan. 

u Membangun kemitraan antara orang tua dan guru. (Guru perlu
memahami dan lebih peka terhadap latar belakang keluarga muridnya)

u Pemerintah harus hadir untuk memberikan sistem pendukung (support 
system bagi orang tua) 

Apa yang harus kita pahami
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Mencoba “bertahan” di masa pandemi



Peran orang tua dan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran secara mandiri anak selama masa 

karantina berlangsung.

u Orang Tua dan Guru harus bekerjasama
(memberikan panduan, merancang kegiatan
bersama, melaksanakan, mengevaluasi
bersama)

u Orang tua bukan objek tapi juga subjek
(parent engagge)

u Ortu/Guru harus Responsive tapi jangan over 
u Pandai membaca situasi

u Susun jadwal sesuai kebutuhan anak masing-
masing namun tetap harus fleksibel

“ORANG BAHAGIA

GURU BAHAGIA
AGAR ANAK BAHAGIA JIWA DAN RAGA”



Peran Ortu di pandemi covid-19 era 
(Berdasarkan hasil penelitian Kurniati, Kusumanita, & 
Andriani, 2020) 

UMUM  (5 P)
1. Pembimbing
2. Pendidik
3. Penjaga
4. Pengembang
5. Pengawas

KHUSUS

1. Menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat

2. Mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah

3. Melakukan kegiatan bersama selama di rumah

4. Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak

5. Menjalin komunikasi yang intens dengan anak

6. Bermain bersama anak

7. Menjadi role model bagi anak

8. Memberikan pengawasan pada anggota keluarga

9. Menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga

10. Membimbing dan memotivasi anak

11. Memberikan edukasi

12. Memelihara nilai keagamaan

13. Melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah



Tips parenting (unicef)

u https://www.unicef.org/c
oronavirus/covid-19-
parenting-tips


