
INFORMASI MENGENAI 
PENGASUHAN ANAK SELAMA 
COVID-19

Keluarga-keluarga di dunia sedang beradaptasi dengan berbagai perubahan yang sedang terjadi karena 
penyakit virus corona 19 (COVID-19). Banyak orang tua yang merasa stress karena harus menyeimbangkan 
antara pekerjaan, merawat anak, dan pekerjaan rumah, terutama pada saat mereka terpisah dengan jejaring 
pendukung yang biasa mereka miliki. Walaupun isolasi bisa membawa kesempatan untuk menghabiskan 
waktu bersama dan mengembangkan hubungan anda dengan anak-anak anda, banyak pengasuh utama/ 
orangtua yang akan mengalami konflik perasaan dan prioritas, dan juga tantangan-tantangan praktis lainnya.

Berikut adalah beberapa tips untuk membantu pengasuh utama/orangtua dalam menjaga anak-anak 
mereka dan kesejahteraan diri mereka sendiri pada saat yang bersamaan.

• Coba untuk tetap memiliki harapan dan positif -  
 jutaan orang lain merasakan hal yang sama   
 dengan anda sekarang.  
• Rawat diri anda sebaik mungkin - bagi tanggung 
 jawab pengasuhan anak dengan orang dewasa  
 lain yang berada dalam isolasi bersama-sama  
 dengan anda, luangkan waktu untuk diri anda  
 sendiri untuk bekerja atau beristirahat, dan tetap  
 lakukan rutinitas anda apabila memungkinkan.

Apa yang dapat anda lakukan untuk membantu diri anda sendiri?
Selamat – anda telah mengambil langkah pertama dengan mengakui bahwa ini adalah masa sulit yang 
penuh dengan ketidakpastian dan stress yang harus dikelola. Jadi apa yang dapat anda lakukan 
sebagai orang tua?
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MENGENAI ANDA   Apa yang mungkin anda alami?
Pandemi global meningkatkan stress untuk semua orang, termasuk 
orangtua. Apabila anda  mengalami tanda-tanda stress, itu adalah 
hal alami dan anda tidak sendiri.

Tanda-tanda bahwa anda mungkin mengalami stress:

 Keinginan kuat untuk terus-menerus mendapatkan informasi   
 terkini mengenai COVID-19 sehingga menyebabkan kesulitan   
 untuk berfokus pada topik lain;

 Kesulitan konsentrasi atau kesulitan dalam membuat keputusan,  
 besar dan kecil;

 Merasa kewalahan, mudah marah atau cemas;

• Mengalami gangguan pola makan dan/atau pola tidur.

Pengasuhan anak merupakan hal yang menantang bahkan pada saat keadaan baik-baik saja, tetapi di 
masa-masa sulit ini penting bagi anda untuk mengambil langkah-langkah untuk membantu diri anda 
sendiri, anak anda dan seluruh keluarga anda melalui situasi ini.

• Pertahankan kehidupan anda sedekat mungkin  
 dengan rutinitas dan struktur anda biasanya.   
 Tetap lakukan kegiatan spiritual, keagamaan atau  
 kebudayaan yang membuat anda merasa nyaman.    
• Buat daftar keterampilan mengelola masalah   
 untuk diri anda sendiri dan keluarga anda - hindari  
 perilaku seperti mengkonsumsi alkohol secara   
 berlebihan, judi online, atau mengkonsumsi NAPZA.  
 Ingat bahwa mekanisme pengelolaan masalah  
 yang negatif hanya akan menambah tingkat   
 stress anda dan membuat situasi anda menjadi  
 lebih buruk dalam jangka panjang.
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COVID-19 For more parenting tips including from 
our partners in WHO UNICEF CDC 
and the partnership to end violence 
against children: 
www.unodc.org/listenfirst



MENGENAI ANAK ANDA   - Apa yang mungkin dialami oleh anak anda?    
Anak-anak bereaksi terhadap stress dengan berbagai cara, dan reaksi mereka mungkin 
berbeda tergantung dari berbagai faktor, termasuk usia. Berikut adalah beberapa tanda:

• Beberapa mungkin pada awalnya senang berada di rumah, tetapi seiiring  
 dengan waktu disrupsi terhadap rutinitas mereka, terpisah dari teman dan  
 pembatasan-pembatasan lain yang diterapkan akan meningkatkan stress  
 mereka.  
• Anak-anak mungkin mengalami naik turun dalam perilaku mereka dan  
 emosi mereka mungkin berubah-ubah. Mereka mungkin menjadi luar biasa  
 aktif, agresif, diam atau sedih.  
• Anak-anak mungkin mengungkapkan ketakutan mereka, menjadi kewalahan,  
 dan menunjukkan kecemasan. Mereka mungkin menangis atau lebih menempel  
 pada orang tua lebih dari biasanya. Mungkin juga pola tidur mereka terganggu.

• Anak-anak mungkin menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan  
 rumah tangga atau tugas sekolah. Mereka juga mungkin bertengkar dengan  
 saudara-saudara mereka atau anggota keluarga lain.

Ingat bahwa dapat dipahami apabila anak-anak bereaksi terhadap situasi yang menyebabkan stress. 
Penting bahwa anda mengakui stress mereka dan menenangkan mereka sesuai dengan umurnya. 

• Tunjukkan kasih sayang kepada anak anda  
 untuk meyakinkan dan menenangkan   
 mereka sambil terus mempertahankan  
 hubungan positif. Berikan mereka pelukan  
 atau pegang tangan mereka. Katakan pada  
 mereka bahwa anda mencintai mereka.

 Cari kesempatan untuk memuji anak anda  
 pada saat mereka sudah melakukan sesuatu  
 yang baik, seberapa kecilnya pun itu. Semakin  
 sering anda memuji, semakin besar kemungk 
 inan mereka untuk melakukannya lagi!

    Pastikan bahwa anda  
    memberikan kegiatan  
    bermakna yang mem 
    buat anak anda sibuk.  
    Anak-anak lebih bisa  
    mengelola masalah pada  
    saat mereka membantu  
    orang lain dan memiliki  
    kesibukan.

 Bersikap sabar terhadap anak anda dan  
 coba untuk tidak mengkiritik perubahan  
 perilaku mereka, keinginan mereka untuk  
 diyakinkan kembali, atau keluhan mereka  
 merasa bosan atau tidak punya kegiatan.
 
 Jelaskan kepada anak-anak dan orang   
 dewasa bahwa perubahan situasi menjad 
 ikan lebih penting bagi semua orang untuk  
 menggunakan "kata-kata dan nada suara  
 manis". Hal ini terutama penting pada saat nada  
 suara mulai meninggi dan kritik mulai meningkat.

 Berikan perhatian pada perasaan anak  
 anda. Dengarkan mereka dan akui bahwa  
 sekarang adalah masa sulit.

 Apabila anda melihat anak anda mengalami  
 peningkatan kecemasan atau kekhawatiran,  
 tanyakan mengenai perasaan mereka.   
 Memahami perasaan mereka akan membantu  
 anda untuk menenangkan dan membuat  
 mereka merasa nyaman.

 Berikan informasi yang akurat kepada anak  
 mengenai apa yang sedang terjadi, tetapi  
 jangan membuat mereka tenggelam dalam  
 informasi. Perhatikan apa yang anda tonton  
 atau bahas pada saat anak anda ada.

 Dorong anak anda untuk bermain. Bermain  
 sangat penting untuk membantu anak-anak  
 menangani stress dan kekhawatiran. Bermain  
 membantu mereka mempertahankan beberapa  
 aspek kehidupan mereka yang normal.

 Pertahankan rutinitas sehari-hari
 (seperti misalnya waktu tidur 
 dan makan bersama keluarga) 
 sedapat mungkin, sambil anda 
 juga bisa memulai kegiatan 
 keluarga baru (seperti 
 misalnya memasak atau 
 menggambar bersama).

 Sisihkan waktu untuk olahraga bersama  
 seluruh anggota keluarga.

 Untuk anak-anak terutama yang lebih besar,  
 coba berikan ruang bagi mereka untuk  
 sendiri atau terpisah dari orang lain, bahkan  
 untuk waktu singkat setiap harinya. 

 Apabila bisa, tetaplah berhubungan dengan  
 keluarga dan teman-teman melalui internet  
 atau telepon atau video call.

    Berikan dukungan bagi  
    anak anda dengan 
    membantu mereka untuk  
    tetap aman pada saat  
    online/dalam jaringan  
    (daring).

Bagaimana anda bisa membantu anak anda?
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