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Abstrak 

 

Tahun 2020 Indonesia menghadapi masa pandemi Covid-19. Salah satu kelompok rentan terhadap pandemi 
ini yaitu kelompok balita. Berdasarkan indeks kesehatan balita, Papua merupakan wilayah yang memiliki 
indeks terendah, artinya kondisi balita di Papua menjadi sangat rentan khususnya menghadapai masa 
pandemik akibat Covid-19. Untuk itu, berdasarkan indeks kesehatan balita tahun 2018, dapat dipetakan 

kelompok wilayah menurut derajat kesehatan balita, sehingga dapat ditentukan solusi efektif guna 
memperkuat ketahanan kesehatan khususnya balita di wilayah Papua. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berasal dari Riskesdas 2018, Susenas 2018, serta Podes 2018. Pengelompokan wilayah 
dilakukan dengan analisis klaster dimana metode pengelompokan wilayah menggunakan metode K-means 
cluster dan korelasi bivariate untuk melihat hubungan kesehatan balita dan pelayanan kesehatan. Dari hasil 
penelitian ini terbentuk 3 klaster dengan karakteristik kesehatan balita non kritis (3 wilayah), cukup kritis (12 
wilayah), dan kritis (14 wilayah). Jenis pelayanan kesehatan yang berpengaruh signifikan paling banyak 

terhadap variabel kesehatan balita adalah kecukupan bidan per desa dan kecukupan dokter per desa. Untuk 
itu, jumlah bidan dan dokter harus ditingkatkan khususnya pada wilayah di Papua yang masuk dalam 
klaster kritis agar dapat meningkatkan derajat kesehatan balita dan memperkuat ketahanan balita untuk 
menghadapi wabah. 

 

Kata Kunci: balita, Covid-19, kesehatan, Papua, pelayanan kesehatan, pemetaan wilayah. 

 

Pendahuluan 

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya sebuah penyakit yang berasal dari 
wilayah Wuhan di China (Oyeniran & Chia, 2020). Penyakit ini seketika menjadi wabah di seluruh 
belahan dunia. Hingga 20 Juni 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.226 
(Peta Sebaran | Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, n.d.). Jumlah kasus yang semakin 

meningkat juga diikuti oleh peningkatan kasus positif covid-19 pada anak. Salah satunya adalah 
DKI Jakarta yang pada April merilis data balita yang masuk dalam status pasien dalam 
pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP) sudah lebih dari 170 bayi lima tahun 
(balita) (Virus Corona: “Infeksi Covid-19 Pada Anak Dapat Diperburuk Pneumonia” Sehingga “Bisa 

Terjadi Lost Generation” - BBC News Indonesia, n.d.). Kelompok yang rentan terhadap wabah ini 

adalah kelompok balita dan lansia.  

Balita dan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik. 
Rentannya kelompok usia ini mengindikasikan situasi kesehatan balita di Indonesia yang masih 
membutuhkan banyak perbaikan. Penelitian menunjukan bahwa balita di negara yang 
berpenghasilan rendah menengah lebih rentan terhadap virus ini dibandingkan balita di negara 
berpenghasilan tinggi. Ini disebabkan karena berbagai penyakit bawaan yang biasa mendera balita 
pada negara berpenghasilan rendah menengah lebih banyak. (Zar et al., 2020). 
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Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM) Indonesia tahun 2018, 

sub indeks kesehatan balita di Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun yaitu dari tahun 
2013 ke tahun 2018. Di tahun 2013, sub indeks kesehatan balita sebesar 0.63 namun di tahun 2018 
menjadi 0.45 (KEMENKES RI, 2018). Penurunan indeks kesehatan balita di Indonesia 
mengindikasikan derajat kesehatan balita yang semakin menurun. Karena itu, balita di Indonesia 
menjadi lebih rentan terpapar virus Covid-19 ini. Dari total seluruh 34 provinsi di Indonesia, 
Provinsi Papua menjadi wilayah dengan nilai indeks terendah sejak tahun 2007. Ini menunjukan 
bahwa perbaikan darajat kesehatan khususnya di wilayah timur Indonesia ini masih jauh dari rata-

rata nasional (KEMENKES RI, 2018).  

Menghadapi masa pandemik ini, seluruh wilayah di Indonesia memiliki resiko terpapar 
yang sama besarnya. Namun, kesiapan dan status kesehatan yang sudah dimiliki dapat menahan 
laju penyebaran virus Corona di Indonesia. Tercatat hingga 24 Juni 2020, wilayah dengan jumlah 
kasus Covid-19 tertinggi adalah Jakarta Pusat kemudian Kota Jayapura (10 Daerah Dengan Rasio 

Kasus Covid-19 Tertinggi, Jakarta Pusat Nomor 1 Halaman All - Kompas.Com, n.d.). Pada level provinsi 

Papua juga masuk dalam 10 provinsi di Indonesia dengan jumah kasus positif Corona tertinggi 

(1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi Dengan Penambahan Tertinggi Halaman All - Kompas.Com, 

n.d.). Jika dibandingkan, kedua wilayah ini memiiki level kesehatan yang jauh berbeda. Jakarta 
memiliki kesiapan yang lebih tinggi untuk menangani penyebaran virus Corona, sedangkan Papua 
belum memiliki cukup persiapan untuk mengatasi penyebaran virus Corona, khususnya 
kecukupan pelayanan kesehatan. 

Untuk itulah, penelitian ini difokuskan pada wilayah Papua yang termasuk dalam wilayah 

zona merah Covid-19 dan memiliki indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang paling 
rendah. Selain itu, penelitian ini mengangkat isu kesehatan balita mengingat kelompok usia balita 
merupakan salah satu kelompok usia yang sangat rentan terpapar virus Corona. 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah di Provinsi Papua berdasarkan 
kesehatan balita dan menentukan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk memperkuat 
ketahanan kesehatan balita di Papua. Dengan demikian, diharapkan kondisi kesehatan balita di 
Papua dapat ditingkatkan dan mampu bertahan menghadapi penyebaran wabah virus Corona 

yang terus meningkat.  

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Potensi Desa tahun 2018. Penelitian 

berfokus pengelompokan wilayah yang dibatasi menurut tingkat kesehatan balita di Provinsi 
Papua. Pembatasan ruang lingkup ditujukan untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat 
berdasarkan problematika yang ada, yaitu rendahnya tingkat kesehatan balita di Papua dan 
kerentenannya dalam menghadapi masa pandemic. 

Indikator kesehatan balita yang digunakan yaitu prevalensi balita gizi buruk dan kurang 
(malnutrition) (WHO, n.d.), prevalensi balita sangat pendek dan pendek (stunting) (“WHO Child 

Growth Standards,” 2009), prevalensi balita gemuk (overweight) (“WHO Child Growth Standards,” 

2009), penimbangan berat badan balita dalam 12 bulan terakhir (Kemenkes RI, 2014), kunjungan 
neonatal (KN1) pada 6-48 jam pertama setelah lahir (Kemenkes RI, 2014), dan cakupan imunisasi 
dasar lengkap anak umur 12-59 bulan yang mendapat imunisasi 1 kali BCG, 3 kali DPT-HB/DPT-
HB-HiB, 4 kali polio atau 3 kali IPV dan 1 kali campak (Kemenkes RI, 2014) 

Selain variabel yang mewakili kesehatan balita, dalam penelitian ini juga digunakan 
variabel pelayanan kesehatan (BPS, 2018) untuk analisis lanjutan, yaitu persalinan oleh tenaga 
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kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per 

penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah Posyandu per penduduk, dan proporsi desa 
dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis klaster (cluster analysis) dan 

korelasi bivariate pearson. Jumlah indikator kesehatan balita ada sebanyak enam indikator yang 

diambil dari 29 kabupaten/kota se-Papua. Indikator ini adalah hasil dari indeks kesehatan balita 
yang digunakan untuk menyusun IPKM. Analisis klaster kemudian digunakan untuk 
mengidentifikasi kelompok sampel berdasarkan karasteristik serupa. Tujuannya untuk memetakan 

wilayah yang memiliki karakteristik kesehatan balita yang serupa. Metode pengklasteran yang 
digunakan adalah K-means cluster. Langkah pertama analisis k-means cluster yaitu dengan 

menentukan jumlah klister. Jumlah klister kesehatan balita dipilih sebanyak 3 kategori. Kemudian 
dihitung jarak setiap data dengan semua titik pusat klaster menggunakan Euclidean distances (Nielza 

Atthina, 2014) seperti berikut: 

 

𝑑𝑖𝑘 = √∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑐𝑘𝑗)
2

𝑚

𝑗=1

 

 

Setelah wilayah terpetakan dalam tiga kategori, langkah analisis selanjutnya yaitu melihat 

hubungan antara variabel pelayanan kesehatan dan kesehatan balita menggunakan korelasi 
bivariate pearson. Hasil analisis ini dapat menentukan jenis pelayanan kesehatan yang dapat 

meningkatkan kualitas kesehatan balita, khususnya di wilayah Papua. Korelasi bivariate pearson 

(Baak et al., 2020) sebagai berikut:  

 

𝜌 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Salah satu komponen penting dalam kesehatan masyarakat adalah kesehatan balita. 
Indikator kesehatan balita yang diukur dalam IPKM merupakan komposit dari variabel prevalensi 
balita gizi buruk dan kurang, balita pendek dan sangat pendek, balita gemuk, cakupan 
penimbangan balita, kunjungan neonatal 1, dan imunisasi dasar lengkap.  

Secara umum, IPKM Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2018 jika 
dibandingkan dengan tahun 2013 (dari 0,44 menjadi 0,49). Namun indeks kesehatan balita di 
Papua justru mengalami penurunan dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu dari 0,57 di tahun 2013 

menjadi 0,53 di tahun 2018. 

 

Dimana: 

𝑑𝑖𝑘 : jarak antara data ke-i dengan titik pusat kalster ke-k 
𝑚   : jumlah atribut 

𝑥𝑖𝑗  : data ke-i 

𝑐𝑘𝑗   : data pusat klaster ke-k 

 

 

Dimana: 

�̅� 𝑑𝑎𝑛 �̅�: rata-rata sampel 
𝜌 : nilai korelasi [-1,1] 
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 Sumber: Data Olahan 

    

 Gambar 1. Persentase balita gizi buruk dan kurang; balita pendek dan sangat pendek pada 

lima kabupaten di Papua 

 

Balita gizi buruk dan kurang merupakan masalah krusial dalam kesehatan balita, kerena 
berakibat pada tidak optimalnya tumbuh kembang fisik balita. Pada tingkat tertentu gizi buruk 
dapat menyebabkan cacat, disabilitas, bahkan kematian. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa 
tiap kabupaten/kota memiliki nilai indikator kesehatan balita yang berbeda-beda. Proporsi balita 
yang mengalami balita gizi buruk dan kurang paling banyak terdapat di Supiori yaitu mencapai 

35,8 persen dari jumlah balita, kemudian Boven Digoel (31,6 persen), dan Keerom (28 persen).  

Kondisi balita pendek dan sangat pendek adalah gangguan tumbuh kembang anak yang 
cukup berbahaya. Selain karena tidak dapat disembuhkan, tubuh pendek dan sangat pendek juga 
menyebabkan tumbuh kembang otak dan fisik tidak optimal. Berbeda dengan proporsi balita gizi 
buruk dan kurang, balita pendek dan sangat pendek di Papua sangat tinggi jumlahnya. Seperti 
Kabupaten Dogiyai dan Waropen adalah dua kabupaten di Papua yang memiliki proporsi balita 

pendek dan sangat pendek lebih dari 50 persen dari total balita. Nduga dan Intan Jaya juga 
memiliki proporsi balita pendek dan sangat pendek yang hampir mencapai 50 persen.   

 

 

 Sumber: Data Olahan 

 

Gambar 2. Persentase balita gemuk; cakupan penimbangan berat badan balita pada lima 

kabupaten di Papua 
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Balita kegemukan juga merupakan masalah kesehatan balita. Balita yang mengalami 

kegemukan lebih rentan terhadap berbagai penyakit, salah satunya diabetes anak. Tubuh gemuk 
juga menyebabkan balita menjadi pasif sehingga mengganggu fungsi motorik tubuhnya. Intan Jaya 
tercatat sebagai kabupaten dengan proporsi balita gemuk paling tinggi di Papua, yakni mencapai 
57,7 persen dari total balita, diikuti oleh Paniai (46,7 persen) dan Dogiyai (41,8 persen) seperti 
pada Gambar 2. 

Indikator kesehatan balita juga diukur dengan melihat besar cakupan penimbangan berat 
badan balita. Balita yang memperoleh penimbangan teratur cenderung memiliki tumbuh kembang 

yang lebih baik, karena tumbuh kembang fisik balita terukur secara teratur sehingga dapat 
menerima pelayanan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang fisik balita tersebut. Di 
Provinsi Papua, balita di Sarmi memperoleh cakupan penimbangan yang paling tinggi yaitu 9 dari 
10 balita memperoleh cakupan penimbangan. Mappi dan Keerom juga menunjukan cakupan 
penimbangan balita yang sangat baik, yaitu 7 dari 10 balita memperoleh penimbangan berat badan. 

Kunjungan neonatal pertama (KN1) sangat mempengaruhi kesehatan balita. Balita yang 

mendapatkan KN1 mempunyai peluang untuk tumbuh dengan lebih optimal. Hal ini disebabkan 
pada KN1 pemeriksaan kondisi kesehatan bayi dapat terpantau, sehingga jika terdapat gejala 
tertentu dapat memperoleh penanganan lebih dini. Nabire, Merauke, Biak, dan Mimika memiliki 
cakupan KN1 tertinggi yaitu 74 persen yang berarti 7 dari 10 balita mendapatkan KN1. 

Imunisasi dasar merupakan hak balita yang harus dipenuhi, karena imunisasi dasar 
membantu balita membentuk antibodi terhadap berbagai penyakit berbahaya dan mematikan. 
Namun, cakupan balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap di Papua masih sangat rendah. 
Kota Jayapura memiliki 64,4 persen balita diatas 2 tahun yang sudah memperoleh imunisasi dasar 
lengkap, diikuti Kabupaten Jayapura (50,3 persen). Selain wilayah itu, cakupan imunisasi dasar di 
Papua masih dibawah 40 persen. 

 

 

        Sumber: Data Olahan 

 

Gambar 3. Persentase cakupan kunjungan neonatal; imunisasi dasar lengkap pada lima 

kabupaten di Papua 
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Dari keenam variabel tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membentuk klaster 

kabupaten/kota di Papua. Klaster kesehatan balita yang dibentuk sebanyak 3 klaster. Ketiga klaster 
tersebut dapat diketahui karakteristiknya melalui rata-rata variabel kesehatan balita pada tabel 1. 

Klaster 1 memiliki proporsi balita gizi buruk dan kurang; balita pendek dan sangat pendek; 
serta baita gemuk yang paling kecil dibandingkan dengan klaster lainnya. Rata-rata proporsi gizi 
buruk dan kurang pada kabupaten-kabupaten dalam klaster ini sebesar 6 persen, sedang balita 
balita pendek dan sangat pendek hampir mencapai 15 persen, dan proporsi balita gemuk sebesar 8 
persen. Variabel cakupan penimbang balita, KN1, dan cakupan imunisasi dasar balita pada klaster 

satu juga yang paling rendah dibanding klaster lainnya. Rata-rata cakupan penimbang balita 
sebesar 17 persen, KN1 sebesar 6 persen, dan imunisasi dasar hanya 0,4 persen. 

 

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Variabel Kesehatan Balita Berdasarkan Klaster 

Variabel 
Klaster 

1 2 3 

(1) (2) (3) (4) 

Gizi Buruk dan Kurang 6.13 14.29 21.74 

Pendek dan Sangat pendek 14.93 39.39 31.71 

Gemuk 8.07 23.51 8.1 

Cakupan Penimbangan 16.93 40.46 69.24 

Kunjungan Neonatal 6.37 25.85 66.59 

Imunisasi Dasar 0.4 6.5 35.21 

       Sumber: Data Olahan  

 

Klaster 2 memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dengan rata-rata proporsi gizi buruk 
dan kurang sebesar 14 persen, proporsi balita pendek dan sangat pendek sebesar 40 persen 
merupakan yang tertinggi diantara klaster lainnya, begitupun dengan proporsi balita gemuk sebesar 
23 persen yang merupakan rata-rata tertinggi diantara klaster lainnya. Sedang untuk variabel 
cakupan penimbang hanya 40 persen, KN1 sekitar 26 persen, dan cakupan imunisasi memiliki 
rata-rata 6,5 persen. 

Klaster 3 memiliki ciri rata-rata propori balita gizi buruk dan kurang tertinggi yakni 22 
persen. Sedang rata-rata balita pendek dan sangat pendek dan gemuk masing-masing sebesar 32 
persen dan 8 persen. Ciri lainnya yaitu memiliki rata-rata cakupan penimbang balita (69 persen), 
KN1 (66 persen), dan cakupan imunisasi (35 persen) yang paling tinggi dibandingkan klaster lain. 
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     Sumber: Data Olahan 

Gambar 4. Hasil Pengelompokan wilayah berdasarkan kesehatan balita 

 

Berdasarkan Gambar 4, klaster 1 (berwarna biru) terdiri dari 3 kabupaten yaitu Tolikara, 
Yalimo, dan Deiyai. Pada tiga kabupaten ini proporsi balita yang mengalami gizi buruk dan 
kurang, balita pendek dan sangat pendek, serta balita gemuk jumlahnya paling kecil dibandingkan 
daerah lain. Hal ini mengindikasikan kebutuhan gizi yang diperoleh oleh balita di wilayah ini 

cukup baik. Tiga wilayah ini adalah wilayah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani 
tanaman pangan umbi-umbian. Akses dan ketersediaan umbi-umbian dapat memberikan asupan 
kalori yang cukup dibutuhkan. Tak hanya gizi, kondisi balita pendek dan sangat pendek 
persentasenya juga sangat rendah di wilayah ini, salah satunya karena kecukupan kalori ini.  

Namun untuk cakupan penimbangan, KN1, serta imunisasi dasar, ketiga kabupaten ini 
memiliki nilai rata-rata yang rendah. Ini mengindikasikan pelayanan kesehatan yang sangat minim 
pada daerah tersebut. Mengingat kondisi geografis wilayah tersebut, maka tak heran jika pelayanan 

kesehatan sulit memperoleh akses masuk ke Tolikara yang hanya bisa diakses dengan jalan darat 
melalui Jayawijaya, begitupun dengan Yalimo. Sedangkan Deiyai hanya dapat diakses melalui 
akses darat melalui kabupaten Nabire dan Dogiyai. Dengan rute dan akses yang sangat terbatas 
maka sulit bagi masyarakat di ketiga kabupaten ini untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa 
penimbagan balita, KN1, ataupun imunisasi untuk balita. Secara umum, kondisi kesehatan balita 

pada tiga kabupaten di kelompok ini dapat dikategorikan dalam kondisi yang non kritis. 

Klaster 2 (berwarna orange) merupakan kumpulan wilayah dengan jumlah kabupaten 
terbanyak di Papua yaitu mencapai 14 kabupaten, yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Asmat, 
Yahukimo, Pegunungan Bintang, Waropen, Memberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, 
Mamberamo Tengah, Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya. Sesuai dengan karakteristik pada 
kelompok ini yaitu memiliki proporsi balita pendek dan sangat pendek serta balita gemuk paling 
tinggi dibanding klaster lain. Ini menunjukan bahwa masalah pendek dan sangat pendek dan 
kegemukan pada balita masih sangat banyak ditemukan di Papua. 14 dari 29 kabupaten di Papua 

Legenda 

Papua Barat 

Klaster 3 (Cukup Kritis) 

Klaster 2 (Kritis) 

Klaster 1 (Non Kritis) 
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masuk dalam kelompok dengan jumlah balita pendek dan sangat pendek dan kegemukan tertinggi 

di Papua. Rata-rata balita pendek dan sangat pendek mencapai 40 persen pada klaster ini dan rata-
rata balita gemuk mencapai 24 persen.  

Dari sisi cakupan pelayanan kesehatan yang diterima balita dalam penimbangan berat 
badan, KN1, serta layanan imunisasi dasar pada 14 kabupaten ini termasuk kelompok menengah 
dengan nilai rata-rata cakupan beragam. 40 persen balita di 14 kabupaten ini termasuk dalam 
cakupan penimbangan teratur, 26 persen balita memperoleh KN1, namun untuk cakupan 
imunisasi masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 6,5 persen. Pelayanan kesehatan ini sangat 

rendah untuk ke-14 kabupaten tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kondisi kesehatan balita di 

klaster kedua ini masuk dalam kategori kritis. 

Klaster terakhir (warna hijau) yang terbentuk terdiri dari 11 kabupaten dan 1 kota. Ciri 
khas dari klaster ini yaitu memiliki cakupan penimbangan balita (69 persen), KN1 (66 persen), dan 
imunisasi (35 persen) yang paling tinggi dibanding klaster lain. Hal ini mengindikasikan bahwa 
akses kesehatan untuk balita sangat mudah pada wilayah ini. Jika diperhatikan kabupaten atau 
kota yang masuk di klaster ini adalah kabupaten dan kota yang memiliki kondisi ekonomi dan 
pembangunan wilayah lebih maju dibanding wilayah lain. Seperti Kota Jayapura, Jayapura, 
Merauke, Nabire, Biak, Mimika, Keerom, Sarmi, Kep. Yapen, Mappi, Boven Digoel, dan Supiori. 
Wilayah ini secara geografis banyak terletak di wilayah pesisir mudah, sehingga aksesnya lebih 
mudah. 

Namun proporsi balita gizi buruk dan rendah paling tinggi juga berada di wilayah ini. 
Walaupun wilayah ini memiliki akses terbaik, masih banyak balita yang belum memperoleh 

asupan gizi yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan makanan sehat untuk balita mereka masih rendah. Ini dapat disebabkan 
karena stok dan harga bahan makan di wilayah ini cenderung lebih sedikit dan lebih mahal 
dibandingkan wilayah lainnya. Sehingga balita masih banyak mengalami gizi buruk dan kurang. 

Kelompok ini dapat di deskripsikan dalam kategori cukup kritis. 

Kondisi kesehatan sangat erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang tersedia di 

wilayah tempat tinggal, khususnya kesehatan balita. Pelayanan kesehatan yang memiliki pengaruh 
pada kondisi kesehatan balita antara lain kecukupan Posyandu di suatu wilayah. Dimana 
Posyandu merupakan tempat pelayanan kesehatan garda depan untuk balita. Penimbangan berat 
badan bayi, pengukuran tinggi badan, serta pemberian imunisasi banyak dilakukan melalui 
posyandu. Berdasarkan tabel di atas, kecukupan posyandu hanya memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel penimbangan berat badan dan cakupan imunisasi dasar pada balita.  

Selain itu, keberadaan bidan sebagai tenaga kesehatan juga menentukan derajat kesehatan 

balita. Kecukupan bidan di suatu wilayah secara signifikan berpengaruh terhadap proporsi balita 
dengan gizi buruk dan kurang serta proporsi balita gemuk. Selain itu keberadaan bidan juga 
memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kecukupan kunjungan neonatal dan 
imunisasi dasar. Informasi ini mengindikasikan peran penting bidan dalam meningkatkan derajat 
sehat balita di Papua.  

Persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan juga menunjukkan 

pengaruh pada cakupan penimbangan balita, kunjungan neonatal 1, serta cakupan imunisasi dasar. 
Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan tentunya menjamin bayi memperoleh kunjungan 
neonatal 1, imunisasi dasar berupa HB 0, serta penimbangan berat badan bayi. Karena itu variabel 
ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tiga indikator kesehatan balita tersebut. 
Keberadaan dokter juga sangat penting untuk mendukung kesehatan balita. Sama halnya dengan 
keberadaan bidan. Dokter memberikan pengaruh signifikan pada lima variabel kesehatan balita.  
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Tabel 2. Korelasi Variabel Kesehatan Balita dan Pelayanan Kesehatan 

Variabel 

Kesehatan Balita 
 

Variabel Pelayanan Kesehatan 

Kecukupan 

Posyandu 

Kecukupan 

Bidan 

Persalinan 

dengan Nakes di 

Faskes 

Kecukupan 

Dokter 

Proporsi Gizi 

buruk dan kurang 

Pearson 
Correlation 

0.106 .644** 0.273 .507** 

Sig. (2-tailed) 0.583 0 0.151 0.005 

Proporsi Balita 

pendek dan sangat 

pendek 

Pearson 
Correlation 

-0.225 -0.067 -0.217 -0.271 

Sig. (2-tailed) 0.241 0.73 0.258 0.156 

Proporsi Balita 

Gemuk 

Pearson 
Correlation 

-0.2 -.519** -.411* -.464* 

Sig. (2-tailed) 0.299 0.004 0.027 0.011 

Cakupan 

Penimbangan 

Balita 

Pearson 
Correlation 

0.333 .418* .675** .395* 

Sig. (2-tailed) 0.077 0.024 0 0.034 

Cakupan 

Kunjungan 

Neonatal (KN1) 

Pearson 
Correlation 

.383* .556** .872** .488** 

Sig. (2-tailed) 0.04 0.002 0 0.007 

Cakupan 

Imunisasi Dasar 

Pearson 
Correlation 

.594** .442* .833** .442* 

Sig. (2-tailed) 0.001 0.016 0 0.016 

Sumber: Data Olahan 

 

Berdasarkan hasil tersebut maka penambahan jumlah tenaga kesehatan bidan dan dokter 
akan sangat efektif untuk memperbaiki derajat kesehatan balita pada wilayah-wilayah di klaster 
dua (kritis). 

 

Kesimpulan 

Dalam menghadapi situasi pandemik akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia, 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Salah satu aspek 
kesehatan masyarakat yang perlu ditingkatkan adalah kesehatan balita. Dengan semakin 
meningkatnya derajat kesehatan balita maka Indonesia mampu menyelamatkan generasi mudanya 
dari serangan covid-19. Khususnya di wilayah Papua yang masuk dalam zona merah penyebaran 
covid-19. Selain itu, indeks kesehatan balitanya merupakan yang terendah di Indonesia, bahkan 

mengalami penurunan dibanding tahun 2013. 

Derajat kesehatan balita di Papua dapat dikelompokan dalam tiga klaster, dengan kategori 
non kritis, cukup kritis, dan kritis. Klaster kesehatan balita cukup kritis terbentuk dalam klaster 3 
dengan anggota sebanyak 12 kabupaten/kota dan masalah kesehatan balita yang utama yaitu 
proporsi gizi buruk dan kurang. Sedang klaster kesehatan balita kritis memiliki semua masalah 
kesehatan balita mencakup balita pendek dan sangat pendek, gemuk, gizi buruk dan kurang, serta 
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rendahnya cakupan penimbangan berat badan, kunjungan neonatal, dan imunisasi dasar. Kluster 

kritis adalah klaster kedua dengan jumlah wilayah sebanyak 14 kabupaten yang terletak di wilayah 
Pegunungan. 

Solusi yang dapat diterapkan yakni dengan penambahan tenaga kesehatan berupa bidan 
dan dokter, utamanya pada wilayah-wilayah yang masuk dalam klaster kesehatan balita kritis. 
Dengan demikian, diharapkan derajat kesehatan balita di Papua dapat ditingkatkan dan mampu 
melewati masa pandemik Covid-19 tanpa adanya korban jiwa dari kelompok balita. 
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Abstrak 

 

Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap pola penyelenggaraan pendidikan di mana harus 

dilakukan Belajar Dari Rumah (BDR) untuk menekan penyebaran virus di lingkungan pendidikan. 
Akibatnya, gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah/madrasah kurang maksimal, namun 
harus terus dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang penguatan pendidikan karakter di masa 
pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan kolaborasi sekolah dan keluarga. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kajian kepustakaan terhadap buku, peraturan perundang-undangan, makalah seminar, 
prosiding, dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan keluarga 
dalam PPK sangat urgent dengan mengedepankan pola interaksi dan komunikasi positif. Kedua pihak 

melakukan modifikasi PPK agar dapat dilakukan secara praktis, terukur dan berimbas pada perkembangan 
karakter peserta didik. Peran praktis keduanya dilakukan sejak kegiatan perencanaan, sosialisasi, 
pelasksanaan, monitoring, evaluasi hingga tindak lanjut. Panduan PPK selama masa pandemi COVID-19 
perlu disusun untuk menjaga eksistensi PPK. 

 

Kata Kunci: COVID-19, belajar dari rumah, pendidikan karakter, sekolah, keluarga, kolaborasi 

 

Pendahuluan  

Hingga kini, pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) masih berlangsung. Pandemi 
yang muncul sejak Desember 2019 itu kian hari kian menyebar luas hampir ke seluruh dunia. 
Dilansir dari laman resmi Gugus Depan Percepatan Penanganan COVID-19 (www.covid19.go.id) 
setidaknya terdapat 216 negara di dunia yang terpapar COVID-19. Di Indonesia, penyebaran virus  
ini telah menjangkau 34 provinsi. Hingga akhir Juli 2020, kasus COVID-19 terkonfirmasi telah 
mencapai lebih dari 100 ribu dengan kesembuhan lebih 62 ribu dan kasus meninggal mencapai 
lebih 4 ribu. 

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penularan 
COVID-19. Mulai dari penyusunan dan sosialisasi protokol kesehatan oleh Kementerian 
Kesehatan RI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Protokol kesehatan yang 
dianjurkan mencakup penggunaan masker, mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak 

minimal 1 meter. Seiring bertambahnya jumlah kasus, pemerintah mengeluarkan kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam 
suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran 
COVID-19 yang lebih luas. (PP No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial pembatasan besar 
dalam rangka percepatan corona virus disease 19) 

mailto:nindiya26@gmail.com
mailto:ragildian14@gmail.com
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Seiring dengan kebijakan pemerintah di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

lantas meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah/madrasah. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghambat penyebaran virus di lingkungan sekolah/madrasah. Mendikbud RI melalui 
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 menginstruksikan sekolah/madrasah untuk melakukan 
program Belajar Dari Rumah (BDR). Selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR). 

Belajar Dari Rumah (BDR) merupakan langkah pemerintah dalam rangka pemenuhan hak 
peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran COVID-19). 

BDR dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19, dan melalui 
pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring). BDR bertujuan 
untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama 
darurat COVID-19; melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19; 
mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan memastikan 
pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali (SE Mendikbud 
RI 15/2020).  

BDR memiliki ciri utama tanpa tatap muka dengan memadukan sistem pembelajaran 
daring dan luring. Secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui 

beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Sedangkan secara luring dapat dilaksanakan 
melalui televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga 
dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar. Sistem ini sangat kental dengan nuansa era 
Revolusi Industri 4.0 dimana segala kegiatan manusia sangat bergantung pada teknologi informasi 

dan komunikasi.  

Menurut (Zidniyati, 2020), tugas pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 adalah 
menguatkan pendidikan karakter dengan prinsip bahwa karakter dapat berubah sesuai dengan 
kesempatan dan lingkungan belajar yang diciptakannya. Lebih lanjut, (Aji, 2020) mengatakan 
bahwa pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan 
arus percepatan informasi. Namun, selama BDR pendidikan karakter secara tatap muka tak 
berjalan optimal. Padahal, pelaksanaan BDR hendaknya tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai 

karakter agar dapat meminimalisir degradasi moral bangsa.  

(Hendarman, 2019) mengatakan bahwa perhatian terhadap kepemilikan karakter dalam 
setiap insan menjadi suatu keharusan. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2017 
tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) disebutkan bahwa pendidikan karakter menjadi 
tanggung jawab satuan pendidikan yang berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu 
dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, salah satu fokus materi pembelajaran yang dianjurkan 

selama BDR adalah penguatan karakter dan budaya. Pendidikan karakter melalui sekolah jarak 
jauh dapat tetap dikawal dan dikontrol oleh para guru (Takhroji Aji, 2020). Guru tidak hanya 
melakukan transfer of knowledge tetapi juga transfer of value melalui pendidikan karakter.  

Hal di atas mengandung implikasi bahwa satuan pendidikan harus memikirkan model 
praktis untuk menjamin keberlangsungan PPK selama proses BDR. Sebagaimana amanat PP 
87/2017 bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama keluarga, 
satuan pendidikan, dan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, kolaborasi peran keluarga, guru 

dan masyarakat sekitar sangat penting dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak (Purandina 
& Winaya, 2020). Dalam program BDR, setiap kegiatan pendidikan dan pembelajaran hendaknya 
didukung dengan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali 
(Kemdikbud, 2020). Untuk itu, penulis tertarik untuk mengulas tentang bagaimana pola kolaborasi 
antara sekolah dan keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan karakter selama BDR di masa 
pandemi COVID-19.  
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Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Data-data yang 
dipergunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah 
buku, peraturan perundang-undangan, makalah seminar, prosiding, jurnal ilmiah edisi cetak 
maupun edisi online, hasil penelitian dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Jenis data 
yang diperoleh variatif, bersifat kualitatif maupun kuantitatif.  

Sumber data dan informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan 
hasil studi dari informasi yang diperoleh. Penulisan diupayakan saling terkait antar satu sama lain 
dan sesuai dengan topik yang dikaji. Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan 
topik kajian. Kemudian dilakukan penyusunan karya tulis berdasarkan data yang telah 
dipersiapkan secara logis dan sistematis. Teknik analisis data bersifat deskriptif argumentatif. 
Simpulan didapatkan setelah merujuk kembali pada rumusan masalah, tujuan penulisan, serta 
pembahasan. Adapun kesimpulan ditarik dari uraian pokok bahasan karya tulis, serta didukung 

dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Urgensi Pendidikan Karakter 

Karakter dapat diartikan sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan orang 

tersebut disifati (Agus, 2017: 36). Karakter harus dimiliki oleh setiap orang yang hidup. 
(Hendarman, 2019) mengatakan jika seseorang tidak memiliki karakter maka akan menciptakan 
berbagai kegalauan dan kerusuhan dalam pola pikir dan pola sikap masyarakat. Sementara itu, 
UN Convention on the Rights of the Child dalam Lavy (2019) mengatakan bahwa “the education of 
the child shall be directed to held the development of the child’s personality, talents and mental and physical 

abilities to their fullest potential”. Dalam pendidikan anak seharusnya dilakukan pengembangan 

terhadap personalitas, talenta, mental dan kemampuan fisik anak untuk mencapai potensi mereka 

secara penuh. 

Penyelenggaraan pendidikan karakter menjadi elemen kunci dalam mewujudkan manusia 
yang bermartabat sebagaimana tujuan pendidikan nasional Indonesia. Menurut (Wulandari & 
Kristiawan, 2017: 291) pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan 
yang baik (habitutation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-

nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Senada dengan (Sutrisno & Aminah, 2017: 2) 
mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang 
baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang harus 
melibatkan pengetahuan yang baik, perasaan yang baik dan perilaku yang baik sehingga terbentuk 
perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Dengan demikian, pendidikan 
karakter mengandung makna sebagai upaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai karakter 
sehingga terbentuknya kepribadian yang baik pada diri seseorang. 

Tahun 2014, Indonesia mulai mengonsep character building melalui Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM) yang tertuang dalam Intruksi Presiden Repulik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental 16. Gerakan Nasional Revolusi Mental 
atau GNRM yaitu suatu gerakan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia 
dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun 
budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. 
Sebagai tindak lanjut GNRM, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.  
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Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan 

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 
melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama 
antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional 
Revolusi Mental (GNRM). PPK bertujuan untuk membangun dan membekali peserta didik 
sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang 
baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kemendikbud (2017: 8-9) menjelaskan 
5 (lima) nilai utama karakter sebagai prioritas gerakan PPK, yaitu: 

1. Religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa 
yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, 
menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah 
agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Sub nilai 
religius yaitu meliputi cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan kepercayaan, teguh 
pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama, antibuli dan kekerasan, persahabatan, 
ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan 

tersisih. 

2. Nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 
fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan 
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sub nilai nasionalis yaitu mengapresiasi 
budaya bangsa, menjaga kekayaan bangsa, rela berkorban, unggul, berprestasi, cinta tanah air, 

menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.  
3. Mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain 

dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan 
cita-cita. Sub nilai dari mandiri diantaranya kerja keras, tangguh dan tahan banting, daya juang, 
profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4. Gotong Royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat 

kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan 

persahabatan, memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Sub nilai 
gotong royong diantaranya yaitu menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan 
bersama, musyawarah, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, 
dan sikap kerelawanan. 

5. Integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 
tindakan, dan pekerjaan memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

moral. Sub nilai integritas diantaranya yaitu kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen 
moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu. 
 

Tantangan Pendidikan Karakter Selama Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 mengandung hikmah dalam membantu seseorang untuk bisa 
mengingat kembali dan menerapkan pendidikan karakter yang mana telah banyak terlupakan 

(Abdusshomad, 2020). Pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah di masa ini menjadi 
tantangan baru. PPK yang sedianya dilakukan tatap muka dengan berbasis struktur kurikulum, 
yakni PPK berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat (Kemendikbud, 2017). Dengan kondisi 
sekarang, tentunya PPK berbasis kelas dan budaya sekolah tak dapat dilakukan secara maksimal. 
Pembiasaan baik harian di lingkungan sekolah/madrasah tidak berjalan maksimal. Satu-satunya 
yang dapat diterapkan yakni PPK berbasis masyarakat termasuk keluarga.  
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Purandina & Winaya (2020: 274) menyatakan bahwa guru dan orang tua harus 

menyediakan atau mengondisikan wadah yang subur sebagai tempat penyemaian nilai-nilai 
karakter yang nantinya dapat membentuk setiap individu memiliki pembeda yang mencirikan dan 
memiliki perilaku moral yang baik. Hal ini mengandung arti bahwa sekolah/madrasah 
berkewajiban menyusun model dan strategi pendidikan karakter bekerja sama dengan keluarga dan 
masyarakat. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik, bersikap 
toleransi, menghargai, dan hal lainnya yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter.  

 

Tantangan Bagi Satuan Pendidikan 

Sebagaimana prinsip PPK yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, salah satu prinsip PPK 
adalah tetap berlangsung melalui pembiasaan dan bersifat sepanjang waktu dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan demikian, penerapan BDR sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini 
jangan sampai menjadikan pelaksanaan pendidikan karakter memudar. PPK dapat diintegrasikan 

dalam kegiatan intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Selama BDR, ketiga kegiatan 
tersebut berlangsung kurang optimal lantaran tidak terjadi tatap muka. Untuk itu, Kemendikbud 
(2020) mengeluarkan Buku Panduan Pembelajaran Jarak Jauh yang di dalamnya mengandung 
muatan tentang eksistensi pendidikan karakter dalam BDR. 

Disebutkan bahwa materi pembelajaran tidak hanya fokus pada pencapaian kompetensi 
dasar saja tetapi juga memberikan materi penguatan karakter dan budaya. Selaras, Aji (2020) juga 
mengatakan bahwa selama masa pandemi COVID-19, guru bukan hanya memosisikan sebagai 
pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut 

wuri handayani. Guru juga memosisikan dirinya sebagai pentransfer nilai-nilai karakter agar dapat 

menjaga stabilitas moral para peserta didik.  

Saat pembelajaran online atau daring, transfer nilai-nilai karakter menjadi elemen penting. 

Pencapaian tujuan pembelajaran hendaknya tidak hanya aspek normatif saja tetapi juga aspek 
adaptif. Guru perlu membuat manajemen kelas online agar memuat kegiatan-kegiatan yang 

memungkinkan untuk transfer nilai karakter religius, nasionalisme, gotong royong, kemandirian 
dan integritas. Purnomo dkk, (2020) mengatakan jika online class management hanya menekankan 

proses pembelajaran yang efektif tanpa mengedepankan proses pendidikan karakter, maka poin 
penting dalam proses pembelajaran itu akan hilang. Pendidikan karakter sangat penting bahkan 
akan lebih mudah menyerap ilmu yang mereka dapat setelah mereka mendapatkan pendidikan 
karakter.  

 

Tantangan Bagi Keluarga 

Ki Hajar Dewantara telah membuat konsep Alam Keluarga, dimana keluarga itu tempat 
pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada tempat-tempat lainnya untuk 
melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individual) dan 
sebagai persediaan hidup kemasyarakatan (Jaelani dalam Permatasari & dkk, 2020). Senada, 

(Hendayani, 2019) juga mengatakan bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan utama yang 
akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter atau akhlak 
seseorang. Dengan demikian, keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan 
PPK. Di dalam keluarga hendaknya muncul upaya-upaya praktis dalam menanamkan nilai-nilai 
karakter dengan mengoptimalkan segenap sumber daya yang ada di dalam sebuah keluarga.  
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PPK selama BDR memunculkan tantangan baru bagi keluarga. Orang tua dituntut untuk 

dapat mengawal program PPK dari sekolah/madrasah sekaligus menyusun program PPK berbasis 
budaya keluarga. Menurut (Kurniati & dkk, 2020), secara umum peran orang tua yang muncul 
selama pandemi COVID-19 adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang dan 
pengawas. Sedangkan secara spesifik peran orang tua adalah menjaga dan memastikan anak untuk 
menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah, 
melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, 
menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama anak, menjadi role model bagi 

anak, memberikan pengawasan pada anggota keluarga, menafkahi dan memenuhi kebutuhan 
keluarga, dan membimbing dan memotivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai 
keagamaan, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. 

 

Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pelaksanaan PPK Selama Masa Pandemi COVID-19  

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan 

Pendidikan mengamanatkan agar membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan 
masyarakat. Sinergitas tidak lepas dari peran kegiatan yang bersifat kolaboratif diantara ketiganya, 
termasuk saat penerapan BDR. Dimana, belajar di rumah merupakan salah satu tipe pelibatan 
keluarga dalam pembelajaran. Tipe ini mencakup kegiatan untuk memperoleh informasi tentang 
apa dan bagaimana orang tua membantu anak menciptakan kebiasaan belajar dan budaya belajar 
yang baik saat di rumah secara terjadwal (Yanuar Jatnika, 2018).  

Lewis & Veronica (2016) mengatakan “Hopefully, the result of collaborative character education 

efforts will be a kind of synergy that has the ability to combat negative behaviors, inspire and encourage 

students, and build strong caring communities”. Dimana upaya pendidikan karakter secara kolaboratif 

akan menjadi sebuah sinergi yang mampu menekan perilaku negatif, menginspirasi dan 
membimbing peserta didik, serta membangun kepedulian komunitas yang kuat. Konsep ini relevan 
dengan prinsip partisipatif dalam PPK. Dimana gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan 
dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai 
pelaksana Gerakan PPK (Kemendikbud, 2017). 

Konsep di atas juga sejalan prinsip BDR, dimana setiap kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran hendaknya didukung dengan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru 
dengan orang tua/wali (Kemendikbud, 2020). Kolaborasi sendiri adalah kerja sama untuk 
membuat sesuatu (KBBI, 2016). Dalam konteks pendidikan, kolaborasi adalah kegiatan dimana 
terjadi kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan pendidikan, baik pihak dari 
dalam maupun dari luar lembaga pendidikan (Caraka dkk, 2016). Kali ini, tujuan yang akan 

dicapai adalah menjamin keberlangsungan PPK selama BDR di masa pandemi COVID-19. 

Beberapa studi tentang kolaborasi sekolah dan keluarga dalam pendidikan karakter telah 
dilakukan. Seperti (Qadafi, 2019) yang mengungkapkan bahwa sebagian orang tua kurang 
kesadaran untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah. Selain itu, guru 
dan orang tua belum dapat bekerjasama dengan baik karena kesibukan masing-masing. Sementara, 
(Radhitya & dkk, 2020) mengungkapkan bahwa saat adanya himbauan stay at home, orangtua 

merasa tertekan saat menghadapi perilaku anak di rumah dan menuntut mereka mengerjakan tugas 

dengan kasar atau agresif. Temuan di atas mengindikasikan bahwa kolaborasi belum dilakukan 
secara optimal. Kondisi ini perlu disikapi dengan cara merumuskan peran praktis untuk kedua 
pihak agar dapat dipedomani. 
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Secara ringkas, peran praktis sekolah dan keluarga dalam upaya kolaborasi untuk 

optimalisasi PPK selama BDR di masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Penguaran Pendidikan Karakter 

Peran Sekolah Peran Keluarga 

 Menyusun kurikulum, kegiatan dan program 
PPK untuk dilakukan selama BDR; mencakup 

kegiatan, materi, media dan sebagainya.  

 Mensosialisasikan program kepada orang tua dan 
peserta didik melalui forum komunikasi sekolah 

dan orang tua 

 Membuat jurnal kegiatan pengembangan 
karakter sebagai pantauan kegiatan 

 Melalui wali kelas, guru mata pelajaran, guru 

agama dan guru BK, memberikan motivasi dan 
melakukan  pendampingan dalam melaksanakan 
program 

 Guru memberikan contoh karakter positif sebagai 
teladan bagi peserta didik 

 Membuat publikasi program melalui media 
massa atau media sosial 

 Meminta informasi kepada keluarga/orang tua 
mengenai kondisi dan perkembangan karakter 
peserta didik  

 Mengevaluasi program 

 Merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil 
evaluasi 

 Mendokumentasikan berkas administrasi 
pelaksanaan program 

 Menerima informasi mengenai program PPK dari 
sekolah dan mendiskusikannya bersama anggota 

keluarga lainnya termasuk anak 

 Membuat program PPK serupa sesuai budaya 
keluarga untuk diterapkan di lingkungan rumah 

 Menyediakan fasilitas dan sarana pra sarana untuk 
mendukung pelaksanaan program, termasuk 
mengupayakan suasana kondusif di dalam rumah 
dan hubungan/komunikasi yang baik antar anggota 

keluarga 

 Memberikan motivasi dan mendampingi peserta 
didik dalam melaksanakan program 

 Mendampingi peserta didik mengisi jurnal kegiatan 

 Memberikan contoh karakter positif sebagai teladan 
bagi peserta didik selama di rumah 

 Mengkomunikasikan kondisi dan perkembangan 

karakter peserta didik  

 Membantu sekolah dalam melakukan evaluasi 
program; memberikan kritik dan saran 

 Membantu sekolah dalam merencanakan tindak 
lanjut program agar lebih baik lagi 

 

Kesimpulan  

Akibat pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah/madrasah 

terpaksa diganti program Belajar Dari Rumah (BDR). Penerapan BDR tidak hanya menekankan 
aspek normatif tetapi mencakup aspek adaptif atau pendidikan karakter. Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK) sebagai gerakan nasional harus tetap dilakukan selama BDR dengan membentuk 
sistem kolaborasi sekolah dan keluarga. Kolaborasi ini mensyaratkan pola interaksi dan 
komunikasi positif di antara keduanya dalam memodifikasi gerakan PPK yang praktis, terukur dan 
berdampak. Pembagian peran di antara kedua pihak dimulai dari perencanaan, sosialisasi, 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi tindak lanjut program kolaborasi. Diharapkan kolaborasi ini 
dapat terbangun kokoh hingga pandemi ini berakhir dan seterusnya. Untuk menjaga eksistensi 
PPK, ke depan sebaiknya disusun panduan terkait pelaksanaan PPK selama masa pandemi 
COVID-19.  
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Abstrak 

 

Fenomena tingginya Perkawinan Usia Muda (PUM) terjadi di berbagai latar belakang masyarakat dunia 
seperti masyarakat di Asia Selatan, sub-Sahara Afrika, serta Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, 
termasuk di Indonesia. Tingginya kasus PUM di negara berkembang terjadi seiring dengan tingginya 

permasalahan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sosial kultural yang dialami 
negara tersebut. Tingginya PUM tidak hanya terjadi di saat situasi dan keadaan dunia sedang berada dalam 
kondisi normal, tetapi justru meningkat di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Terjadi 
peningkatan kasus PUM sebesar 12% selama Pandemi dan diprediksi mencapai 13 juta kasus hingga tahun 
2030. PUM disebut pula sebagai fenomena patologi sosial karena dampak negatif yang ditimbulkannya dapat 
menjadi kontributor munculnya masalah sosial di masyarakat. Terdapat beberapa cara menangani PUM di 
Indonesia. Salah satu cara tersebut dilakukan dengan meninjau aspek sosial pada masyarakat Indonesia yaitu 

Modal Sosial. Maka pada artikel ini akan dikaji kemungkinan cara penanganan PUM dengan Modal Sosial 
melalui studi literatur. Dengan menggunakan dan mengoptimalkan Modal Sosial maka PUM diharapkan 
bisa diminimalisir sehingga tercapai solusi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah. 

 

Kata Kunci: Modal Sosial, Perkawinan Usia Muda 

 

Pendahuluan  

PUM merupakan masalah global yang dialami mayoritas negara di dunia (BKKBN, 
2020b; Satriyandari & Utami, 2019; Sunaryanto, 2019; UNFPA, 2020a; UNICEF, 2016) dan 
penyelesaiannya terus diupayakan oleh pemerintah di negara berkembang, termasuk Indonesia 
(BKKBN, 2020b; BPS et al., 2020; UNFPA, 2020a; Widyawati & Pierewan, 2017). Tingginya 

kasus PUM di negara berkembang terjadi seiring dengan tingginya permasalahan ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sosial kultural yang dialami (Muhadara et al., 2016).  

Tingginya PUM tidak hanya terjadi saat situasi dunia sedang dalam kodisi normal, tetapi 
justru meningkat di saat dunia sedang mengalami masa sulit (BKKBN, 2020b; UNFPA, 2020a). 
Terjadi peningkatan PUM sebesar 12% selama pandemi Covid-19. Apabila keadaan tersebut tidak 
ditangani lebih lanjut maka diprediksi angka PUM akan mencapai 13 juta kasus pada tahun 2020-
2030 (UNFPA, 2020b). Maka permasalahan PUM perlu ditangani dengan serius mengingat 

dampak negatifnya bersifat multi dimensi dan saling berkaitan (BPS et al., 2020; Djamilah & 
Kartikawati, 2014). PUM membawa dampak negatif secara sosial dan disebut sebagai fenomena 
patologi sosial karena dampak negatif yang ditimbulkannya dapat menjadi kontributor munculnya 
masalah sosial lain di masyarakat (Djamilah & Kartikawati, 2014).  
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Beberapa definisi PUM atau Child, Early and Forced Marriage (CEFM) yaitu; (1) Ikatan lahir 

batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, 
yang dilakukan pada saat salah satu atau kedua pelakunya berusia di bawah 20 tahun (BKKBN, 
2020a); (2) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi 
kedua pasangan perkawinan adalah 19 tahun; (3) Perkawinan formal atau informal pada pasangan 
di bawah 18 tahun (Rumble et al., 2018); (4) Perkawinan kedua pasangan pada usia di bawah 25 
tahun (Eickmeyer, 2017). 

PUM disebabkan oleh faktor yang kompleks (BKKBN, 2020b; UNFPA, 2020a; UNICEF, 

2016) yaitu faktor sosial, stigma sosial terhadap konsep dan subordinasi peran perempuan, dan 
norma sosial yang menganggap PUM sebagai kewajaran (Parsons et al., 2015; Rumble et al., 2018). 
Dampak negatif PUM yaitu rendahnya kesejahteraan ekonomi (ICRW, 2018; Parsons et al., 2015), 
meningkatkan perceraian, kekerasan rumah tangga, menghasilkan siklus kemiskinan, 
pengangguran, kriminalitas, menurunkan produktivitas masyarakat, dan masalah sosial lainnya 
(ICRW, 2018; Satriyandari & Utami, 2019; UNFPA, 2020a)  

PUM itu sendiri merupakan suatu realitas sosial (Sunaryanto, 2019).  PUM terjadi dalam 

konteks sosial masyarakat tertentu dan disebabkan oleh berbagai faktor sosial yang terinternalisasi 
pada kehidupan masyarakat, serta memiliki beberapa dampak negatif secara sosial. Oleh sebab itu, 
PUM perlu ditinjau dan dikaji secara sosial sesuai dengan konteks latar belakang sosial yang 
dimiliki oleh suatu masyarakat. Dalam artikel ini, PUM dikaji dengan sudut pandang sosial dan 
sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang ada di Indonesia. 

Aspek sosial yang ada pada masyarakat Indonesia berupa Modal Sosial. Dengan Modal 
Sosial, manusia dan bangsa Indonesia yang berdaulat dapat mewujudkan dengan interaksi sosial 

dan semangat kerja sama dari seluruh elemen di masyarakat (Tobing, 2018). Modal Sosial berarti 
sesuatu yang memfasilitasi tindakan individu atau kolektif yang dihasilkan oleh jaringan hubungan 
timbal balik, kepercayaan, dan norma sosial (Coleman, 2000; Putnam, 1995). 

Modal Sosial adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia yaitu rasa 
percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai, serta perilaku yang mengikat anggota masyarakat 
yang memungkinkan adanya kerja sama (Cohen & Prusak, 2001). Modal Sosial sebagai fitur 

organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi 
masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi (Bjornskov & Sonderkov, 2013). Modal 
Sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin secara individu mengatasi 
berbagai masalah yang dihadapi (Syahra, 2003). Modal Sosial adalah cara melihat hubungan antar 
orang. Sehingga pada teori Modal Sosial, tesis sentralnya dapat diringkas dalam dua kata: soal 
hubungan. (Field, 2010). Gagasan inti Modal Sosial adalah jaringan sosial memiliki nilai kontak 
sosial dan aset yang bernilai. (Putnam, 2000; Woolcock, 1998). 

Modal Sosial dapat dibagi menjadi horizontal yaitu antara sesama masyarakat dan vertikal 
yaitu menyangkut institusi pemerintah (Tobing, 2018). Ada dua tipe Modal Sosial horizontal. 
Pertama adalah Modal Sosial karena “ikatan” (bonding) yang merupakan hubungan antara orang 

yang memiliki afiliasi dekat (keluarga, teman, rekan profesional). Kedua adalah Modal Sosial 
“yang menjembatani” (bridging), yang mengacu pada hubungan antar entitas yang berbeda di luar 
ikatan kekeluargaan atau pertemanan. Modal Sosial vertikal terkait dengan kepercayaan akan 
pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

transparansi dalam pengambilan keputusan, dan sistem administrasi yang efisien (Putnam, 1995). 

Modal Sosial dapat membantu membangun institusi sosial yang efektif yang dapat 
membantu pemerintah bekerja secara efektif guna mendorong kepercayaan masyarakat terhadap 
institusi sipil (Newton & Norris, 2000). Modal Sosial yang berkembang di masyarakat dapat 
memengaruhi kinerja pemerintah. Tatanan institusi berperan penting dalam pembentukan dan 
pembangunan Modal Sosial. Institusi pemerintah dapat menciptakan dan memengaruhi Modal 
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Sosial (Brehm & Rahn, 1997; Kumlin, & Rothstein, 2005; Tarrow, 1996). Modal Sosial dibedakan 

dalam dua kategori; fenomena kognitif dan struktural. Dalam fenomena kognitif, Modal Sosial 
tumbuh dari proses mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya termasuk nilai dan 
norma. Dalam dimensi struktural, fenomena Modal Sosial terkait dengan organisasi sosial dan 
institusi sosial yang di dalamnya terkandung peranan, aturan dan prosedur yang dapat membentuk 
jaringan yang luas dalam mendorong kerjasama (Uphoff, 2000). 

Oleh karena itu, ada kemungkinan penanganan PUM melalui pemanfaatan dan pengoptimalan 
apa yang sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia dari sisi aspek sosial yaitu yang dinamakan 

sebagai Modal Sosial. Kajian terhadap Modal Sosial dan PUM seperti yang dijelaskan tersebut 
belum banyak dilakukan oleh kajian terdahulu, sehingga pada artikel ini akan dikaji dan 
dikemukakan bagaimana kemungkinan yang penulis tawarkan terkait cara penanganan PUM 
dengan Modal Sosial melalui studi literatur 

 

Metode Penelitian 

Studi ini merupakan studi literatur. Pencarian literatur yang dijadikan bahan kajian dalam 
penelitian ini dilakukan melalui pelacakan lewat artikel, buku, dan jurnal secara online dan media 
tercetak. Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia dan BKKBN 
sebagai salah satu institusi pemerintah yang dapat menyusun kebijakan dan program dalam upaya 
penanganan PUM. Penelitian ini dilakukan dalam konteks di Indonesia. 

 

Hasil dan Pembahasan  

PUM merupakan bentuk patologi sosial dan tergolong dalam praktek yang melukai atau 
menyakiti remaja (BKKBN, 2020b; UNFPA, 2020a). PUM terjadi sebanyak 12 juta setiap tahun 
pada perempuan di bawah usia 18 tahun. Ada 650 juta perempuan di bawah umur yang melakukan 
PUM dengan prevalensi 21% (UNICEF, 2016). Di Indonesia PUM terjadi pada 1 dari 9 
perempuan usia 20-24 tahun. Sekitar 1,2 juta perempuan Indonesia menikah di bawah usia 18 dan 

61,3 ribu menikah di bawah usia 15. Kasus PUM yang prevalensinya lebih tinggi dari rata-rata 
nasional terjadi di 20 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan prevalensi PUM tertinggi yaitu 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara (14-19%). Jawa Barat, Jawa Timur dan 
Jawa Tengah juga memiliki angka absolut PUM tinggi. Kalimantan Tengah memiliki prevalensi 
PUM tertinggi sebesar 19,13%. Bengkulu memiliki prevalensi PUM tertinggi sebesar 14,33%. 
Maluku Utara memiliki prevalensi PUM tertinggi sebesar 13,36% (BPS et al., 2020).  

Terjadi peningkatan PUM secara global pada situasi pandemi Covid-19, baik secara 
prediktif (BPS, 2020; Kompas, 2020a; UNFPA, 2020b, 2020c; UNICEF, 2020) maupun secara 
aktual (Kompas, 2020a; Saputra, 2020; UN Women, 2020). Diprediksi bahwa akan terjadi 
peningkatan jumlah PUM sebesar 13 juta kasus atau sebesar 1.4% secara global dari tahun 2020-
2030 akibat situasi pandemi (UNFPA, 2020b, 2020c). Survei online National Commission for 
Violence Against Women (NCVAW) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender yang di 
dalamnya juga termasuk PUM meningkat secara global sebesar 12% selama pandemi (UNFPA 

Indonesia, 2020b). UNFPA menambahkan bahwa PUM paling banyak terjadi saat lockdown pada 

April 2020. Jika diterapkan lockdown selama 6 bulan maka dapat menghasilkan penambahan 

sebesar 31 juta kasus secara global (UN Women, 2020). Indonesia termasuk salah satu negara yang 
mengalami kenaikan jumlah PUM selama pandemi. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama (Badilag) yang menangani dispensasi kawin menunjukkan peningkatan pengajuan dan 
pemberian dispensasi kawin tahun 2020. Terjadi peningkatan dispensasi kawin  dari tahun 2019 
(diajukan sebesar 23.792, diterima sebesar 21.903) ke tahun 2020 (diajukan sebesar 34.413, 
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diterima sebesar 33.664) (Badilag, 2020; Kompas, 2020b). Peningkatan PUM di Indonesia selama 

pandemi adalah 24 ribu perkawinan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, 2020). Data rekap nikah usia di bawah umur pada Sistem Informasi Kementerian Agama 
juga menyatakan jumlah pelaku PUM di 34 provinsi di Indonesia mencapai 8.693 laki-laki dan 
11.428 perempuan (Kementerian Agama, 2020). Peningkatan PUM terjadi di beberapa Provinsi di 
Indonesia. Di Jawa Tengah yaitu Jepara, Kendal, Rembang, Demak, dan Blora, PUM meningkat 
rata-rata 2 kali lipat selama pandemi. Di Jepara terjadi 234 PUM, lebih tinggi dibanding tahun 
2019 (146 kasus). Di Kendal terjadi 179 PUM, lebih tinggi dibanding tahun 2019 (125 kasus). Di 

Rembang terjadi 150 PUM, lebih tinggi dibanding tahun 2019 (70 kasus). Di Demak terjadi 157 
PUM, lebih tinggi dibanding tahun 2019 (63 kasus). Di Blora terjadi 203 PUM, lebih tinggi 
dibanding tahun 2019 (100 kasus) (Saputra, 2020). Jawa Barat dan Jawa Timur juga menjadi 
provinsi yang diprediksi mengalami kenaikan PUM selama pandemi. Nusa Tenggara Barat juga 
mengalami lonjakan kasus PUM mencapai 500 kasus selama pandemi Covid-19 (Kompas, 2020b). 
Peningkatan PUM selama pandemi juga terjadi di Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten 
Gowa, dan Pangkep) sebanyak 9 kasus PUM (Kompas, 2020b). 

Hasil penelitian secara global menyatakan bahwa norma sosial tertentu adalah dasar 
terjadinya PUM di suatu konteks lingkungan masyarakat (Mathur et al., 2018; UNFPA, 2020a). 
Hal ini juga berlaku di Indonesia. PUM di Indonesia terjadi pada konteks sosial yang mengandung 
tradisi dan norma sosial yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Norma sosial yang dianut oleh 
sebagian kelompok masyarakat di Indonesia umumnya memiliki dasar pemahaman bias gender 
mengenai remaja perempuan (UNFPA, 2020a) yang memicu asumsi bahwa mereka adalah milik 
orang lain di luar dirinya (orangtua, keluarga, atau calon suami) sehingga pemiliknya boleh 

melakukan apa saja terhadapnya termasuk mengawinkan mereka di usia muda.  

Solusi yang ditawarkan penulis dalam rangka menangani PUM adalah dengan 
menggunakan Modal Sosial. Konsep ini dipilih karena di dalam PUM terdapat norma atau 
kewajiban sosial pada konteks tertentu. Pada kajian tentang Modal Sosial juga melibatkan 
jaringan, norma, koordinasi, dan kerja sama. Hal ini berarti antara Modal Sosial dengan PUM 
memiliki irisan yaitu sama-sama mengandung atau melibatkan kolektivitas dan komunalisme yang 

saling berkaitan atau bertalian. Yang dimaksud dengan kolektivitas dan komunalisme dalam 
Modal Sosial yaitu ada beberapa elemen yang merupakan sumber energi bagi masyarakat yaitu 
kepercayaan (trust), nilai dan norma timbal balik, dan jaringan (Abdullah, 2013).  

Modal Sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang kecil atau 
kelompok yang besar seperti negara (Fukuyama, 1995). Dalam konteks ini, Modal Sosial 
digunakan untuk kebijakan pembangunan (Amalia, 2015). Dalam konteks pembangunan manusia, 
Modal Sosial berpengaruh besar sebab beberapa dimensi pembangunan manusia sangat 

dipengaruhi oleh Modal Sosial, yaitu; kemampuan menyelesaikan kompleksitas berbagai 
permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat pada masyarakat, menumbuhkan 
kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan (Hasbullah, 2006).  

Masyarakat yang dapat menumbuhkan Modal Sosial adalah masyarakat yang berorientasi 
“kita”, bukan “kami” (Hartanto, 2002). Masyarakat yang berorientasi “kita” menghasilkan suatu 
ciri masyarakat yang berkualitas yaitu (Ancok, 2009): (a) Pemerintah yang bermitra dengan 
masyarakat. Kemitraan antara masyarakat dan pemerintah ini sebagai salah satu ciri dari 
masyarakat yang berkualitas (Giddens, 1998). Pemerintah memberdayakan masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan; pemerintah hanya mengarahkan masyarakat bukan menggiring 
masyarakat atas kemauan pemerintah; dan pemerintah memberi wewenang kepada masyarakat 
bukan memberi segala atas kemauan pemerintah (Osborne & Gaebler, 1992), dan (b) Masyarakat 
peduli sesama, peduli mereka yang memiliki kesempatan pada kekuasaan atas mereka yang tidak 
memilikinya, peduli lingkungan, dan norma hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki Modal 
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Sosial tinggi membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah 

(Haridison, 2013). Modal Sosial dalam suatu kelompok berupa kebaikan dan perilaku koperatif 
yang didasarkan norma bersama akan membentuk kualitas masyarakat itu sendiri (Fukuyama, 
2002). Agar Modal Sosial bisa terbentuk maka masyarakat dan pemerintah perlu melakukan 
pelatihan inteligensi, emosi, dan membangun kebiasaan positif (Covey, 1990). Keberadaan Modal 
Sosial terutama apabila dikelola dengan baik dapat digunakan untuk memelihara integrasi sosial 
dalam masyarakat (Usman, 2015). 

Modal Sosial bisa menjadi solusi mengatasi PUM karena Modal Sosial berperan penting 

dalam memperkuat kehidupan masyarakat. Hubungan dan interaksi yang terjadi menghasilkan 
Modal Sosial dengan ikatan batin, kepercayaan, dan rasa aman untuk mencapai suatu tujuan 
(Rofiana, 2016). Tujuan yang dimaksud adalah menanggulangi atau menurunkan angka PUM 
dengan menjalin kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan antar anggota masyarakat.  

Di kajian pustaka telah dijelaskan tipe Modal Sosial yaitu Horizontal dan Vertikal. Solusi 
yang ditawarkan oleh penulis pada penanganan PUM terkait dengan Modal Sosial tipe Horizontal 

yaitu BKKBN melalui program Bangga Kencana melakukan penanganan PUM dengan 
membangun ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR). BKR adalah wadah 
kegiatan yang digunakan BKKBN untuk menyalurkan edukasi dan informasi bagi orangtua remaja 
tentang tumbuh kembang remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orangtua dan 
remaja secara fisik, intelektual, mental, sosial, moral spiritual, dan mengenai kesehatan reproduksi 
dan pendewasan usia kawin bagi remaja (BKKBN, 2020b). Dengan adanya BKR yang di dalam 
pelaksanaannya terdapat penyebaran edukasi dan informasi tentang PUM, dan juga dilakukan 
dengan melibatkan keluarga remaja maka dapat membangun modal sosial berdasarkan “ikatan” 
(bonding) yang berasal dari hubungan antara orang yang memiliki afiliasi dekat, dalam hal ini 

adalah keluarga. Modal Sosial juga dibentuk berdasar “ikatan” (bonding) yang merupakan 

hubungan antara orang yang memiliki afiliasi dekat, salah satunya adalah teman. BKKBN 
menyadari bahwa di usia remaja teman berpengaruh signifikan bagi kehidupan remaja. Maka salah 
satu program BKKBN dalam menangani PUM adalah dengan merangkul teman sebaya sesama 
remaja melalui PIK Remaja. PIK Remaja adalah sarana sosialisasi program Generasi Berencana 

(GenRe) bagi remaja. GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan 
kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan 
(PUP) sehingga remaja mampu memperoleh pendidikan secara terencana, berkarir dalam 
pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi 
(BKKBN, 2020b). Penanganan PUM dengan Modal Sosial tipe Vertikal yaitu BKKBN sebagai 
instansi pemerintah yang fokus dalam menangani PUM dapat terbantu dalam menerapkan 
program penanganan PUM secara efektif di masyarakat. Dengan adanya program pemerintah 

(dalam hal ini adalah BKKBN) yang disalurkan dan diterapkan secara efektif dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Hal tersebut mempengaruhi preferensi masyarakat 
dalam mencari, menerima, dan mengolah edukasi dan informasi dari institusi terutama yang 
berkaitan dengan pencegahan PUM. 

Modal Sosial juga dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu dimensi Kognitif dan dimensi 
Struktural. Solusi penanganan PUM terkait dengan Modal Sosial dimensi Kognitif yaitu upaya 
pencegahan PUM dapat menyasar pada bagaimana merubah pola pikir suatu masyarakat yang 

diperoleh berdasarkan internalisasi nilai dan norma yang diyakininya. Upaya edukasi dan 
pemberian informasi PUM dapat dilakukan kepada masyarakat melalui BKR dan PIK Remaja 
BKKBN secara berkelanjutan, sistematis, dan masif. Sehingga memberi sumbangsih terhadap 
pergeseran pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap PUM. Pola pikir dan cara pandang yang 
diterima masyarakat tentang sisi negatif PUM nantinya dapat menjadi pedoman berpikir dan 
bertindak dalam kehidupan sosial bermasyarakat tersebut yaitu dalam merespon dan menyikapi 
kasus PUM yang terjadi di wilayahnya. Hal ini merupakan suatu modal sosial yang akan dimiliki 
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oleh masyarakat untuk meningkatkan tindakan pencegahan bersama dan kepedulian sosial 

masyarakat terhadap masalah PUM.  Sedangkan solusi penanganan PUM terkait dengan Modal 
Sosial dimensi Struktural yaitu upaya pencegahan dan penekanan PUM dapat dilakukan dengan 
melibatkan peran organisasi dan institusi sosial masyarakat secara aktif. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan cara melakukan penguatan komitmen komunitas sosial masyarakat untuk 
mengakhiri praktek PUM. Langkah nyatanya adalah dengan melibatkan tokoh formal dan 
informal pada berbagai tingkatan struktural di lingkungan masyarakat serta para agen perubahan 
di lingkungan masyarakat melalui kegiatan advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

(KIE). Hal tersebut dilakukan oleh seluruh sumber daya BKKBN dari tingkat lapangan hingga 
pemangku kebijakan, dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat mengenai PUM 
dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi yang tepat mengenai PUM, serta menjadi 
perpanjangan tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dalam menerapkan komitmen 
kebijakan, memantau, dan mencegah terjadinya praktek PUM. 

 

Kesimpulan 

Prinsip dalam Modal Sosial yaitu; Pertama, mengembangkan kepercayaan. Kedua, 
mengembangkan komitmen atau sikap tindakan yang saling menjaga atau melindungi, relasi 
membentuk jaringan sosial yang dikuat oleh hubungan pertemanan, kekeluargaan, ketetanggaan 
dan melembagakan hubungan tatap muka. Ketiga, mengembangkan sikap dan tindakan saling 
memberi keuntungan. Salah satu Modal Sosial yang dimiliki oleh Indonesia adalah nilai gotong 
royong. Namun sayangnya Modal Sosial yang telah menjadi perbincangan dan wacana yang 

berkembang di kalangan para pemikir pembangunan di banyak negara dan terutama di negara 
maju, di Indonesia masih kurang diperhitungkan dalam setiap penyusunan kebijakan 
pembangunan. Maka dari itu Indonesia perlu menggunakan dan mengoptimalkan Modal Sosial 
dalam penanganan masalah PUM, karena hal ini terkait dan berdampak pada Indeks 
Pembangunan Manusia yang mendorong terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas. 
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Abstrak 

 

Sejak diberlakukannya status darurat COVID-19, layanan esensial kesehatan reproduksi dan maternal ikut 
mengalami dampak seperti terhentinya layanan akibat himbauan penundaan mengunjungi fasilitas 
kesehatan. Padahal, penyelenggaraan layanan esensial kesehatan reproduksi dan maternal harus tetap 
berjalan demi mempertahankan status kesehatan masyarakat dan memenuhi hak individu untuk mengakses 
layanan yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku keluarga dalam mengakses 
fasilitas kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi cross-sectional 

dilakukan menggunakan pendekatan survei daring, melibatkan 293 sampel keluarga yang secara sukarela 
berpartisipasi dalam kajian ini. Studi ini menunjukkan bahwa kurang dari setengah jumlah responden 
mengakses fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi. Akses layanan kesehatan pada situasi 
pandemi berhubungan signifikan dengan status kepala keluarga yang tetap bekerja (AOR=2,16; 
95%CI=1,19–3,92; p=0,011) dan umur kepala keluarga 41–50 dan lebih dari 50 tahun  (AOR=0,46; 
95%CI=0,23–0,93; p=0,030 dan AOR=0,35; 95%CI=0,15-0,83; p=0,017 berturut-turut). Selain itu, 
Puskesmas dan rumah sakit swasta merupakan fasilitas kesehatan yang akan menjadi alternatif akses pilihan 

di masa yang akan datang. Strategi sosialisasi kepada keluarga yang intensif tentang prosedur kunjungan ke 
fasilitas kesehatan dan inovasi layanan perlu dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 pada 
pasien yang akan mengakses layanan kesehatan reproduksi dan maternal. 

  

Kata Kunci: akses pelayanan kesehatan, COVID-19, keluarga, pandemi 

 

Pendahuluan 

Pandemi global COVID-19 yang sedang terjadi di tahun 2020 memiliki dampak yang 
holistik dalam berbagai aspek kehidupan penduduk. Layanan kesehatan yang merupakan 
kebutuhan dasar masyarakat ikut terkena dampaknya, tak terkecuali layanan kesehatan seksual 
dan reproduksi/sexual and reproductive health (SRH). Beberapa organisasi dan layanan SRH 

dihadapkan pada keputusan sulit untuk mengurangi, mengatur ulang atau menutup layanan SRH 

untuk melindungi penyedia layanan dan klien dalam rangka mendukung respons pemerintah 
terhadap pandemi. Ketersediaan layanan SRH dalam situasi darurat COVID-19 terpaksa 
menghadapi persoalan pengurangan tenaga kesehatan, kelangkaan komoditas dan pasokan SRH 
yang penting, kurangnya alat dan peralatan pelindung, dan terbatasnya mobilitas. Banyak fasilitas 
kesehatan publik dan swasta menjadi tidak mampu atau tidak mau memberikan layanan SRH 
karena situasi yang sulit tersebut.  Kondisi ini mempengaruhi aksesibilitas layanan kesehatan bagi 
penduduk, khususnya layanan SRH sebagai kebutuhan esensial (IPPF, 2020). 

mailto:rizafat@bkkbn.go.id
mailto:dedik.sulistiawan@ikm.uad.ac.id
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Aksesibilitas pelayanan kesehatan adalah kemampuan setiap keluarga dalam mencari 

pelayanan kesehatan sesuai dengan yang mereka butuhkan (Laksono & Sukoco, 2016). 
Aksesibilitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih merupakan sebuah masalah seperti masalah 
disparitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan maupun kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
terhadap layanan kesehatan. Sebelum Pandemi COVID-19, Indonesia gencar berupaya 
meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dengan memperbaiki sistem kesehatan 
sehingga diharapkan layanan kesehatan dapat diakses secara universal. Namun, Pandemi COVID-
19 telah mempengaruhi sistem kesehatan di dunia tak terkecuali Indonesia. Menurut survei yang 

dilakukan World Health Organization (WHO), layanan kesehatan bagi masyarakat yang 
membutuhkan pemeriksaan dan perawatan selain kasus COVID-19 menjadi terganggu akibat 
pandemi (WHO, 2020).  

Kebijakan untuk mengurangi penyebarluasan virus ini salah satunya adalah dengan 
menghimbau masyarakat untuk menunda mengunjungi fasilitas kesehatan. Namun, fasilitas 
kesehatan tetap terbuka untuk pasien yang mengalami kondisi darurat dan membutuhkan 
perawatan atau pelayanan esensial lainnya seperti pemberian imunisasi pada balita, keluarga 

berencana, kesehatan ibu dan sebagainya. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan panduan 
maupun petunjuk teknis bagi pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan masyarakat 
(Kemenkes, 2020). Kebijakan ini perlu peran serta masyarakat sehingga masyarakat dalam 
mengakses fasilitas kesehatan dengan aman. Kebijakan ini pun juga diterapkan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta sehingga diperlukan suatu kajian untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku 
masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di masa pandemi.  

Kajian ini memotret perilaku masyarakat dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan 
menggunakan pendekatan keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan masyarakat. Keluarga 
memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat 
(Ferdiansyah, 2016). Selain itu Kementerian Kesehatan juga menggunakan pendekatan keluarga 
untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan. Pendekatan keluarga sebagai satuan 
terkecil masyarakat dinilai efektif dalam mengatasi persoalan kesehatan (Kemenkes, 2016). 

 

Metode Penelitian 

Data yang digunakan pada kajian ini merupakan cross-sectional data dengan menggunakan 

pendekatan online survey dengan cakupan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini 
disebabkan karena pendekatan offline survey tidak memungkinkan dilakukan dalam situasi darurat 

dengan mobilitas yang sangat terbatas. Sampel ditetapkan dengan pendekatan voluntary non-

probability sampling, dengan alasan keterbatasan dalam proses rekrutmen sampel dalam online survey 

yang tidak mungkin menerapkan metode penarikan sampel secara probability (Fielding et al., 2017). 

Pendekatan sampel keluarga dengan melibatkan salah satu anggota keluarga kepala keluarga atau 
pasangannya untuk berpartisipasi dalam survei ini. Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam survei 
ini yaitu laki-laki atau perempuan, dengan usia minimal 15 tahun yang tinggal di wilayah 
administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode survei yaitu mulai tanggal 3 Juni sampai 
dengan 30 Juni 2020. Untuk kebutuhan analisis, ditetapkan kriteria eksklusi yaitu responden yang 
tidak berstatus menikah, serta mengeksklusikan pula data ganda dan observasi yang tidak lengkap. 

Variabel outcome yang dianalisis adalah pengalaman keluarga mengakses fasilitas 

kesehatan selama periode Maret – Juni 2020. Jenis fasilitas kesehatan yang diakses dibedakan 
menjadi 6 jenis yaitu Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Klinik, Dokter Praktek 
Mandiri dan Bidan Praktek Mandiri. Variabel sosiodemografi responden seperti umur, pendidikan, 
status bekerja, jumlah anggota keluarga dan rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan 
digunakan untuk melihat karakteristik akses fasilitas kesehatan responden. Instrumen yang 
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digunakan merupakan kuesioner dengan item pertanyan tertutup (closed-ended questions). Data yang 

dikumpulkan dari merupakan data yang dilaporkan sendiri oleh responden (self-reported data). 

Kajian ini menggunakan analisis deskriptif seperti distribusi frekuensi, tabulasi silang dan“multiple 

response” untuk menggambarkan karakteristik tiap variabel yang diteliti. Selain itu, hubungan 

antara variabel eksplanatori dengan outcome dianalisis menggunakan regresi logistik. Ukuran 

asosiasi dinyatakan dalam bentuk adjusted odds ratio (AOR). Pengujian hipotesis dilakukan pada 
level kemaknaan 5% dan interval kepercayaan 95%. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan 
dari Komite Etik Penelitian Kesehatan dengan nomor: 6.23/KEPK/SG/VI/2020. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Survei ini diikuti oleh 324 orang selama periode Maret – Juni 2020. Responden yang 
memenuhi kriteria inklusi sebanyak 297 orang. Dari jumlah ini, peneliti mengeksklusikan data 
ganda dan observasi yang tidak lengkap, sehingga sampel akhir yang dilibatkan dalam analisis 
adalah sebanyak 293 orang. Mayoritas kepala keluarga berumur 31-40 tahun (35,5%), kepala 

keluarga berpendidikan tinggi atau lulusan perguruan tinggi (62,5%), kepala keluarga memiliki 
kegiatan utama yaitu bekerja (78,5%), jumlah anggota keluarga 3-4 orang (62,5%), dan rata-rata 
pendapatan rumah tangga kurang sama dengan Rp. 2.500.000,- (42,3%). Berdasarkan gambaran 
dari karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang berpartisipasi lebih banyak 
didominasi oleh keluarga muda dan berpendidikan tinggi. Hal ini kemungkinan karena mereka 
lebih cenderung menggunakan gadget dan dapat mengakses tautan dari survei ini. Hasil survei ini 
sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia 

tentang penetrasi dan profil perilaku pengguna internet (APJII, 2019). 

 

Tabel 1. Karakteristik Sampel Keluarga 

Variabel Jumlah % 

Umur kepala keluarga (KK)   

20-30 50 17,1 
31-40 104 35,5 
41-50 97 33,1 
> 51  42 13,3 

Pendidikan KK   

Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah 110 37,5 
Lulusan Perguruan Tinggi 183 62,5 

Status kerja KK   

Tidak Bekerja 63 21,5 

Bekerja 230 78,5 
Jumlah anggota rumah tangga   

2 orang 33 11,3 
3-4 orang 183 62,5 
 lebih dari 4 orang 77 26,3 

Rata-rata pendapatan rumah tangga   

<= Rp. 2.500.000,- 124 42,3 
Rp. 2.500.000 - Rp. 5.500.000 88 30,0 
>= Rp. 5.500.000 81 27,6 

Kunjungan ke fasilitas kesehatan selama pandemi   

Tidak Pernah 163 55,6 
Pernah 130 44,4 

Total Sampel 293 100,0 
Sumber: Data Primer, 2020 
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Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya masa darurat 

COVID-19 di DIY yaitu sekitar bulan Maret 2020 hampir separuh sampel keluarga (44,4%) pada 
kajian ini pernah mengunjungi/mengakses fasilitas kesehatan (faskes). Dari 130 keluarga yang 
pernah mengakses layanan fasilitas kesehatan, mayoritas dari mereka telah menerapkan protokol 
kesehatan pencegahan COVID-19. Namun, hanya pada item membuat janji dengan petugas 
kesehatan (70%) dan tidak menggunakan transportasi umum (85%) saja yang masih perlu 
mendapatkan perhatian. Hal ini kemungkinan juga di awal pandemi COVID-19 banyak fasilitas 
kesehatan yang belum siap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 atau sistem yang sudah 

ada belum mampu menampung lonjakan kebutuhan pada saat itu sehingga mengalami 
gangguan/kendala. Selain itu, kemungkinan masyarakat belum mengetahui atau tersosialisasi 
prosedur bagaimana cara membuat janji dengan petugas di layanan kesehatan. 

 

Tabel 2. Perilaku Sesuai Protokol Kesehatan COVID-19 SaatMengakses Fasilitas 

kesehatan 

Protokol Kesehatan COVID-19 Jumlah % Respon % Kasus 

Membuat Janji 91 10,8 70,5 

Tidak menggunakan transportasi umum 110 13,1 85,3 

Menggunakan masker 129 15,4 100 

Mencuci tangan 129 15,4 100 

Menggunakan handsanitizer 127 15,1 98,4 

Menjaga jarak aman 126 15,0 97,7 

Menjaga etika batuk/bersin 128 15,2 99,2 

Total 840 100 651,2 

Sumber: Data Primer, 2020 

  

Berdasarkan analisis bivariat hanya terdapat dua variabel yang secara signifikan 
serhubungan dengan perilaku keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan yaitu umur kepala 
keluarga dan status bekerja kepala keluarga (Tabel 3). Keluarga dengan kepala keluarga berstatus 
bekerja cenderung 2,2 kali pernah mengakses/mengunjungi fasilitas kesehatan selama pandemi 
daripada keluarga dengan kepala keluarga berstatus tidak bekerja (AOR=2,16; 95%CI=1,19–3,92; 
p=0,011). Hal ini diduga karena ada hubungannya dengan keikutsertaan jaminan kesehatan pada 

pekerja di mana menurut (Septa P & Setiadi, 2020) mereka yang memiliki asuransi kesehatan lebih 
cenderung 1,3 kali memanfaatkan jaminan kesehatan daripada mereka yang tidak bekerja. Selain 
itu, akses layanan kesehatan pada situasi pandemi berhubungan signifikan dengan umur kepala 
keluarga 41–50 dan lebih dari 50 tahun  (AOR=0,46; 95%CI=0,23–0,93; p=0,030 dan AOR=0,35; 
95%CI=0,15-0,83; p=0,017 berturut-turut). Terlihat bahwa semakin tua umur kepala keluarga, 
peluang responden untuk mengakses fasilitas kesehatan sejak diberlakukannya darurat COVID-19 
semakijn kecil. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pada umumnya masyarakat menaati himbauan 

dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 terutama bagi kelompok rentan di 
mana di dalamnya ada kelompok usia lanjut yang harus membatasi mobilitas dengan #dirumahaja, 

kemungkinan lainnya disebabkan karena keluarga muda (orang dengan usia muda) lebih sering 
mengunjungi faskes pada masa pandemi untuk membantu mengurus kebutuhan atau menemani 
anggota rumah tangga yang lain seperti pemeriksaan kehamilan, kesehatan ibu dan anak, orang 
tua dan kerabat lainya. 
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Untuk memprediksi perilaku keluarga dalam mengakses/mengunjungi fasilitas kesehatan 

akan menggunakan analisis multiple response karena kemungkinan setiap keluarga akan memiliki 

beberapa alternatif akses terhadap fasilitas kesehatan. Pada kajian ini hasil analisis multiple response 

tersaji pada Tabel 4 di mana terlihat bahwa hampir 50 persen keluarga menyatakan tidak memiliki 
rencana mengunjungi fasilitas kesehatan dalam waktu dekat dan 27,5 persen keluarga menjawab 
mungkin. Hal ini kemungkinan karena adanya himbauan dari pemerintah untuk menunda 
mengunjungi fasilitas kesehatan jika tidak dalam kondisi darurat.  

Sementara itu, fasilitas kesehatan yang akan banyak menjadi pilihan alternatif pertama 

adalah puskesmas, alternatif pilihan kedua adalah rumah sakit swasta, selanjutnya klinik, bidan 
praktik mandiri, dokter praktik mandiri, dan rumah sakit pemerintah. Puskesmas menjadi 
alternatif pilihan pertama kemungkinan karena puskesmas menjadi fasilitas kesehatan tingkat 
pertama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, penyelenggaraan Indonesia 
sehat dengan pendekatan keluarga dilaksanakan oleh puskesmas (Kemenkes, 2016) dan 
puskesmas-puskesmas  di Yogyakarta juga secara terus menerus melakukan perbaikan kualitas 
layanan sehingga masyarakat sebagai konsumen puas dengan pelayanan publik yang diberikan 

(PSKK, 2015). Sementara untuk rumah sakit swasta yang juga menjadi paling diminati karena 
menurut (Laksono & Sukoco, 2016) rumah tangga yang mengetahui keberadaan rumah sakit 
swasta di DIY cukup tinggi yaitu mencapai 82,4 persen. Di samping itu, kemungkinan kualitas 
layanan di rumah sakit swasta lebih memuaskan pasien.  

 

Tabel 3. Karakteristik Keluarga Yang Pernah Mengunjungi/Mengakses Fasilitas 

Kesehatan Selama Pandemi 

Variabel 

Pengalaman Mengakses Fasilitas 
Kesehatan Odds 

Ratio 

(OR) 

95% 
Confidence 

Interval 
OR 

p 
Tidak Pernah  Pernah 

Jumlah %   Jumlah % 

Umur Kepala Keluarga (KK)        0,023 

20-30 22 44,0  28 56,0 1   

31-40 51 49,0  53 51,0 0,82 0,42-1,61 0,558 

41-50 61 62,9  36 37,1 0,46 0,23-0,93 0,030 

> 51  29 69,0  13 31,0 0,35 0,15-0,83 0,017 

Pendidikan KK         

Lulusan SMA ke bawah 61 55,5  49 44,5 1   

Lulusan Perguruan Tinggi 102 55,7  81 44,3 0,99 0,61-1,59 0,962 

Status Kerja KK         

Tidak Bekerja 44 69,8  19 30,2 1   

Bekerja 119 51,7  111 48,3 2,16 1,19-3,92 0,011 

Jumlah anggota rumah tangga        0,676 

2 orang 20 60,6  13 39,4 1   

2-4 orang 103 56,3  80 43,7 1,19 0,56-2,55 0,645 

 lebih dari 4 orang 40 51,9  37 48,1 142 0,62-3,26 0,404 

Rata-rata pendapatan rumah tangga       0,854 

<= Rp. 2.500.000,- 67 54,0  57 46,0 1   

Rp. 2.500.000 - Rp. 
5.500.000 49 55,7  39 44,3 0,94 0,54-1,6 0,812 

>= Rp. 5.500.000 47 58,0   34 42,0 0,85 0,48-1,49 0,574 
Sumber: Data Primer, 2020 
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Selain itu, sebagian besar dari mereka yang berencana mengakses faskes menginginkan 

layanan pemeriksaan fisik dan konseling tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa layanan 
konseling online, hotline, website atau telemedicine belum begitu diminati oleh keluarga-keluarga di 

DIY. Hal ini sesuai dengan studi terdahulu yang menyatakan bahwa sebagian besar pasien 
menginginkan konsultasi face-to-face dengan dokter yang memberikan pelayanan dengan alasan 

dokter yang berkomunikasi tatap muka tanpa menggunakan komputer terlihat lebih profesional, 
empati, dan memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik (Fuerst, 2017; Haider et al., 2018). 
Meskipun demikian, studi lain menyatakan bahwa kualitas komunikasi dokter-pasien, yang 

ditunjukkan oleh pertukaran informasi, pembangunan hubungan interpersonal, dan pengambilan 
keputusan bersama, pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara konsultasi berbasis web 

dan konsultasi tatap muka. Artinya, tidak terdapat perbedaan kepuasan antara kedua jenis layanan 
yang diberikan, baik online maupun offline (Tates et al., 2017). Studi ini masih memiliki beberapa 

keterbatasan di antaranya adalah sampel yang ditentukan secara non-probability menyebabkan 

inferensi statistik tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan kondisi sebenarnya di populasi 
penelitian. Selain itu, self-reported questionnaires yang digunakan dalam kajian ini berpeluang besar 

menimbulkan bias informasi akibat lemahnya kemampuan responden dalam melakukan recall 
aktivitas kehidupan sehari-hari yang telah dilakukan di waktu lampau. Studi lebih lanjut perlu 
dilakukan dengan skala yang lebih besar dan melibatkan prosedur estimasi yang lebih baik lagi. 

 

Tabel 4. Rencana Mengunjungi/Mengakses Layanan di Fasilitas Kesehatan di Masa 

Yang Akan Datang 

Rencana Kunjungan/Periksa ke Fasilitas 
Kesehatan 

Jumlah 
% 

Respon 
% 

Kasus 

Rencana    

Tidak 600 49,5 297 

Ya 279 23,0 138,1 

Mungkin 333 27,5 164.9 

Jumlah 1.212 100 600 

Jenis fasilitas kesehatan yang akan 
dikunjungi    

Rumah Sakit Pemerintah 33 11,8 22,4 

Rumah Sakit Swasta 63 22,6 42,9 

Puskesmas 77 27,6 52,4 

Klinik 37 13,3 25,2 

Dokter Praktik Mandiri 34 12,2 23,1 

Bidan Praktik Mandiri 35 12,5 23,8 

Jumlah 279 100 189,8 

Layanan yang akan diakses    

Website 64 11,9 33,2 

Hotline 71 13,1 36,8 
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Konseling Online 92 17,0 47,7 

Konseling Tatap Muka 153 28,3 79,3 

Periksa Fisik 160 29,6 82,9 

Jumlah 540 100,0 279,8 

Sumber: Data Primer, 2020 

 

Kesimpulan 

Status bekerja dan umur kepala keluarga merupakan faktor yang signifikan berhubungan 
dengan pengalaman mengunjungi fasilitas kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kemudian, protokol kesehatan COVID-19 pada fasilitas kesehatan yang 
masih belum diterapkan oleh keluarga pada umumnya adalah membuat janji dengan tenaga medis. 
Puskesmas dan rumah sakit swasta merupakan fasilitas kesehatan yang paling diminati menjadi 

alternatif pilihan mereka mendapatkan layanan kesehatan. Berdasarkan semua hal ini, disarankan 
perlu upaya lebih intensif menyosialisasikan tata cara atau prosedur kunjungan ke fasilitas 
kesehatan dengan aman sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 terutama pada keluarga-
keluarga muda. Selain itu, untuk fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan rumah sakit swasta 
lebih menyosialisasikan di wilayah kerjanya tentang prosedur pelayanan dan jadwal layanan setiap 
layanan sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan sesuai yang mereka butuhkan dengan 
aman dan sesuai prosedur dengan baik. 
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Abstrak 

 

Konsep 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), memonitor kesehatan anak sejak dalam kandungan, termasuk 
di dalamnya adalah pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bagi Anak Bawah Tiga Tahun (Batita). 
Penelitian ini memberikan informasi faktor yang mempengaruhi keterlambatan pemberian IDL bagi anak 
batita selama pandemi COVID-19 serta resiko yang mengancam. Resiko menjadi penghambat terbentuknya 

ketahanan keluarga yang fokus pada 1000 HPK. Penelitian ini menggunakan online focus group dan online 
interview. Sampel dipilih dengan purposive sampling kepada kelompok dan narasumber terkait pemberian 
IDL bagi anak batita di Kota Yogyakarta selama pandemi COVID-19, Maret-Agustus 2020. Hasil penelitian, 
penurunan kuantitas penerimaan IDL di Kota Yogyakarta selama pandemi COVID-19 dipengaruhi 
pengadaan dari Kemenkes Pusat dan kekhawatiran orangtua anak batita untuk pergi ke faskes. Tanpa 
imunisasi, muncul resiko bagi anak batita yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB) munculnya Penyakit yang 
Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), kondisi ini menjadi penghambat terbentuknya ketahanan keluarga 

fokus pada 1000 HPK. Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menerapkan protokol kesehatan untuk pelayanan 
imunisasi. Mulai Juli 2020 pemberian imunisasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipusatkan 
pada hari Selasa. Sosialisasi pentingnya imunisasi digencarkan Dinkes bekerjasama dengan kader kesehatan 
puskesmas. Peneliti menyarankan adanya monitoring penerimaan imunisasi bagi Anak Batita di tiap 
wilayah bekerjasama dengan kader Puskesmas, baik offline maupun online. 

 

Kata Kunci: imunisasi, ketahanan keluarga, COVID-19, 1000 HPK 

 

Pendahuluan 

Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang mendunia, memaksa masyarakat 
Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Yogyakarta pada khususnya untuk beradaptasi 

dengan cepat termasuk adaptasi mengenai cara memperoleh akses pelayanan kesehatan. Meskipun 
di tengah pandemi, akan tetapi kesehatan keluarga untuk menciptakan ketahanan keluarga juga 
harus terwujud. Mewujudkan kesehatan keluarga dimulai sejak bayi berada dalam kandungan, hal 
ini disebut dengan konsep 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dalam 1000 HPK, termasuk di 
dalamnya adalah pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bagi Anak Bawah Tiga Tahun 
(Batita). Di Kota Yogyakarta, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi 
mengancam perkembangan kesehatan anak batita.  

Ketahanan Keluarga menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI), Hasto Wardoyo diterjemahkan sebagai keluarga 
tentram, mandiri dan bahagia sehingga memiliki ketahanan tinggi. Keluarga berkualitas adalah 
yang punya ketahanan tinggi (Riana, 2020). Menciptakan keluarga berkualitas guna mewujudlan 
ketahanan keluarga, tidak lepas dari periode 1000 HPK. Periode1000 HPK menurut BKKBN 
(BKKBN, 2019), dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari 
setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun). Pada periode tersebut, terjadi perkembangan otak, 

mailto:anggra.wulan7@gmail.com
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pertumbuhan badan, perkembangan sistem metabolisme tubuh dan pembentukan sistem 

kekebalan tubuh yang begitu cepat. Dalam masa ini, selain nutrisi dan pemberian stimulan yang 
tepat, Anak Batita juga membutuhkan imunisasi.  

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang 
secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut 
tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
2017), sedangkan imunisasi terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi 
khusus. IDL adalah imunisasi yang diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun, IDL 

merupakan bagian dari imunisasi rutin. Imunisasi adalah “senjata” yang telah terbukti dalam 
melakukan kontrol dan eliminasi terhadap penyakit yang disebabkan infeksi sehingga mencegah 
2-3 juta kematian secara global, tiap tahunnya. (WHO, 2018). Imunisasi telah terbukti menjadi 
penyelamat dunia yang efektif dan efisien untuk mencegah paparan beberapa jenis penyakit seperti 
Cacar, Polio, Tuberkulosis, Hepatitis B yang dapat berakibat pada kanker hati, Difteri, Campak, 
Rubela dan Sindrom Kecacatan Bawaan Akibat Rubela (Congenital Rubella Syndrom/CRS), 
Tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir, Pneumonia (radang paru), Meningitis (radang selaput 

otak), hingga Kanker Serviks yang disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus.  

Mengenal imunisasi, berarti kita mengenal juga konsep Herd Immunity/Kekebalan 

Kelompok. Herd Immunity terbentuk ketika cakupan imunisasi tinggi dan merata pada seluruh 

wilayah. Jika kelompok usia yang mendapatkan imunisasi kebal (dalam hal ini kelompok usia 
batita), maka kelompok usia lainnya akan terlindungi. Apabila muncul kasus  Penyakit yang Dapat 
Dicegah dengan Imunisasi  (PD3I), penyebarannya akan berjalan lambat sehingga Kejadian Luar 

Biasa (KLB) akan penyakit tertentu dapat dicegah. Diperkirakan1,7 juta kematian atau 5% terjadi 
pada balita di Indonesia adalah akibat PD3I (Triana, 2017). 

Penelitian ini penting karena bertujuan memberikan informasi tentang faktor yang 
mempengaruhi keterlambatan pemberian IDL bagi Anak Batita di Kota Yogyakarta selama 
pandemi COVID-19, serta kewaspadaan akan resiko yang mengancam. Harapannya, kondisi 
tersebut tidak terulang di masa depan sehingga perwujudan ketahanan keluarga fokus pada 1000 
HPK bisa terbentuk. Anak Batita memiliki imunitas yang relatif lebih rendah dibanding orang 

dewasa, apalagi dalam kondisi Pandemi COVID-19, jika tidak terbentuk kesadaran akan ketepatan 
jadwal pemberian IDL sangat mungkin banyak Anak Batita yang terjangkit PD3I paska pandemi. 
Jika kesehatan anggota keluarga tidak terbentuk, niscaya Ketahanan Keluarga di Kota Yoyakarta 
juga tidak akan terwujud.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian mengenai akses imunisasi selama pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta ini, 
merupakan studi kualitatif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah online focus group 

(OFG) dan online interview terhadap kelompok dan narasumber terpilih. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dimana kelompok dan narasumber yang menjadi pusat 

penelitian adalah mereka yang sesuai dengan topik penelitian. Responden dalam penelitian ini 
terdiri dari 7 (tujuh) orang ibu yang berdomisili di Kota Yogyakarta, mengakses Puskesmas untuk 

mendapatkan imunisasi dan memiliki anak berusia 0-1 tahun pada saat pandemi COVID-19 bulan 
Maret-Agustus 2020. Responden yang dieksklusi dalam penelitian ini adalah ibu domisili di Kota 
Yogyakarta yang tidak mengakses Puskesmas untuk memperoleh imunisasi bagi Anak Batitanya. 
Narasumber dalam penelitian merupakan dokter yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota 
Yogyakarta sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi. Penelitian 
berlangsung dari bulan Maret-Agustus 2020 di Kota Yogyakarta melalui media Whatsapp Group 
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untuk online focus group terhadap kelompok ibu yang memiliki balita dan Whatsapp Call untuk online 

interview terhadap narasumber yang berasal dari Dinkes Kota Yogyakarta.  

OFG hadir di dunia penelitian guna menjawab kebutuhan pengambilan data yang 
melibatkan responden dengan salah satu kondisi sebagai berikut: sakit, disabel, harus berada di 
rumah, dikucilkan atau terisolasi secara sosial maupun geografis. Salah satu kondisi tersebut terjadi 
pada penelitian ini, dimana responden terisolasi secara sosial karena pandemi COVID-19. (Tates 
et al., 2009). Masih menurut Tates, pengumpulan data menggunakan OFG berbeda dengan konsep 
ruang diskusi berbasis teks di media online atau diskusi panel terbuka dimana responden bebas 

untuk masuk dan memberikan komentar tentang topik lain kapan saja. Dalam OFG, moderator 
memegang peranan penting dalam memberikan panduan bagi responden dalam grup. Bagi 
responden yang merupakan ibu yang merawat bayi di tengah pandemi, metode pengumpulan data 
ini sangat sesuai karena memberi keleluasaan responden untuk menjawab kapan saja waktu 
mereka luang. Metode ini bahkan memungkinkan responden memikirkan kembali jawaban 
mereka sebelum mengirim jawaban di grup Whatsapp. Menurut Tom Moore (Moore, Mckee, & 

Mcloughlin, 2015) : 

“OFG capitalise on the increasing use of the internet as a communication tool. They 
currently take two forms: synchronous, involving real-time live chat comparable to 
conversational interactions of face-to-face focus groups, or asynchronous, using ‘static’ text-
based communication such as forums and email lists.”  

OFG memanfaatkan penggunaan internet sebagai alat komunikasi. OFG memiliki dua bentuk 
yaitu synchronous, yang melibatkan obrolan langsung secara real-time yang sebanding dengan 

percakapan tatap muka, dan asynchronous, menggunakan komunikasi berbasis teks 'statis' seperti 

forum maupun daftar email. Penelitian ini menggunakan model asynchronous dimana responden 
dapat memberikan respon melalui chat di grup Whatsapp kapan saja (tidak harus saat itu juga) 

sesuai waktu yang ditentukan oleh moderator. OFG merupakan pengembangan dari metode Focus 

Group Discussion (FGD) , dimana FGD selama ini dilakukan secara tatap muka, sedangkan OFG 

dilaksanakan secara online. 

Pengambilan data dengan metode online interview menggunakan media Whatsapp call 

dilakukan peneliti kepada narasumber yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. 
Menurut Creswell (Creswell, 2007), “interviewing is the most widely used form of data collection in 
qualitative research”. Karena umum digunakan untuk penelitian kualitatif, maka banyak penelitian 

yang menggunakan metode ini. Akan tetapi kondisi keterbatasan waktu, pendanaan, wilayah 
penelitian yang tersebar dan keterbatasan mobilitas dalam penelitian, menjadi beberapa masalah 
untuk interview secara konvensional/tatap muka, oleh karena itu muncul metode online interview. 

Dalam penelitian tentang akses imunisasi di Kota Yogyakarta, keterbatasan mobilitas karena 
Pandemi COVID-19 menjadi alasan penggunaan online interview bagi narasumber dari Dinkes Kota 

Yogyakarta. 

Desain penelitian ini adalah phenomenology dengan teknik analisis data induksi. Analisis 
data induksi mengharuskan penyusunan hipotesis penelitian. Hipotesis yang dibuat dalam 
penelitian ini adalah: Penerimaan IDL pada Anak Batita di Kota Yogyakarta, mengalami 
penurunan semasa pandemi COVID-19 dikarenakan kekhawatiran penularan COVID-19 saat 

mengakses fasilitas kesehatan. Hipotesis ini diuji dengan hasil wawancara dan temuan lewat OFG, 
untuk mengonfirmasi hipotesis diterima atau ditolak. Jika hipotesis ditolak, peneliti harus 
mendefinisikan ulang hipotesisnya. Penelitian ini hanya terbatas pada faktor yang mempengaruhi 
keterlambatan pemberian IDL bagi Anak Batita di Kota Yogyakarta pada saat pandemi COVID-
19 tahun 2020 saja, beserta resiko kesehatan yang mengancam apabila hal ini terjadi secara 
berkelanjutan. Jika terdapat faktor lain yang muncul paska pandemi dan terjadi kondisi khusus 
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terkait imunisasi di lokasi lain, hal tersebut dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi peneliti 

lain.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Responden terpilih dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang ibu yang berdomisili di 
Kota Yogyakarta, mengakses Puskesmas untuk mendapatkan imunisasi dan memiliki anak berusia 
0-1 tahun pada saat pandemi COVID-19 bulan Maret-Agustus 2020 sedangkan narasumber 

merupakan dokter Endang Sri Rahayu yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai 
Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi. Menurut narasumber, 
memang benar terjadi penurunan kuantitas penerimaan imunisasi di Kota Yogyakarta pada 
semester pertama Tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Penurunan tersebut 
mengakibatkan keterlambatan pemberian IDL bagi Anak Batita. Penyebab kondisi ini diantaranya 
adalah kekosongan Vaksin IPV sejak akhir tahun 2019 kemarin dikarenakan ada masalah dalam 
pengadaan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pusat. Kekosongan Vaksin IPV bahkan 

memaksa Dinkes Kota Yogyakarta mengadakan pembelian Vaksin IPV secara mandiri pada tahun 
2019 kemarin agar angka Universal Child Imunitation (UCI) Kota Yogyakarta terpenuhi. Angka 
UCI Nasional yang dipatok Kemenkes adalah 90% dari jumlah anak Batita yang ada. Langkah ini 
berhasil membuat angka UCI Kota Yogyakarta mencapai angka 95% pada akhir tahun 2019. 
Selain kekosongan Vaksin IPV, menurut dokter Endang selaku narasumber, penurunan kuantitas 
pemberian imunisasi pada Anak Batita di Kota Yogyakarta pada bulan Maret-Mei 2020 juga 
dikarenakan keengganan para orangtua Anak Batita untuk mengakses fasilitas kesehatan yang 

melayani imunisasi karena khawatir terpapar COVID-19. Pernyataan narasumber ini diperkuat 
dengan  hasil online focus group kepada responden terpilih. 

Online focus group yang dilakukan kepada 7 (tujuh) orang responden terpilih di Kota 

Yogyakarta, menghasilkan data sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Klasifkasi Pernyataan Responden pada Online Focus Group  tentang 

Akses Imunisasi di Kota Yogyakarta 

Res

pon

den 

P 1 

Temuan yang 

Berkembang 

Atas P 1 

P 2 

Temuan yang 

Berkembang Atas 

P2 

P 3 

Temuan 

yang 

Berkemban

g Atas P 3 

P 4 

Temuan 

yang 

Berkembang 

Atas P 4 

1 Khawatir 

sekali 

1.) Home 

visit 

imunisasi 
bisa 

menjadi 
salah satu 

solusi 

2.) Perlu 

disiplin 
penggunaan 

APD bagi 
para tenaga 

kesehatan 
dan klien 

imunisasi 

 

 

Ada, Imunisasi 

IPV. Tahu 

imunisasi bisa 
ditunda hingga 

1 bulan dalam 
kondisi tertentu 

1.) Orangtua harus 

mengeluarkan 

dana "lebih" untuk 
mendapatkan 

imunisasi IPV 
atau imunisasi lain 

di lokasi yang 
dirasa aman dari 

COVID-19 

2.) Pihak 

puskesmas 
proaktif dalam 

memberi informasi 
ketersediaan stok 

bagi calon 
penerima 

imunisasi 

3.) Pihak 

Puskesmas turut 

Iya, saya 

ke faskes 

lain. 

1.) Bidan, 

RSKIA 

menjadi 
pilihan 

penerimaan 
imunisasi 

yang dirasa 
lebih aman 

karena 
situasi lebih 

sepi dan 
dirasa lebih 

aman 
daripada 

Puskesmas 

Sadar 

imunisasi 

sangat penting 
bagi bayi, ada 

vaksin yang 
sedikit mundur 

pemberiannya 

1.) Seluruh 

responden 

menyadari 
pentingnya 

pemberian 
imunisasi 

bagi bayi 
mereka 

2.) Seluruh 
responden 

memiliki 
pengalaman 

mundur/ 
terlambat 

dalam 
pemberian 

imunisasi 
selama 
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Sumber : data diolah Peneliti 

 

Pernyataan yang dibagikan Peneliti pada grup adalah sebagai berikut: 

P1 :Ibu mengalami kekhawatiran untuk mengakses imunisasi bagi Batita Anda di fasilitas   
kesehatan selama Pandemi COVID-19. 

P2 :Terdapat imunisasi yang sulit ditemukan di Puskesmas selama Pandemi COVID-19 dan ibu 
tahu imunisasi bisa ditunda hingga 2 (dua) minggu dalam kondisi tertentu. 

P3  :Demi mengejar ketepatan waktu penerimaan imunisasi bagi anak, ibu harus mencari 
imunisasi ke beberapa fasilitas kesehatan. 

P4 :Ibu sadar bahwa pemberian Imunisasi Dasar Lengkap bagi Anak Batita sangat penting 
meskipun terpaksa mundur. 

 

menyarankan 
mencari imunisasi 

IPV di faskes lain, 
agar tidak terjadi 
keterlambatan 

pemberian 
imunisasi. 

pandemi 
COVID-19 

 

2 Khawatir  Ada, Imunisasi 
IPV.  Tahu 

imunisasi bisa 
ditunda hingga 

1 bulan dalam 
kondisi tertentu 

 

Iya, 
saya ke 

faskes 
lain. 

 Sadar 
imunisasi 

sangat penting 
bagi bayi, ada 

vaksin yang 
sedikit mundur 

pemberiannya 

 

3 Khawatir  Ada, Imunisasi 

IPV.  Tahu 
imunisasi bisa 

ditunda hingga 
1 bulan dalam 

kondisi tertentu 

 

Iya, 

saya ke 
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lain. 

 Sadar 

imunisasi 
sangat penting 

bagi bayi, ada 
vaksin yang 

sedikit mundur 
pemberiannya 

 

4 Khawatir   Ada, Imunisasi 
IPV.  Tahu 

imunisasi bisa 
ditunda hingga 

1 bulan dalam 
kondisi tertentu 

 

Iya, 
saya ke 

faskes 
lain. 

 Sadar 
imunisasi 

sangat penting 
bagi bayi, ada 

vaksin yang 
sedikit mundur 

pemberiannya 

 

5 Khawatir  Ada, Imunisasi 

IPV.  Tahu 
imunisasi bisa 

ditunda hingga 
1 bulan dalam 

kondisi tertentu 

 

Iya, 

saya ke 
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lain. 
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bagi bayi, ada 
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Dari hasil online focus group tersebut, ditemukan bahwa: 1.) Seluruh responden mengalami 

kekhawatiran untuk mengakses imunisasi di fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19; 
2.) Home visit imunisasi bisa menjadi salah satu solusi pemberian imunisasi di masa pandemi 

COVID-19; 3.) Perlu disiplin penggunaan APD bagi para tenaga kesehatan dan klien imunisasi; 
4.) Orangtua harus mengeluarkan dana "lebih" untuk mendapatkan imunisasi IPV atau imunisasi 
lain di lokasi yang dirasa aman dari COVID-19; 5.) Pihak puskesmas proaktif dalam memberi 
informasi ketersediaan stok bagi calon penerima imunisasi; 6.) Pihak Puskesmas turut 
menyarankan mencari imunisasi IPV di faskes lain, agar tidak terjadi keterlambatan pemberian 

imunisasi; 7.) Bidan, RSKIA menjadi pilihan penerimaan imunisasi yang dirasa lebih aman karena 
situasi lebih sepi dan dirasa lebih aman daripada Puskesmas; 8.) Seluruh responden menyadari 
pentingnya pemberian imunisasi bagi bayi mereka; 9.) Seluruh responden memiliki pengalaman 
mundur/terlambat dalam pemberian imunisasi selama pandemi COVID-19. Temuan nomor satu 
dan sembilan mengkonfirmasi hipotesis penelitian ini yaitu: Penerimaan IDL pada Anak Batita di 
Kota Yogyakarta, mengalami keterlambatan semasa pandemi COVID-19 dikarenakan 
kekhawatiran penularan COVID-19 saat mengakses fasilitas kesehatan 

Sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur regulasi mengenai imunisasi, Dinkes 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 443/02287 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Rutin untuk ditindaklanjuti oleh Dinkes Kota 
Yogyakarta guna mengatasi keterlambatan pemberian imunisasi. Dalam SE tersebut, disebutkan 
bahwa dalam penyelenggaraan imunisasi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: imunisasi 
tetap harus diupayakan lengkap sesuai usia dan jadwal pelayanan agar dapat meningkatkan 
kekebalan terhadap PD3I; fasilitas kesehatan agar mengatur pemisahan pelayanan imunisasi dari 

pelayanan anak sakit; agar diupayakan membatasi jarak pada antrian pelayanan imunisasi; 
lakukan proses triase di pendaftaran pasien agar dapat dipastikan bahwa bayi/anak serta orang 
tua/pengasuh yang mengantar tidak dalam keadaan sakit atau memiliki riwayat bepergian ke 
daerah terjangkit COVID-19; tenaga Puskesmas melindungi diri dengan Alat Perlindungan Diri 
(APD) sesuai standar dan memberi pelayanan sesuai pedoman; bila ada keraguan dan orangtua 
ingin menunda imunisasi sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, 
penundaan hingga 2 (dua) minggu masih dapat ditoleransi. 

Resiko yang mungkin muncul jika Anak Batita tidak diberikan IDL adalah terjangkitnya 
PD3I diantaranya adalah hepatitis B; poliomyelits; tuberkulosis; difteri; pertusis; tetanus; 
pneumonia dan meningitis yang disebabkan Hemophilus Influenza tipe b; dan campak 
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Menurut dokter Endang dari Dinkes Kota 
Yogyakarta,  

“jika tidak diimunisasi, Anak Balita kemungkinan mengalami satu dari 3 (tiga) kondisi 
pasca terjangkit PD3I yaitu sembuh; sembuh dengan cacat; dan meninggal. Imunisasi 
yang diterima oleh Anak Batita, mengurangi resiko terburuk ketika terjangkiti PD3I 
tersebut.” 

 

Apabila tidak terbentuk imunitas pada bayi di wilayah tertentu, maka dikhawatirkan herd 

immunity tidak terbentuk. Pernyataan ini disampaikan oleh Randolph dalam penelitiannya 

(Randolph & Barreiro, 2020): 

“Herd immunity stems from the effects of individual immunity scaled to the level of the population. 
It refers to the indirect protection from infection conferred to susceptible individuals when a sufficiently 
large proportion of immune individuals exist in a population. This population-level effect is often 
considered in the context of vaccination programs, which aim to establish herd immunity so that those 
who cannot be vaccinated, including the very young and immunocompromised, are still protected 
against disease.” 
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Menurut konsep ini, herd immunity merupakan kekebalan kelompok yang berasal dari efek 

kekebalan individu, kemudian diskalakan ke tingkat populasi. Ketika proporsi individu yang kebal 
cukup besar dalam suatu populasi, dibandingkan dengan individu yang rentan, maka akan 
memunculkan efek perlindungan tidak langsung. Mereka yang rentan akan tetap terlindungi dari 
penyakit. Alasan inilah yang membuat imunisasi sangat penting untuk diberikan, khususnya bagi 
Anak Batita yang termasuk kategori rentan. Mengutip pernyataan dari dokter Endang bahwa: 

“selama ini cakupan UCI di DIY, khususnya Kota Yogyakarta sudah bagus, sehingga 
kesehatan Anak Batita terpantau baik, para ibu harus turut serta mempertahankan kondisi 
ini dengan memberikan imunisasi bagi Anak Batitanya sesuai dengan usia dan jadwal, 
agar tidak terjadi pandemi baru” 

 

Oleh karena itu, meskipun kondisi pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia hingga 
kini, Dinkes Kota Yogyakarta telah menyiapkan langkah lanjutan. Langkah ini dibuat agar para 
orangtua merasa aman dan nyaman mengakses imunisasi di Puskesmas maupun fasilitas 

kesehatan lain. Tujuannya agar penerimaan imunisasi pada Anak Batita di Kota Yogyakarta tidak 
mengalami keterlambatan lagi. Langkah lanjutan yang dilakukan oleh Dinkes Kota Yogyakarta 
diantaranya pemberian imunisasi di Puskesmas yang dipusatkan hari Selasa saja sejak Juli 2020 
dan pemesanan imunisasi bisa dilakukan secara online melalui Whatsapp. Selain itu, Dinkes 

bekerjasama dengan kader Pembina Daerah Binaan (Darbin) menggencarkan sosialisasi 
pentingnya pemberian imunisasi bagi Anak Batita. Pentingnya keberadaan kader dalam sosialisasi 

imunisasi, sama dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa “community health and care villages could 

be associated with childhood vaccination coverage” (Kusnanto, Arifin, & Kurniawati, 2020). 

Kondisi keterlambatan akses IDL bagi anak batita di Kota Yogyakarta ini sangat perlu 
mendapatkan perhatian, karena selain menimbulkan resiko munculnya PD3I, akan menjadi 
penghambat tercapainya ketahanan keluarga khususnya pada 1000 HPK. Kondisi ini bagai “bola 
salju” dimana tidak tercapainya target pemberian imunisasi akan mempengaruhi terbentuknya 
ketahanan keluarga fokus pada 1000 HPK, sehingga akan menyebabkan tidak terwujudnya herd 

immunity. Jika kondisi demikian sudah terjadi, tidak hanya ketahanan keluarga saja yang tidak 

terbentuk, tapi sangat mungkin ketahanan masyarakat juga terkena imbasnya.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, hipotesis penelitian terbukti benar. Ditemukan 
bahwa keterlambatan pemberian IDL bagi Anak Batita di Kota Yogyakarta saat pandemi COVID-

19 disebabkan oleh faktor kekhawatiran orangtua terhadap paparan COVID-19 pada fasilitas 
kesehatan yang melayani imunisasi. Selain itu ditemukan fakta tambahan bahwa faktor 
keterlambatan pemberian IDL juga dikarenakan kosongnya salah satu jenis imunisasi yaitu IPV 
karena terhambat pengadaan di Kemenkes pusat. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap 
upaya untuk menciptakan ketahanan keluarga dalam konteks 1000 HPK di Kota Yogyakarta 
selama pandemi. Resiko yang ditimbulkan pun bisa beragam diantaranya munculnya KLB 
penyakit PD3I dan tidak terciptanya imunitas kelompok/ herd immunity di Kota Yogyakarta. 

Langkah yang telah ditempuh Dinkes Kota Yogyakarta diantaranya penerapan protokol ketat 
kesehatan untuk pelayanan imunisasi. Guna mencegah terulangnya keterlambatan penerimaan 
imunisasi di masa depan, pemberian imunisasi di Puskesmas dipusatkan pada hari Selasa saja sejak 
Juli 2020. Selain itu, Dinkes bekerjasama dengan Pembina Daerah Binaan (Darbin) lebih intensi 
dalam melakukan sosialisasi pentingnya pemberian imunisasi bagi Anak Batita. Pendaftaran 
imunisasi secara online lewat Whatsapp juga disediakan Puskesmas bagi Anak Batita yang akan 

memperoleh imunisasi.  
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Menimbang kondisi dan data yang berhasil dihimpun peneliti, saran yang diberikan adalah 

perlu dilakukannya monitoring penerimaan imunisasi bagi Anak Batita di tiap Kecamatan 
bekerjasama dengan kader Puskesmas, baik offline maupun online. Selain itu, perlu 

dipertimbangkan pelayanan imunisasi dengan metode home visit untuk keluarga yang masih 

khawatir dengan kondisi pandemi. Tenaga kesehatan yang melayani imunisasi juga harus dibekali 
dengan APD lengkap dan materi sosialisasi tentang pentingnya penerimaan imunisasi bagi Anak 
Batita agar menyampaikan informasi tersebut kepada orangtua yang memiliki Anak Batita. 

 

Persantunan 

Terima kasih peneliti ucapkan kepada para responden yaitu 7(tujuh) orang ibu dengan 
anak usia 0-1 tahun di Kota Yogyakarta yang identitasnya tidak bersedia dipublikasikan akan tetapi 
bersedia berpartisipasi dalam online focus group yang dilakukan oleh peneliti. Ucapan terima kasih 

juga peneliti  sampaikan kepada dr. Endang Sri Rahayu dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 
selaku narasumber dalam interview online, atas kesediaannya meluangkan waktu di tengah 

pekerjaan yang sibuk.  Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan yang mencerahkan 
dan bermanfaat. 
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Perbedaan Literasi Informasi Digital di Keluarga Antar Daerah Tempat 

Tinggal Untuk Antisipasi Masa Pandemi Covid-19 

 

Suparna Parwodiwiyono, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.                             
E-Mail: parno987@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan untuk menyikapi merebaknya pandemi Covid-19 
sejak bulan Januari hingga Juni 2020. Permasalahannya kebijakan tersebut kurang efektif menekan jumlah 
kasus positif Covid-19, salah satunya karena keterbatasan kemampuan literasi informasi digital yang dimiliki 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan literasi informasi digital di keluarga 

antara daerah perdesaan maupun perkotaan yang ditunjukkan dengan perbedaan dalam akses internet. 
Analisis berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019. Analisis bersifat deskriptif kuantitatif 
dengan uji MannWhitney U. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada 
persentase akses internet antara daerah perkotaan dengan perdesaan menurut lokasi akses baik di rumah 
sendiri, di sekolah/kampus, di tempat kerja, maupun di tempat umum. Tidak terdapat perbedaan pada akses 
internet yang dilakukan di tempat tinggal tetapi bukan rumah sendiri antara perkotaan dengan perdesaan. 
Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat literasi informasi digital penduduk perkotaan dan 

perdesaan. Di lingkungan keluarga lebih dari 90 persen penduduk 5 tahun ke atas telah melakukan akses 
internet dalam tiga bulan terakhir sebelum survei dilakukan di dalam rumah sendiri, walaupun daerah 
perdesaan nilainya masih terlihat lebih rendah. Kemampuan literasi informasi digital di dalam keluarga perlu 
ditingkatkan terutama di perdesaan agar masyarakat  memiliki  modal pengetahuan yang benar selama 
pandemi Covid-19. 

 

Kata Kunci: Covid-19, Keluarga, Literasi Informasi Digital 

 

Pendahuluan 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Virus ini memiliki tingkat penyebaran yang meluas ke 
seluruh dunia (Azizah, 2020). WHO juga menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk 
mengambil “tindakan mendesak dan agresif” (Friana, 2020). Pemerintah Indonesia sudah 
mengambil sikap dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) Nomor 9.A tahun 2020 Tentang Penetapan Status  Keadaan Tertentu Darurat 
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku dari 28 Januari 2020 
hingga 28 Februari 2020 (Kepala BNPB, 2020) dan diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Pada bulan 
Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengampanyekan social distancing (pembatasan sosial) yang 

kemudian direvisi menjadi physical distancing (menjaga jarak fisik) (Yahya, 2020). Pada tanggal 31 

Maret 2020  terbit  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020 tentang Pembatasan  
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang menekankan pada 
peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan  kegiatan  keagamaan; dan/atau pembatasan  
kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas umum (Presiden RI, 2020). 

 

mailto:parno987@gmail.com
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Perubahan  kebijakan  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Indonesia  untuk penanganan 

pandemi Covid-19 dalam jeda waktu tidak terlalu lama tentunya berdampak  pada tatanan  sosial 
masyarakat Indonesia. Sementara kecemasan dan ketakutan adalah kondisi umum yang dialami 
masyarakat ketika berhadapan dengan wabah penyakit (Kerr, 2004). Kecemasan dan ketakutan  
kalau tidak  terkelola  dengan  baik  bisa  bermuara  pada  prasangka, diskriminasi  dan  kekerasan  
simbolik   atau  pada  tingkatan  yang  lebih ekstrem akan  memunculkan chaos di tengah 

masyarakat (Ardiansyah, 2020). Akumulasi pengetahuan tentang wabah penyakit sangat 
menentukan dalam mengurangi kecemasan, ketakutan, dan kepanikan selama wabah (Hewlett, 

2008). 

Akumulasi pengetahuan terkait Covid-19 tentunya sangat ditentukan oleh terpercaya atau 
tidaknya informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Orang yang memiliki cukup pengetahuan dan 
referensi yang lengkap akan dapat mematuhi dan melaksanakan  anjuran pemerintah dengan baik 
dan maksimal. Untuk hal ini, Pemerintah  Indonesia  sudah mengambil langkah membuat sistem 
informasi terpadu berbasis digital mulai dari pusat, provinsi hingga kota/kabupaten melalui  website 

dan aplikasi Covid-19. Namun kondisi di masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan platform 

informasi ini (Buana, 2020). Polarisasi perilaku masyarakat Indonesia terjebak pada bias kognitif 
dalam bentuk bias optimisme dan bias  emosional, contohnya masih ditemukannya masyarakat 
yang tidak mengindahkan kebijakan physical distancing dengan tetap berada di luar rumah atau di 

keramaian, penolakan jenazah pasien Covid-19, dan pengucilan terhadap tenaga medis yang 
menangani Covid-19 (Damarjati, 2020). 

Faktor  lain yang  juga  sangat  menentukan tanggapan masyarakat adalah  kemampuan 

literasi informasi digital yang terbatas. Pemerintah sudah menyediakan sistem informasi terpadu 
berbasis digital yang  terhubung dari pusat hingga daerah, tetapi yang menjadi persoalan adalah 
bagaimana masyarakat memiliki kemampuan literasi mengakses informasi digital tersebut 
sekaligus juga memilah dan mengkritisi informasi yang masuk ke gawai mereka. (Nurohman, 
2014) menyatakan bahwa literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi 
informasi yang dibutuhkannya, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi informasi, 
dan menggunakan informasi tersebut secara efektif dan etis. Literasi informasi digital pada 

penelitian ini dibatasi sebagai literasi informasi yang bersumber dari akses internet. 

Akses rumah tangga terhadap internet masih mengalami beberapa kendala. Pada tahun 
2018 penggunaan internet rumah tangga di daerah perdesaan mencapai 51,9 persen, sedangkan di 
daerah perkotaan mencapai 78,08 persen. Bila dilihat perbedaan antar provinsi, disparitas tingkat 
penetrasi internet juga masih terjadi. Di tahun 2018, terdapat empat provinsi dengan penetrasi 
internet lebih dari 50 persen yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan 
Timur. Sementara penetrasi internet di Provinsi Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua masih di bawah 30 persen 
(Kemp, 2020). 

Sementara itu akses internet dapat dilakukan di beberapa lokasi/tempat. Terdapat lokasi 
akses yang berada dalam pengawasan keluarga yaitu di rumah dapat pula di tempat lain yang tidak 
dalam pengawasan keluarga, seperti di sekolah/kampus, kantor, atau tempat umum lain. Hal ini 
menimbulkan pertanyaan apakah terdapat perbedaan dalam akses internet penduduk antar 

wilayah terutama akses internet yang dilakukan di rumah sendiri. Anggota rumah tangga/keluarga 
dalam melakukan akses internet dapat digunakan sebagai indikasi kemampuan literasi informasi 
digital untuk antisipasi kesiapan dalam menghadapi keadaan akibat adanya pandemi Covid-19. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan literasi informasi digital di keluarga antara 
daerah perdesaan maupun perkotaan yang ditunjukkan dengan perbedaan dalam akses internet.  
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Metode Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan data sekunder. Sumber data berasal dari hasil Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Susenas 
merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif 
sangat luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang pendidikan, 
kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/ 
pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai 
kesejahteraan rumah tangganya. Jumlah sampel yang respon pada survei Maret 2019 sebanyak 

315.672 rumah tangga yang dapat digunakan estimasi indikator pada tingkat kabupaten/kota/ 
provinsi. Dari indikator/variabel pada tingkat provinsi diolah lebih lanjut untuk kepentingan 
penelitian ini. Indikator/variabel yang dimanfaatkan adalah jenis kelamin, daerah tempat tinggal, 
apakah melakukan akses internet, lokasi dan alat yang digunakan untuk melakukan akses internet. 
Analisis bersifat deskriptif kuantitatif dengan didukung hasil statistik uji Mann Whitney U 
dikarenakan data tidak berdistribusi normal.   

Keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah unit terkecil dari masyarakat yang 
terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam 
keadaan saling bergantungan (Agustin et al., 2015). Akan tetapi dikarenakan pendekatan survei ini 
adalah rumah tangga maka satu rumah tangga pada penelitian ini diasumsikan satu keluarga. 
Literasi informasi di keluarga ditunjukkan dari besarnya porsi akses internet yang dilakukan 
anggota keluarga di dalam rumah. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dari Tabel 1. dapat dilihat distribusi data berdasarkan jenis kelamin yaitu persentase 
penduduk laki-laki mencapai 50,27 persen sedangkan sisanya 49,73 persen perempuan. Persentase 
penduduk yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 56,73 persen, sedangkan yang tinggal di 
daerah perdesaan terdapat 43,27 persen. Tabel tersebut juga menunjukkan persentase penduduk 5 
tahun ke atas yang pernah mengakses internet selama tiga bulan terakhir dari penduduk laki-laki 

lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini berarti lebih banyak penduduk laki-laki yang 
mengakses informasi digital melalui internet. Selain itu persentase penduduk berumur 5 tahun ke 
atas yang pernah mengakses internet selama tiga bulan terakhir di perdesaan jauh lebih kecil 
dibandingkan perkotaan.  

 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Penggunaan Internet di Indonesia 

No Karakteristik 
Distribusi data 

karakteristik (%) 

Persentase penduduk 5 
tahun atau lebih yang 
menggunakan internet 
pada tiap karakteristik 

1 Jenis kelamin 

Laki-laki 50,27 50,50 

Perempuan 49,73 44,86 

2 Daerah tempat tinggal 

Perkotaan 56,73 58,59 

Perdesaan 43,27 33,84 
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3 Alat yang digunakan untuk akses internet 

Komputer desktop   4,60 5,47 

Laptop/Notebook/tablet 13,82 16,42 

HP/Ponsel 81,58 96,95 

4 Lokasi melakukan akses internet   

 Di dalam rumah tinggal (rumah 
sendiri/bukan rumah sendiri) 

54,37 62,79 

 Di sekolah/tempat kerja/lainnya 45,63 15,53 

Sumber: Susenas 2019 

 

Lebih dari 80 persen penduduk menggunakan HP/Ponsel dalam melakukan akses internet, 
sementara sisanya menggunakan laptop/notebook/tablet dan komputer desktop yang secara 

berurutan terdapat sekitar 13,82 dan 4,60 persen. Semakin merebaknya pemanfaatan media sosial 
dan didukung pula dengan tersedianya beragam gadget canggih dengan beragam fitur handal yang 
beredar luas, sehingga tidak mengherankan bila lebih dari 96 persen mengaku pernah mengakses 
internet dengan HP/Ponsel. Meskipun demikian masih terdapat sekitar 16,42 persen yang masih 
menggunakan laptop/notebook/tablet. Tabel 1. juga menunjukkan bahwa akses internet sebagian 
besar dilakukan di lingkungan keluarga yaitu mencapai sekitar 54,37 persen, sedangkan sekitar 
45,63 persen akses internet dilakukan di tempat lain. Bila ditelusuri lebih lanjut akses internet di 

rumah sendiri menjadi pilihan utama yaitu terdapat sekitar 40,17 persen, sedangkan sisanya sekitar 
14,20 persen dilakukan bukan di rumah sendiri seperti di rumah tetangga, teman, saudara, dan 
lain-lain. Bila kita perhatikan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang melakukan akses internet 
di rumah mencapai 62,79 persen.  

Hasil uji perbedaan antara daerah perkotaan dengan perdesaan dalam persentase akses 
internet menurut tempat akses dengan uji Mann Whitney U ditunjukkan pada Tabel 2. Terdapat 

perbedaan yang signifikan pada persentase akses internet antara daerah perkotaan dengan 
perdesaan menurut lokasi baik di rumah sendiri, di sekolah/kampus, di tempat kerja, maupun di 
tempat umum. Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan nilai signifikansi (p-value) 

di bawah 0,05 pada tiap karakteristik tempat akses internet, kecuali akses internet yang dilakukan 
di tempat tinggal tetapi bukan rumah sendiri yang tidak terdapat perbedaan antara perkotaan 
dengan perdesaan. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat literasi informasi digital 
penduduk perkotaan dan perdesaan. Sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif sebelumnya 

yang menunjukkan bahwa tingkat literasi informasi digital penduduk yang tinggal di perkotaan 
lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal di perdesaan. Bila kita fokuskan akses internet yang 
berada di lingkungan keluarga yaitu di dalam rumah sendiri lebih dari 90 persen penduduk 5 tahun 
ke atas telah melakukan akses internet dalam tiga bulan terakhir sebelum survei dilakukan, 
walaupun daerah perdesaan nilainya masih terlihat lebih rendah. Hanya saja yang perlu 
diwaspadai tingginya akses internet ini akan terpapar berita/informasi yang tidak seluruhnya 
benar, sehingga keluarga perlu melakukan filterisasi dan pemilihan berita yang sesuai dengan 

kepentingannya. Untuk hal inilah maka literasi informasi digital diperlukan pada tingkat keluarga.  
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Tabel 2. Persentase akses internet penduduk 5 tahun ke atas menurut lokasi, 2019 

No 
Tripusat 

Pendidikan 
Tempat akses internet 

Per-
kota- 
an(K) 

Per-
desa-
an(D) 

K+D 
Mann 

Whitney U 
(K/D) 

p-value 

1 Keluarga Rumah sendiri 94,84 90,56 92,73 297,0 0,001 

  Bukan rumah sendiri 32,29 33,42 32,84 494,0 0,401 

 Dalam rumah tinggal 63,57 61,99 62,79 491,0 0,380 

2 Sekolah/kampus Sekolah/kampus 15,37 13,76 14,58 390,5 0,032 

3 Masyarakat Tempat bekerja/kantor 33,59 22,81 28,28 77,0 0,000 

  Tempat umum gratis 20,33 16,85 18,62 365,5 0,014 

  Tempat umum berbayar 12,26 10,23 11,26 346,0 0,007 

  Lainnya 3,15 4,81 3,97 299,5 0,001 

Di sekolah/kampus dan masyarakat 17,33 13,68 15,53 196,0 0,000 

Sumber: Susenas 2019 

 

Literasi informasi digital sangat berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis dari 
segala informasi  yang  didapatkan  serta  kepekaan  terhadap  semua  aspek  kehidupan.  Literasi 

informasi digital menuntut kemampuan menganalisis suatu informasi untuk digunakan secara 
tepat untuk  memecahkan  masalah. Hal ini terkait dengan (Elmborg, 2012) bahwa setiap anggota 
keluarga harus mempertimbangkan: Pertama, penentuan sejauh mana informasi yang dibutuhkan. 
Kedua, kebutuhan  informasi yang telah ditentukan sebelumnya, harus diakses secara  efektif  dan  
efisien.  Ketiga,  informasi-informasi  yang  telah  diakses  tersebut  harus dievaluasi  secara  kritis.  
Salah  satu  langkah  yang  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan metode IMVAIN, yaitu 
Independent sources (sumber independen); Multiple sources (beragam sumber); Verified evidence (bukti 

terverifikasi); dan  Authoritative, Informed, and Named sources (sumber otoritatif, terinformasi, dan 

ternama). Keempat, informasi terpilih dari hasil evaluasi tersebut kemudian disosialisasikan 
dengan anggota keluarga yang lain. Kelima, selanjutnya informasi tersebut digunakan secara 
efektif sebagai edukasi diri sendiri dan orang sekitar, misalnya berbagi ulasan dan testimoni pasien 
yang sembuh  sebagai motivasi dan upaya awal pencegahan. Keenam,  memahami masalah 
ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi, mulai dari  mengakses dan 
menggunakan informasi secara etis dan legal. 

Dalam hal strategi personal yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga untuk 
meningkatkan literasi informasi digital, seperti pemikiran (Potter, 2004), yaitu pertama,  
mengembangkan kesadaran akan paparan informasi dengan memilah sumber yang terpercaya. 
Kedua, terus memperkaya diri dengan ilmu agar struktur pengetahuan yang kita bangun menjadi 
lebih kuat. Ketiga, membandingkan informasi yang sama dari satu platform media ke media 
lainnya agar  bisa mendapatkan banyak sudut pandang. Keempat, berkaca  pada  opini  pribadi,  
apakah  opini  tersebut  sudah  cukup  rasional  dengan  segala sumber  informasi  yang  kita  punya.  

Kelima,  menumbuhkan  budaya  verifikasi  dan aktif mengoreksi informasi palsu/bohong  yang 
beredar.  

Pemahaman informasi terkait Covid-19 yang lengkap bersumber dari internet dapat 
digunakan untuk memperkuat fungsi keluarga. Terdapat delapan fungsi keluarga yaitu fungsi 
agama, untuk mengajarkan dan membimbing untuk keharmonisan keluarga. Fungsi sosial budaya 
yang dimaksud untuk menanamkan pada anggota keluarga sesuatu yang baik dengan mengajarkan 
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pola tingkah laku serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi cinta kasih, bahwa 

fondasi membangun keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang. Fungsi perlindungan, di mana 
keluarga yang harmonis akan menciptakan rasa yang aman di dalam keluarga. Selain itu terdapat 
fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, di mana fungsi 
ini agar keluarga mampu mengajarkan bagaimana hidup di lingkungan yang aman, bersih dan 
sehat. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam keluarga untuk mengurangi dampak psikologis dari 
pandemi Covid-19, yakni menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan memastikan setiap 
anggota keluarga memperoleh istirahat yang cukup, memastikan tiap anggota keluarga untuk 

berolahraga minimal 15-30 menit setiap harinya, dan memastikan tiap anggota keluarga 
memperoleh asupan nutrisi yang cukup dan bergizi seimbang.  

Sementara itu sejak Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan physical distancing dan 

bermuara ke masa adaptasi kebiasaan baru, keluarga seperti dihadapkan pada dua sisi mata uang, 
yaitu diuji sekaligus diharapkan. Sisi diuji terletak pada posisi ketahanan keluarga. Suka tidak suka 
keluarga saat ini dipaksa untuk menguatkan ketahanan keluarganya saat tantangan yang besar 
muncul yaitu pandemi virus Covid-19 yang semakin berat (Subarjo, 2017). Sisi diharapkan terletak 

pada  fungsi  yang  dimainkan  keluarga  sebagai  unit  struktur  sosial  terkecil.  Sebagai  unit 
struktur sosial terkecil keluarga diharapkan  mampu menjaga tatanannya sekaligus menjadi garda 
depan dalam menyukseskan kebijakan pemerintah untuk menekan persebaran pandemi Covid-19. 
Hal ini dapat dijaga bila memiliki literasi informasi digital yang memadai. Agar  keluarga  mampu  
melewati  ujian  ketahanan  keluarga  sekaligus menjadi   garda  depan  dalam  menekan  persebaran  
pandemi  Covid-19,  keluarga  perlu membekali diri dengan akumulasi pengetahuan tentang 
pandemi Covid-19 agar terhindar dari kecemasan, ketakutan,  dan kepanikan serta yang terpenting 

adalah terhindar dari pandemi Covid-19 itu sendiri.   Akumulasi pengetahuan  ini tentunya sangat 
ditentukan oleh kemampuan literasi informasi digital yang  dimiliki  oleh  anggota  keluarga karena 
harus lebih banyak beraktivitas di rumah.  Kemampuan literasi informasi digital merupakan 
sesuatu yang penting, mengingat saat ini merupakan era keberlimpahan informasi (Romero, 2014).  

Tidak dapat dipungkiri, Covid-19 berdampak pada kesehatan mental setiap penduduk. 
Mayoritas responden khawatir atau sangat khawatir dengan kondisi dan pemberitaan mengenai 

Covid-19 (65,03 persen). Terkait kesehatan diri dan keluarga, responden mengaku khawatir atau 
sangat khawatir dengan kesehatan dirinya (48,35 persen) ataupun kesehatan keluarganya (57,27 
persen). Kekhawatiran responden terkait kesehatan dirinya semakin meningkat ketika harus 
beraktivitas di luar rumah yaitu mencapai 69,34 persen, meskipun ada pula sekitar 21 persen yang 
hanya cukup khawatir bila harus keluar rumah. Oleh karena itu fungsi keluarga menjadi penting 
baik dalam menyaring informasi maupun menjaga disiplin anggotanya dalam menghadapi 
pandemi Covid-19. 

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan 
pembangunan keluarga terlihat betapa pentingnya fungsi keluarga dalam pendidikan, agama, 
sosial dan ekonomi. Jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi mewabahnya Covid-19 seperti saat 
ini memperkuat fungsi keluarga merupakan salah satu solusi dalam memproteksi keluarga.  

1. Memperkuat fungsi keagamaan, keluarga menggantikan fungsi tempat ibadah sebagai tempat 
dilaksanakannya berbagai aktivitas ibadah. Pengetahuan dan mekanisme ibadah tersedia di 
laman internet yang bisa diakses dengan mudah. Memfungsikan keluarga sebagai tempat 
kegiatan aktivitas ibadah selain bisa mengurangi mata rantai penyebaran Covid-19, dengan 
fungsi ini akan menambah keharmonisan dalam keluarga.  

2. Memperkuat fungsi ekonomi, akibat yang ditimbulkan dampak ekonomi dari Covid-19 luar 
biasa, sehingga beberapa perusahaan mengambil kebijakan merumahkan karyawan sampai 
yang paling menyedihkan pemutusan hubungan kerja secara masal. Di tengah situasi dan 
kondisi ini tentu berdampak kepada keuangan keluarga, keuangan keluarga mengalami defisit 
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anggaran yang disebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Sementara 

itu semua kebutuhan keluarga harus tetap terpenuhi. Oleh karena itu, keluarga harus mampu 
memberikan solusi ekonomi. Misalnya dengan menanamkan pentingnya hidup hemat, belajar 
menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang. Mencari sumber-sumber 
penghasilan lain misalnya mengembangkan bisnis online,  atau membuka usaha dari rumah. 

Mengatur penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. 
Dengan cara ini selain menyelamatkan ekonomi keluarga juga menyelamatkan keluarga dari 
bahaya penyebaran Covid-19.  

3. Memperkuat fungsi pendidikan. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19, memberlakukan penerapan pembelajaran di 
rumah. Kondisi ini mengharuskan orang tua dipaksa harus mampu menjadi guru bagi anak-
anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memiliki kemampuan mendidik dengan media 
pembelajaran yang terbatas yang ada di rumah. Walaupun banyak anak yang merasa tidak 
nyaman dengan hal tersebut tetapi dengan situasi saat ini keluarga telah berfungsi 
menggantikan lembaga pendidikan yang tidak aman bagi anggota keluarga. Dengan fungsi 

pendidikan ini keluarga telah mampu berkontribusi dalam memproteksi keluarga dari 
ancaman Covid-19.  

4. Memperkuat fungsi sosial di saat kebijakan social distancing dan pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB), kedua kebijakan tersebut bisa menimbulkan beban psikologi bagi anak dan 
keluarga. Anak tidak lagi bisa bergaul dengan teman-temanya yang biasa dilakukan di 
lingkungan. Maka ayah atau ibu harus menjadi orang tua sekaligus teman bagi anak. 
Melakukan olah raga bersama menjadi media dalam mempertahankan pergaulan sosial pada 

anak. Rumah menjadi tempat rekreasi bagi anggota keluarga sehingga kebahagiaan, kasih 
sayang, rasa aman, perhatian di antara anggota keluarga, dan membina pendewasaan. Selain 
mengakrabkan dan menambah harmonis, keluarga juga menyelamatkan diri dari Covid-19. 

Hal ini sejalan dengan fungsi-fungsi utama keluarga yaitu fungsi keagamaan, sosial 
budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, 
dan pembinaan lingkungan (Agustin et al., 2015). Jika semua fungsi tersebut dijalankan dengan 
baik, keluarga benar-benar dapat menjadi miniatur dunia yang indah dan berkah. Tidak akan ada 

rasa sepi dan kesepian. Semua anggota keluarga akan mendapatkan dukungan sosial menghadapi 
wabah dari orang-orang yang terdekat dan terpenting dalam hidupnya. 

 

Kesimpulan 

Terdapat perbedaan yang signifikan pada persentase akses internet antara daerah 
perkotaan dengan perdesaan menurut lokasi baik di rumah sendiri, di sekolah/kampus, di tempat 

kerja, maupun di tempat umum. Tidak terdapat perbedaan pada akses internet yang dilakukan di 
tempat tinggal tetapi bukan rumah sendiri antara perkotaan dengan perdesaan. Hal ini 
menunjukkan terdapat perbedaan tingkat literasi informasi digital penduduk perkotaan dan 
perdesaan. Bila kita fokuskan akses internet yang berada di lingkungan keluarga yaitu di dalam 
rumah sendiri lebih dari 90 persen penduduk 5 tahun ke atas telah melakukan akses internet dalam 
tiga bulan terakhir sebelum survei dilakukan, walaupun daerah perdesaan nilainya masih terlihat 
lebih rendah. 

Peran keluarga dalam membangun  kemampuan  literasi  informasi digital perlu 
ditingkatkan agar  masyarakat  memiliki  modal pengetahuan yang benar tentang pandemi Covid-
19 sehingga bisa terhindar dari kecemasan, ketakutan, kepanikan selama pandemi Covid-19 
terutama di daerah perdesaan, sehingga terhindar menjadi klaster baru penyebaran penyakit. 
Selain menyediakan sistem informasi  terpadu berbasis digital yang terhubung dari pusat hingga 
daerah, Pemerintah Indonesia juga penting untuk meningkatkan literasi informasi digital berbasis 
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keluarga, karena setelah diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru terkait Covid-19, peran keluarga 

menjadi titik sentral dari seruan aktivitas di rumah saja berdasarkan informasi digital yang ada.  

 

Persantunan 

Ucapan terima kasih disampaikan ke Badan Pusat Statistik yang telah memberikan akses 
data untuk dilakukan analisis. 
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