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Kehidupan anak yang berubah di tengah dunia yang 
terus berputar

Tentang Proyek Changing Childhood

Kita hidup pada masa saat perubahan terjadi begitu cepat. Seiring dengan dunia 

yang berubah—ke arah lebih digital, lebih terglobalisasi, dan lebih beragam—

kehidupan seseorang sebagai anak turut berubah. Proyek Changing Childhood, 

yang merupakan kerja sama antara UNICEF dan Gallup, digagas untuk mengetahui 

perubahan-perubahan ini dan memahami makna menjadi seorang anak pada abad 

ke-21. Melalui survei yang dilakukan terhadap anak muda dan orang yang lebih 

tua di 21 negara di seluruh dunia, proyek ini bertujuan menjawab dua pertanyaan: 

‘Seperti apa kehidupan seorang anak pada masa ini?’ dan ‘Bagaimana anak muda 

memandang dunia secara berbeda?’ Untuk itu, kami ingin mendengar secara 

langsung dari anak dan remaja. Pembandingan pengalaman dan pandangan anak 

muda dengan orang dewasa yang lebih tua memberikan kami sudut pandang yang 

amat baik dalam melihat perubahan pada kehidupan sebagai anak, dan area-area 

yang memperlihatkan kemunculan perbedaan antargenerasi. Pada akhirnya, proyek 

ini bertujuan menempatkan anak muda—pengalaman dan perspektif mereka—pada 

pusat upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh anak hari 

ini dan pada masa mendatang.

Informasi lebih jauh

Laporan ini tersedia dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Arab.

Pembaca laporan juga disarankan mengunjungi situs imersif, yang dibuat atas 

permintaan UNICEF agar semua orang dari seluruh dunia, khususnya anak dan 

remaja, dapat mengetahui pertanyaan-pertanyaan—termasuk yang diajukan di 

dalam survei—dan temuan-temuan utama Proyek. Pengguna situs yang ingin 

mengetahui informasi lebih jauh dapat mengunduh bab metodologi, survei, 

data mikro, dan buku kode data. Kami akan sangat tertarik mendengar temuan 

berdasarkan analisis Anda. Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email 

changing-childhood@unicef.org jika memiliki pertanyaan atau ingin menyampaikan 

pengalaman Anda dalam menggunakan Proyek ini. 

http://changingchildhood.unicef.org/
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2226/file
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2231/file
https://changingchildhood.unicef.org/downloads/unicef-changing-childhood-data.csv
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2236/file
mailto:mailto:Changing-Childhood%40unicef.org?subject=
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Mitra Proyek

UNICEF bekerja di tempat-tempat paling sulit di dunia, untuk menjangkau 

anak-anak yang paling terpinggirkan di dunia. Di lebih dari 190 negara dan 

wilayah, kami mengerahkan setiap upaya untuk membantu anak-anak 

bertahan hidup, tumbuh, dan mewujudkan potensinya, sejak masa kanak-

kanak hingga remaja, dan kami tak pernah menyerah.

Office of Global Insight and Policy dari UNICEF adalah unit riset internal 

yang mendukung UNICEF dalam memaknai dan merespons dunia yang 

berubah dengan cepat.

Gallup memberikan dukungan analitik dan nasihat kepada para 

pemimpin dan beragam organisasi untuk membantu mereka menjawab 

permasalahan-permasalahan yang paling mendesak. Dengan lebih dari 

80 tahun pengalaman dan kehadirannya secara global, pengetahuan 

Gallup tentang sikap dan perilaku karyawan, konsumen, pelajar, dan warga 

masyarakat melampaui organisasi mana pun di dunia.

Desain

CLEVER°FRANKE adalah konsultan desain data dan teknologi yang 

menciptakan desain grafis dan pengalaman digital berbasis data.



4Kehidupan anak yang berubah di tengah dunia yang terus berputar
Proyek Changing Childhood

Ucapan Terima Kasih
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Nasional UNICEF dan Komite Nasional di negara-negara lokasi survei 

berperan dalam pembuatan, perancangan, pelaksanaan, dan pendanaan 

proyek. Selain itu, proyek ini juga mendapatkan masukan dari rekan-rekan 

di berbagai kantor regional dan divisi kantor pusat. Dua penasihat senior, 

Prof. Ariel Kalil dari University of Chicago dan Prof. Marit Skivenes dari 

University of Bergen, memberikan analisis latar belakang yang membantu 

membentuk proyek ini, dan Dory Li  memberikan sumbangsih penting 

berupa analisis data. Tim peneliti berterima kasih kepada ribuan orang, 

muda dan tua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab 

survei dan menyampaikan pendapatnya. 

Kutipan yang diambil dari sekelompok peserta survei merepresentasikan 

pandangan pribadi para individu yang dikutip dan tidak mencerminkan 

posisi United Nations Children’s Fund. 

Dilarang mereproduksi bagian mana pun dari publikasi ini tanpa izin. Hubungi: 

 Division of Global Communication and Advocacy  

UNICEF, Attn: Permissions  

3 United Nations Plaza New York,  

NY 10017, USA  

Tel: +1 (212) 326-7434  

Email: nyhqdoc.permit@unicef.org 

Saran pengutipan: UNICEF (2021), ‘The Changing Childhood Project’, UNICEF, New York.

Gallup World Poll survey items used in the poll are Copyright © 2021 Gallup, Inc.

Semua hak dilindungi. ISBN: 978-92-806-5281-9

© United Nations Children’s Fund (UNICEF) November 2021.

mailto:nyhqdoc.permit%40unicef.org?subject=
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Metodologi dan peristilahan

Proyek Changing Childhood melakukan wawancara via telepon terhadap 

sekitar 20.000 orang di 21 negara. Pengambilan semua sampel dilakukan 

menggunakan asas probabilitas dan sampel mewakili dua populasi 

berbeda pada tingkat nasional di setiap negara: kelompok orang muda 

berusia 15-24 tahun dan kelompok orang lebih tua berusia 40 tahun 

ke atas. Cakupan survei adalah seluruh negara, termasuk kawasan 

perdesaan, dan kerangka pengambilan sampel merepresentasikan 

seluruh populasi sipil, yang tidak sedang berada di bawah pengasuhan 

lembaga negara, di dalam setiap kelompok usia dengan akses ke telepon. 

Subset responden survei di Amerika Serikat, Kerajaan Bersatu Britania 

Raya dan Irlandia Utara (UK), Argentina, Bangladesh, dan Kenya yang 

setuju dihubungi kembali untuk penelitian lebih lanjut ikut serta dalam 

wawancara kualitatif yang mendalam. Dalam kesempatan ini, para 

responden menyampaikan pendapat dan pengalamannya yang berkaitan 

dengan isu-isu penting yang tengah dihadapi oleh dunia. 

Mengingat ukuran sampel per negara, dan pembagian sampel ke dalam 

dua kelompok (cohort) usia, sebagian besar hasil yang dipaparkan di 

dalam laporan memiliki margin eror sekitar ±4 poin persen dengan tingkat 

keyakinan 95 persen. Margin eror menjadi lebih kecil untuk sub-sub-

kelompok yang lebih kecil di dalam suatu populasi. 

Hasil dan analisis di dalam laporan ini—termasuk Bagan 2 hingga 20 

—bersumber langsung dari data survei UNICEF/Gallup. Semua bagian 

yang menyebutkan angka keseluruhan atau angka rata-rata—mis. “secara 

rata-rata”, “sebesar rata-rata”, atau “median dari 21 negara”—mengacu 

kepada hasil survei untuk pertanyaan tertentu untuk mengetahui median 

dari 21 negara yang disurvei. Dengan prinsip yang sama, “rata-rata” untuk 

kelompok negara dengan nilai pendapatan tertentu didapatkan dari hasil 

jajak pendapat dari negara median di kelompok negara itu. Informasi 

lebih lanjut tentang interpretasi hasil survei disampaikan pada bagian 

metodologi.

https://www.unicef.org/globalinsight/media/2226/file
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Rangkuman temuan utama 

Ikhtisar

Survei UNICEF/Gallup berjudul Changing Childhood adalah jajak pendapat 

internasional pertama, di antara survei sejenis lainnya, yang melakukan 

survei terhadap individu lintas generasi tentang kehidupan sebagai anak. 

Hasil perbandingan pengalaman dan pandangan anak muda dengan 

orang dewasa yang lebih tua menghasilkan sudut pandang yang efektif 

untuk memahami apa saja perubahan yang terjadi di kehidupan sebagai 

anak di tengah dunia yang bertransformasi dengan pesat.

Survei tersebut dilaksanakan antara bulan Februari dan Juni 2021 di 21 

negara di seluruh dunia. Di setiap negara, kami menyurvei sekitar 1.000 

orang—1.500 di India—sehingga mendapatkan sampel yang representatif 

untuk dua kelompok usia: anak muda (usia 15—24 tahun) dan dewasa 

berusia 40+. Hasil dari survei lintas generasi disajikan di dalam laporan ini 

dan di situs imersif changingchildhood.unicef.org.

Survei kami mengungkap kesenjangan yang mendalam antargenerasi, 

yakni dalam cara generasi muda mengenali dunia di sekitarnya, 

pandangan mereka dan, dalam beberapa hal, nilai-nilai yang mereka 

anut. Di tengah situasi krisis, termasuk pandemi COVID-19 dan krisis 

iklim, dan meskipun ketimpangan dan gangguan kesehatan mental 

meningkat, anak-anak muda lebih mungkin meyakini bahwa dunia—dan 

kehidupan sebagai anak itu sendiri—membaik seiring dengan peralihan 

generasi.

Sebagai bagian dari generasi yang lahir pada dunia yang digital, saling 

terkoneksi, dan amat beragam, anak-anak muda memandang dunia 

sebagai tempat yang umumnya lebih baik bagi anak—dibandingkan 

dengan dunia yang dialami orang tua mereka saat tumbuh besar dahulu 

kala. Dunia saat ini lebih aman, berlimpah sumber daya, dan memiliki 

situasi pendidikan, peluang, serta harapan yang lebih baik akan masa 

depan. Namun demikian, anak-anak muda tidak serta merta berpuas diri.  

Mereka menyatakan bergulat dengan kondisi kesehatan mentalnya. Di 

Survei kami 
mengungkap 
kesenjangan 
antargenerasi yang 
mendalam, yakni 
dalam cara generasi 
muda mengenali 
dunia di sekitarnya, 
pandangan mereka, 
dan, dalam bebeapa 
hal, nilai-nilai yang 
dianut.

http://changingchildhood.unicef.org
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tengah arus mis- dan disinformasi yang deras, mereka juga menyatakan 

memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sumber-sumber 

informasi utama yang mereka gunakan. Selain itu, dalam pandangan 

mereka, dunia perlu aksi lebih signifikan untuk isu perubahan iklim dan 

kesetaraan bagi kelompok LGBTQ+ – dan bahwa pengambil keputusan 

perlu lebih mendengar suara anak muda.

Dalam banyak hal, terdapat kesamaan dari isu-isu kesenjangan 

antargenerasi—lepas dari tingkat pendapatan suatu negara, gender, dan 

faktor-faktor lainnya. Akan tetapi, secara umum, kesenjangan ini lebih 

menonjol di negara-negara yang lebih kaya dibandingkan di negara-negara 

berkembang. Selain itu, perempuan dan lelaki pada kelompok usia muda 

secara umum lebih mungkin memiliki kesamaan sikap dibandingkan 

dengan perempuan dan lelaki pada kelompok usia yang lebih tua. 

Kesenjangan digital

Dibandingkan semua isu lain yang dicakup di dalam survei, kesenjangan 

yang paling mendalam di antara generasi muda dan lebih tua ditemukan 

dalam hal teknologi digital. Kesenjangan ini tampak tidak hanya dari segi 

penggunaan teknologi, tetapi juga pendapat tentang manfaat dan risiko 

teknologi terhadap anak-anak.

Dibandingkan individu dari kelompok usia 40 tahun ke atas, anak 

muda jauh lebih mungkin untuk mengakses internet setiap hari. Secara 

umum, angka median sebesar 77 persen dari anak muda di 21 negara 

yang disurvei menyatakan mereka menggunakan internet setiap hari, 

dibandingkan hanya 52 persen individu dari kelompok usia yang lebih 

tua. Di hampir semua negara yang disurvei, anak muda secara signifikan 

jauh lebih mungkin menggunakan internet dengan frekuensi setinggi ini 

dibandingkan orang yang lebih tua. 

Dalam hal mendapatkan berita dan informasi, anak muda jauh lebih 

mengandalkan platform daring dibandingkan sumber tradisional. Anak-

anak muda 15-24 tahun pada masa kini umumnya mencari sumber-

sumber daring—utamanya media sosial—agar tetap mengetahui informasi 

Di antara semua 
pertanyaan survei, 
ketergantungan 
terhadap media 
sosial menjadi 
penanda 
kesenjangan 
generasi yang paling 
signifikan. Selisih 
sebesar 28 poin 
persen memisahkan 
generasi muda dan 
lebih tua untuk 
pertanyaan terkait 
hal ini.
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dan berita terbaru. Sebagai perbandingan, individu berusia 40 tahun ke 

atas lebih mungkin menyalakan televisi untuk mengetahui berita terbaru.

Di antara semua pertanyaan survei, ketergantungan terhadap media 

sosial menjadi penanda kesenjangan yang paling signifikan di antara 

dua generasi ini. Terdapat selisih sebesar 28 poin persen di antara kedua 

kelompok usia yang disurvei—anak muda mengakses media sosial jauh 

lebih sering (rata-rata 45 persen) dibandingkan orang yang lebih tua (17 

persen).

Pengguna internet muda juga tidak terlalu memiliki kekhawatiran tentang 

privasi mereka di dunia maya dibandingkan dengan pengguna internet yang 

lebih tua. Secara rata-rata, terdapat 25 persen pengguna internet muda yang 

menyatakan mereka amat khawatir akan kemungkinan pengumpulan dan 

penyebarluasan informasi pribadi di dunia maya, dibandingkan dengan 36 

persen pengguna internet yang lebih tua.

Secara umum, anak muda juga melihat bahwa kegiatan di dunia maya 

membawa lebih banyak manfaat dan risiko yang lebih rendah dibandingkan 

dengan generasi yang lebih tua.

Kemajuan untuk anak

Lepas dari teknologi digital, dibandingkan generasi yang lebih tua, anak 

muda lebih mungkin mengenali tanda-tanda kemajuan dalam kehidupan 

seorang anak.

Sebagian besar anak muda percaya bahwa masa kanak-kanak membaik 

dalam berbagai hal penting. Dibandingkan orang yang lebih tua, anak muda 

di setidaknya 15 dari 21 negara yang disurvei lebih mungkin menyatakan 

bahwa kondisi anak sudah lebih baik, yaitu dalam hal keamanan diri, 

kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan untuk bermain, 

dan akses ke air bersih dan makanan sehat. 

Meskipun menyebutkan hal-hal yang sudah baik untuk sebagian besar 

aspek kehidupan anak, antusiasme anak muda meredup di satu area: 

kesehatan dan kesejahteraan mental. Kurang dari separuh (rata-rata 48 
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persen) anak muda yang menyatakan bahwa kesehatan dan kesejahteraan 

mental anak saat ini lebih baik dibandingkan masa kecil orang tua mereka. 

Hasil ini utamanya didorong oleh pendapat responden dari negara-negara 

berpendapatan tinggi, di mana baik anak muda maupun orang yang lebih 

tua merasa kesejahteraan mental anak-anak pada masa ini lebih buruk.

Anak muda (rata-rata 59 persen) dan orang yang lebih tua (rata-rata 56 

persen) sepakat bahwa anak-anak saat ini menghadapi tekanan yang lebih 

besar untuk meraih sukses, dibandingkan saat orang tua mereka tumbuh 

besar.

Anak muda usia 15-24 tahun pada masa ini lebih mungkin menyatakan 

mengalami gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan dengan 

orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Secara rata-rata, lebih dari 

satu dari tiga (36 persen) anak muda di 21 negara menyatakan mereka 

sering merasa cemas, resah, atau gugup—dibandingkan dengan 30 

persen orang yang lebih tua. Satu dari lima anak muda (19 persen) 

secara rata-rata menyatakan mereka sering merasa depresi atau tidak 

punya minat terhadap kegiatan apa pun, dibandingkan 15 persen orang 

yang lebih tua.

36 persen anak 
muda di 21 negara 
yang disurvei 
menyatakan sering 
merasa cemas, 
resah, atau gugup—
dibandingkan 30 
persen pada orang 
yang lebih tua.
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Agensi

Survei menemukan dukungan yang kuat dari responden lintas generasi 

terhadap agensi (agency) dan pemberdayaan anak di berbagai ranah 

kehidupan. Terdapat rata-rata 58 persen anak muda usia 15-24 tahun 

yang meyakini sangat penting agar pemimpin politik untuk mendengarkan 

suara anak, dan 53 persen orang berusia 40 tahun ke atas setuju dengan 

pandangan ini, bahwa sangat penting bagi politikus di negara mereka 

untuk memperhitungkan suara anak saat mengambil keputusan.

Temuan-temuan survei juga mengungkap keinginan agar anak-anak di 

negara berkembang dapat ditunda bekerja hingga usianya mendekati 

usia dewasa. Menurut laporan ini, usia ideal bagi seseorang untuk 

memulai bekerja dengan upah adalah sedikit lebih tua dibandingkan usia 

minimum yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)—

sebagian besar anak muda dan orang yang lebih tua di negara-negara 

berpendapatan rendah dan menengah meyakini usia minimum yang ideal 

adalah 17 tahun atau lebih tinggi.

Di sebagian besar negara berkembang yang disurvei01 – dan di beberapa 

negara maju – baik anak muda maupun orang yang lebih tua lebih memilih 

usia minimum perkawinan yang lebih tua dibandingkan usia yang saat ini 

berlaku secara hukum baik bagi lelaki dan perempuan. 

Di negara tertentu, terdapat proporsi signifikan dari anak muda dan orang 

yang lebih tua yang mengusulkan agar usia minimum pemilih diturunkan 

dari yang saat ini berlaku di negaranya. Preferensi ini khususnya tampak 

pada negara-negara berpendapatan tinggi seperti Jerman dan UK.

Pandangan terhadap dunia

Anak muda lebih optimistis dalam memandang masa depan dunia 

dibandingkan orang yang lebih tua. Dari semua 21 negara yang disurvei, 

terdapat angka median 57 persen anak muda yang menyatakan bahwa 

dunia berubah menjadi tempat yang lebih baik dari generasi ke generasi, 

dibandingkan 39 persen orang yang lebih tua.

01  Mengacu ke negara-negara yang menetapkan usia minimal perkawinan.
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Anak muda berusia 15-24 tahun pada masa ini cenderung berpendapat 

bahwa, saat anak-anak di negara mereka tumbuh dewasa kelak, anak-

anak itu akan lebih sejahtera secara ekonomi dibandingkan orang tua 

mereka saat ini. Secara rata-rata, 54 persen anak muda di semua negara 

yang disurvei menyatakan anak-anak akan lebih baik perekonomiannya, 

dibandingkan 45 persen orang yang lebih tua.

Akan tetapi, keyakinan terhadap kemajuan ekonomi sangat rendah di 

negara-negara berpendapatan tinggi. Di negara-negara ini, anak muda dua 

kali lebih mungkin berpendapat bahwa kondisi ekonomi seorang anak akan 

lebih buruk daripada orang tuanya saat ia dewasa kelak (rata-rata 59 

persen), dibandingkan pendapat bahwa masa depan perekonomian anak 

akan lebih baik (rata-rata 31 persen). 

Anak muda juga jauh lebih mungkin menerima gagasan kewarganegaraan 

global dibandingkan orang-orang dari generasi yang lebih tua. 

Dibandingkan orang yang lebih tua, anak muda hampir dua kali lebih 

mungkin untuk menyatakan mereka memandang dirinya sebagai bagian 

dari dunia dan bukan sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat 

atau negara asalnya. Secara rata-rata, setiap satu tahun pertambahan 

usia dikaitkan dengan sekitar 1 persen berkurangnya kemungkinan 

seseorang mengidentifikasi diri sebagai penduduk global. 

Sebagian besar anak muda, dan orang yang lebih tua di hampir setiap 

negara, setuju bahwa mereka akan lebih aman dari ancaman seperti 

COVID-19 jika pemerintah negara mereka bekerja sama dengan 

pemerintah negara-negara lain. Dibandingkan orang yang lebih tua, anak 

muda di sebagian besar dari 21 negara yang disurvei lebih mungkin 

mendukung kerja sama itu.

Anak muda pada masa ini secara umum lebih memercayai institusi 

sebagai sumber informasi dibandingkan orang yang lebih tua—institusi 

di sini meliputi pemerintah nasional, dokter, ilmuwan, tenaga kesehatan, 

dan media berita internasional. Satu institusi yang dikecualikan adalah 

institusi agama. Dari semua sumber informasi yang disebutkan di 

dalam survei, anak muda menyatakan memiliki tingkat kepercayaan 

Dibandingkan 
orang yang lebih 
tua, anak muda 
hampir dua kali 
lebih mungkin untuk 
menyatakan mereka 
memandang dirinya 
sebagai bagian dari 
dunia dan bukan 
sebagai bagian dari 
suatu kelompok 
masyarakat atau 
negara asalnya.
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yang tertinggi terhadap informasi yang berasal dari dokter dan tenaga 

kesehatan. Anak muda tidak menyatakan tingkat kepercayaan yang 

tinggi terhadap media sosial sebagai sumber informasi; rata-rata hanya 

17 persen yang menyatakan mereka “sangat” memercayai informasi dari 

media sosial.
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Aksi Iklim

Kesadaran tentang perubahan iklim di antara anak muda dan orang 

yang lebih tua masih jauh dari terbangun. Secara rata-rata, hanya 80 

persen anak muda yang menyatakan pernah mendengar isu perubahan 

iklim. Saat mereka yang menjawab pernah mendengar perubahan iklim 

diminta memilih definisi ‘perubahan iklim’ yang benar, hanya 56 persen 

yang menjawab dengan benar.

Di antara mereka yang menjawab memiliki kesadaran dan pemahaman 

mengenai perubahan iklim, mayoritas anak muda dan orang yang lebih 

tua sama-sama meyakini bahwa perubahan iklim dapat dimitigasi dan 

bahwa pemerintah harus mengambil tindakan untuk tujuan mitigasi.

Kesetaraan sebagai isu penting

Generasi muda dan yang lebih tua sepakat mengenai pentingnya 

memperlakukan perempuan dan orang-orang dari kelompok ras, etnis, dan 

agama minoritas dengan setara. Secara rata-rata, setidaknya 80 persen 

responden menyatakan bahwa memperlakukan anggota kelompok-

kelompok ini dengan setara adalah cukup atau sangat penting. 

Anak muda lebih mungkin menyatakan mengenai pentingnya memberikan 

perlakuan yang setara terhadap anggota komunitas LGBTQ+. Secara 

rata-rata, 71 persen anak muda menyatakan bahwa memperlakukan 

anggota komunitas LGBTQ+ dengan setara adalah cukup atau sangat 

penting, dibandingkan 57 persen orang yang lebih tua.

Secara keseluruhan, perempuan muda mengungkapkan perhatian yang 

besar terhadap kesetaraan dibandingkan lelaki muda. Sebagai contoh, 

perempuan muda (rata-rata 55 persen) jauh lebih mungkin dari lelaki 

muda (45 persen) untuk menyatakan “sangat penting” bahwa perempuan 

dan anggota komunitas LGBTQ+ diperlakukan secara setara. Dari semua 

pertanyaan di dalam survei, pertanyaan inilah yang mengungkapkan 

kesenjangan paling signifikan antara perempuan muda dan lelaki muda.

Di antara mereka 
yang menjawab 
memiliki kesadaran 
dan pemahaman 
mengenai 
perubahan iklim, 
mayoritas anak 
muda dan orang 
yang lebih tua 
sama-sama 
meyakini bahwa 
perubahan iklim 
dapat dimitigasi dan 
bahwa pemerintah 
harus mengambil 
tindakan untuk 
tujuan mitigasi.

Perempuan muda 
(rata-rata 55 
persen) jauh lebih 
mungkin dari lelaki 
muda (45 persen) 
untuk menyatakan 
“sangat penting” 
bahwa perempuan 
dan anggota 
komunitas LGBTQ+ 
diperlakukan secara 
setara
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Pendahuluan

Saat ini, narasi tentang kesenjangan antargenerasi di seluruh dunia tengah 

tumbuh dan beredar. Aksi-aksi protes yang digagas oleh anak muda 

berkaitan dengan perubahan iklim; keadilan rasial dan korupsi; pilihan 

politik yang berbeda; dan keadaan bahwa anak muda jauh lebih 

mengandalkan internet turut membentuk dan memperkuat narasi itu. Baik 

di media maupun di budaya populer, anak muda sering kali digambarkan 

sebagai sosok-sosok yang tidak memiliki kesabaran, militan, tak segan 

bersuara, bahkan memandang dirinya paling istimewa (entitled), 

dibandingkan dengan orang-orang lebih tua yang lebih tenang.

Konsep ketegangan antargenerasi bukan sesuatu yang baru. Akan tetapi, 

hal yang mungkin tidak ada pada masa sebelumnya adalah kecepatan 

perubahan dunia dan, bersamanya, kehidupan sebagai anak turut 

berubah. Jauh sebelum pandemi COVID-19 mengubah wajah dunia dua 

tahun yang lalu, perubahan yang meluas dan cepat telah menanti kita. 

Dalam seperempat abad terakhir, dunia kita bertransformasi menjadi 

lebih digital, lebih terglobalisasi, dan lebih terpapar terhadap keragaman. 

Perubahan-perubahan inilah yang kemudian melatari tahun-tahun formatif 

seorang anak sehingga membentuk pengalaman dan sikap mereka. 

Dengan mempelajari hal-hal apa saja yang ‘membelah’ generasi tua dan 

muda—atau sebaliknya—di dalam lingkungan yang berubah dengan cepat 

ini, kita akan dapat memahami perubahan yang terjadi pada kehidupan 

sebagai anak serta konsekuensi perubahan itu. 

Tema inilah yang menjadi landasan bagi Proyek Changing Childhood. 

Dengan mempertanyakan ‘kesenjangan antargenerasi’—seberapa besar? 

Di mana dan pada hal apa terdapat perbedaan yang terbesar?—kami 

berupaya meningkatkan pemahaman tentang perubahan kehidupan 

sebagai anak. Proyek ini bertujuan menempatkan anak-anak muda—

pengalaman dan perspektif mereka—di pusat semua upaya untuk 

memperbaiki kualitas hidup semua anak, hari ini dan pada masa 

mendatang. 

Dengan mempelajari 
hal-hal apa saja 
yang ‘membelah’ 
generasi tua 
dan muda—atau 
sebaliknya—di 
dalam lingkungan 
yang berubah 
dengan cepat 
ini, kita dapat 
memahami 
perubahan 
pada kehidupan 
sebagai anak 
serta konsekuensi 
perubahan itu.

Untuk mempelajari 
temuan survei dan 
berinteraksi dengan 
data, kunjungi 
changingchildhood.
unicef.org

http://changingchildhood.unicef.org
http://changingchildhood.unicef.org
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Survei kami, yang merupakan kemitraan antara UNICEF dan Gallup, 

adalah survei internasional pertama dengan responden multigenerasi dan 

tentang pengalaman sebagai seorang anak pada saat ini serta bagaimana 

mereka memandang dunia. Hasil survei lintas generasi, meliputi orang 

yang lebih tua dan orang muda di 21 negara, disajikan di dalam laporan ini 

serta melalui situs imersif: changingchildhood.unicef.org.

Survei UNICEF/Gallup dilaksanakan antara bulan Februari dan Juni 2021 

di 21 negara di seluruh dunia. Di setiap negara, kami melakukan survei 

terhadap sekitar 1.000 orang—1.500 orang di India—yang menjadi sampel 

representatif dari dua kelompok atau cohort: anak muda (usia 15-24 tahun, 

sejalan dengan definisi ‘anak muda’ dari Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan 

orang berusia 40 tahun ke atas. Mengingat pandemi COVID-19, semua 

responden dihubungi melalui telepon. Instrumen survei dibuat dengan 

kontribusi dari berbagai pakar serta meliputi pertanyaan-pertanyaan 

yang pernah diuji di survei berbeda dan pertanyaan baru yang disusun 

untuk Proyek Changing Childhood. Untuk informasi lebih jauh mengenai 

pertanyaan survei, silakan klik tautan ini atau tautan ini untuk mengetahui 

lebih jauh tentang metodologi yang digunakan.

Kami juga melakukan penelitian kualitatif yang meliputi pertanyaan-

pertanyaan terbuka di lima negara yang disurvei: Argentina, Bangladesh, 

Kenya, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara (UK), dan Amerika 

Serikat (AS).02 Terdapat enam wawancara, masing-masing sepanjang 

30 menit, yang dilakukan di tiap-tiap negara ini melalui telepon ataupun 

konferensi video, dengan responden berusia 18-24 tahun dan yang berusia 

40 tahun ke atas.

Negara-negara yang kami survei merepresentasikan keragaman dari segi 

kawasan dan tingkat pendapatan—dari mulai negara dengan pendapatan 

per kapita per tahun sebesar $1.00003 di Mali hingga di atas $60.000 di 

02  Untuk melindungi identitas responden, hanya nama depan responden yang akan disebutkan.

03 Semua angka dinyatakan dalam dolar AS.

http://changingchildhood.unicef.org
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2231/file
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2226/file
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Amerika Serikat04. Besarnya populasi muda di negara-negara ini juga 

berbeda; di Mali, misalnya, sebagian besar populasinya berusia di bawah 

24 tahun, sementara sebagian besar populasi di Jepang berusia 40 tahun 

ke atas.

04 Survei dilakukan di negara-negara berikut: Bangladesh, Kamerun, Etiopia, India, Indonesia, 

Kenya, Mali, Maroko, Nigeria, Ukraina, dan Zimbabwe (berpendapatan rendah dan menengah-

rendah); Argentina, Brasil, Lebanon, dan Peru (berpendapatan menengah-tinggi); Prancis, 

Jerman, Jepang, Spanyol, UK, dan Amerika Serikat (berpendapatan tinggi).
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BAGAN 1: NEGARA ‘TUA’ DAN ‘MUDA’
Sebaran usia pada populasi 21 negara dalam survei, 2021 
sumber: UN Population Division

Seperempat abad perubahan global yang pesat 

Perubahan-perubahan terbesar yang terjadi dalam kehidupan manusia 

dalam beberapa dasawarsa terakhir dihasilkan oleh persebaran teknologi 

digital. Dengan kecepatan yang jauh melampaui bentuk-bentuk teknologi 

sebelumnya, telepon seluler dan akses internet menyebar ke seluruh dunia. 

Dari peluncuran mesin pencari Google (1997) hingga Facebook (2004), 

YouTube (2005), iPhone (2007) yang pertama, WhatsApp (2009), Instagram 

(2010), dan TikTok (2016), transformasi arena digital berlangsung dalam 

kurun waktu yang luar biasa singkat.  
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Persebaran teknologi digital ini menghadirkan akses informasi dan 

interaksi manusia dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya, 

yaitu secara langsung pada saat yang sama (real-time) dan tanpa 

mengenal batasan geografis. 

Pernyataan bahwa pelbagai perkembangan di atas berlangsung 

dengan amat cepat tidaklah berlebihan. Dibutuhkan 100 tahun bagi 

teknologi kapal uap untuk menyebar dari negara kaya ke negara miskin; 

sementara itu, saat ini, suatu bentuk teknologi menyebar nyaris dengan 

seketika.05 Di dunia berkembang, proliferasi teknologi digital berjalan 

jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan akses dalam hal akses ke 

layanan dasar06. Pada tahun 1996, hanya 1 persen populasi dunia yang 

dapat mengakses situs web. Pada 2017, angka itu naik ke 49 persen dan 

masih terus bertambah. 

Lepas dari kesenjangan digital, anak-anak muda berusia 15-24 tahun saat 

ini tak mengenal dunia selain dunia yang terkoneksi. Mereka yang lahir 

antara tahun 1997 dan 2006 hidup di tengah dunia yang dibentuk secara 

signifikan oleh internet; anak-anak dengan usia termuda tak mengenal 

dunia tanpa media sosial. Bagi banyak anak pada generasi ini, kehidupan 

di dalam jaringan (daring) dan di luar jaringan (luring) tidak memiliki 

batas. Selaku pengguna digital yang aktif, mereka jauh lebih terpapar 

terhadap gagasan dan budaya yang berbeda di sepanjang hidupnya 

dibandingkan semua generasi terdahulu. Hal ini berpengaruh terhadap 

cara mereka memandang posisinya di dunia. 

Pada periode waktu yang sama, terjadi pula perkembangan koneksi dalam 

bentuk lain. Era 1990-an menandai awal gelombang kedua globalisasi, 
07hal ini mencerminkan kenaikan tajam arus perdagangan dan aliran 

modal asing yang didorong oleh dibukanya pasar-pasar berkembang serta 

05 Comin, D., ‘The Evolution of Technology Diffusion and the Great Divergence’, Makalah yang 

disajikan pada Brookings Blum Roundtable, Session III: Leap-Frogging Technologies, Aspen, 

Colorado, 8 Agustus 2014.

06  Bank Dunia, ‘World Development Report 2016: Digital dividends’, The World Bank, Washington, 

D.C., 2016.

07 Chandy, L., dan B. Seidel, ‘Is Globalization’s Second Wave About to Break?’, The Brookings 

Institution, Washington, D.C., Oktober 2016.

Di dunia 
berkembang, 
proliferasi teknologi 
digital berjalan 
jauh lebih cepat 
dibandingkan 
pertumbuhan akses 
dalam hal akses ke 
layanan dasar.

Bagi banyak anak 
pada generasi ini, 
kehidupan di dalam 
daring dan luring 
tidak memiliki 
batas.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/08/session-3-leapfrogging-comin_post-final.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23347
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dilambangkan oleh masuknya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia 

pada tahun 2001. Pertumbuhan pesat dari perekonomian-perekonomian 

berkembang dan peningkatan lalu lintas modal, barang, dan manusia 

antarnegara mempertemukan beragam individu dari tempat-tempat yang 

jauh.

Perkembangan ini, bersama dengan internet, bisa jadi telah menciptakan 

“kampung global” sebagaimana diramalkan oleh cendekiawan media 

Marshall McLuhan.

Kota-kota modern adalah tempat yang dapat dikatakan sebagai wujud 

kampung global yang paling luar biasa. Sejak tahun 2007, lebih dari 

separuh populasi dunia menghuni wilayah perkotaan dan angka ini 

masih terus bertambah. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk 

dunia telah menempati kota-kota, besar dan kecil, sepanjang sebagian 

besar kehidupan anak dan remaja. Lingkungan urban tidak hanya tempat 

mencari nafkah bagi pekerja temporer, tetapi juga ruang bermain bagi 

anak-anak mereka. Keragaman dan kepadatan kota turut membentuk dan 

memperdalam interaksi-interaksi yang disaksikan oleh generasi muda. 

Di tengah segala perubahan ini, terjadi pula kemajuan sosial yang penting 

di sebagian besar tempat di dunia, termasuk pengakuan terhadap hak-hak 

komunitas gay08 dan menyempitnya kesenjangan dalam rata-rata tahun 

bersekolah antara anak lelaki dan perempuan di banyak negara.09  Angka 

perempuan sebagai kepala negara atau pemerintahan, meski masih 

rendah, mencapai tingkat tertingginya dalam sejarah dunia.10 Pada tahun 

1996, saat bayi pertama dari cohort muda pada penelitian ini lahir, hanya 

terdapat 33 negara yang pernah dipimpin oleh perempuan; angka itu telah 

berubah menjadi 88.

08 Cameron, D., dan R. Johnson , ‘How Gay Rights Have Spread Around the World Over the Last 

224 Years’, The Washington Post, 26 Juni 2015.

09 Our World in Data, ‘Gender Ratios for Mean Years of Schooling, 1870-2010’, berdasarkan data 

dari Lee dan Lee, ‘Human Capital in the Long Run’, Journal of Development Economics, Mei 

2016.

10 Inter-Parliamentary Union, ‘Women in Politics: 2021’, 10 Maret 2021.

Pada tahun 1996, 
saat bayi pertama 
dari cohort muda 
pada penelitian ini 
lahir, hanya terdapat 
33 negara yang 
pernah dipimpin 
oleh perempuan; 
angka itu telah 
berubah menjadi 88.

https://www.washingtonpost.com/graphics/world/gay-rights-history/
https://www.washingtonpost.com/graphics/world/gay-rights-history/
https://ourworldindata.org/grapher/gender-ratios-for-mean-years-of-schooling
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300396
https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021
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Dunia yang berputar, kehidupan anak yang berubah

Survei kami mengungkap bahwa terdapat perbedaan antargenerasi 

yang amat besar dalam hal cara anak muda menempatkan diri di dunia 

sekitarnya, pandangan mereka dan, dalam beberapa hal, nilai yang dianut. 

Dalam banyak kasus, perbedaan antargenerasi ini terjadi melampaui 

tingkat pendapatan negara, gender, dan faktor-faktor lainnya, walaupun 

ditemukan bukti bahwa kesenjangan terbesar berada di antara negara-

negara berpendapatan tinggi dan kesenjangan yang lebih kecil terdapat di 

sebagian besar negara berpendapatan rendah dan menengah.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa posisi seseorang dalam suatu 

rentang generasi amat memengaruhi perspektifnya terhadap kehidupan 

sebagai anak dan dunia. Tak diragukan lagi, perubahan dunia yang cepat 

membentuk pengalaman dan pandangan anak-anak masa kini.

Secara keseluruhan, survei UNICEF-Gallup menunjukkan bahwa anak 

muda lebih siap mewujudkan semangat abad ke-21 dalam tindakan 

dibandingkan orang dari generasi yang lebih tua. Anak muda lebih aktif 

dan piawai dalam menggunakan teknologi digital dibandingkan orang-

orang dari generasi orang tua mereka. Anak muda juga lebih cepat 

mengenali manfaat sekaligus lebih relaks dalam menghadapi risiko 

teknologi digital, meskipun mereka juga punya kekhawatiran terhadap 

teknologi ini. Tumbuh besar di tengah dunia yang terglobalisasi, anak 

muda lebih memandang dirinya sebagai penduduk dunia alih-alih suatu 

komunitas lokal. Anak muda pun tidak sekadar menerima perubahan 

norma; mereka menuntut toleransi dan pluralisme yang lebih tinggi, 

termasuk dalam hal hak-hak LGBTQ+. Hasil survei menunjukkan realitas 

bahwa dunia yang dikenal anak muda adalah dunia yang sangat digital, 

terkoneksi, dan lebih majemuk.

Survei UNICEF-Gallup menggambarkan generasi muda yang tidak hanya 

menerima banyak aspek modernitas, tetapi juga menikmati cepatnya 

perubahan pada bidang-bidang penting. Sejarah menunjukkan, generasi 

Meski secara 
umum terdapat 
optimisme bahwa 
generasi muda 
akan lebih makmur 
dibandingkan 
generasi orang 
tuanya, misalnya, 
optimisme ini tidak 
dimiliki oleh anak 
muda dari negara 
kaya.
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mudalah yang selalu lebih dapat mengenali kemajuan dalam beragam 

dimensi kehidupan seiring dengan meningkatnya standar kehidupan dan 

akses ke layanan masyarakat di seluruh dunia. Generasi muda pula yang 

lebih percaya bahwa dunia terus berubah menjadi tempat yang lebih 

baik. Hasil-hasil ini mungkin mengejutkan karena, meskipun kemajuan 

tak pelak telah dicapai, anak-anak akan mewarisi dunia dengan masalah-

masalah besar. Jika menimbang dari krisis iklim hingga ketimpangan 

yang menajam serta kemunduran akibat COVID-19, kita mungkin mengira 

generasi muda akan bersikap pesimistis, atau setidaknya pandangannya 

terhadap masa depan lebih suram dibandingkan pandangan dari generasi 

yang lebih tua. 

Namun demikian, kesadaran akan standar hidup yang telah meningkat 

serta kemajuan-kemajuan sosial tidaklah berarti anak muda tidak memiliki 

kepedulian atau berpuas diri dengan keadaan saat ini. Meski secara 

umum terdapat optimisme bahwa generasi muda akan lebih makmur 

dibandingkan generasi orang tuanya, misalnya, optimisme ini tidak dimiliki 

oleh anak muda dari negara kaya—tempat pertumbuhan standar kehidupan 

melambat. 

 

Selain itu, antusiasme terhadap teknologi digital pada kelompok 

perempuan muda tidak setinggi pada kelompok lelaki muda—menurut 

survei kami, perempuan muda lebih berhati-hati menyikapi manfaat 

teknologi dan lebih cepat melihat risikonya. Penerimaan anak muda secara 

umum terhadap teknologi digital pun tidak sama dengan kepercayaan 

mentah-mentah terhadap konten daring; dibandingkan generasi orang tua 

mereka, anak muda lebih selektif terhadap konten yang mereka konsumsi. 

Menurut survei, anak muda merasakan tekanan yang lebih besar untuk 

mencapai keberhasilan sejak kanak-kanak dan mengalami kondisi 

kesehatan mental yang lebih buruk. Selain itu, terdapat semakin banyak 

anak muda yang tidak puas dengan hasil-hasil upaya penanggulangan 

diskriminasi.

Meskipun terdapat kesenjangan antargenerasi yang jelas terlihat untuk 

beberapa topik, kesenjangan yang sama ini tidak muncul pada bidang-

Meskipun terdapat 
kesenjangan 
antargenerasi 
yang jelas terlihat 
untuk beberapa 
topik, kesenjangan 
yang sama ini 
tidak muncul pada 
bidang-bidang 
penting yang kami 
antisipasi. Misalnya, 
perubahan iklim.
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bidang penting yang kami antisipasi. Perubahan iklim, misalnya. Lepas 

dari narasi media, generasi muda dan yang lebih tua menunjukkan 

jawaban yang sama kuatnya terhadap pertanyaan tentang apakah 

manusia bisa memutarbalikkan dampak terburu perubahan iklim dan 

apakah pemerintah perlu mengambil langkah-langkah drastis untuk tujuan 

ini. Dalam hal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

seseorang, kedua generasi sepakat bahwa kerja keras dan pendidikan 

adalah dua faktor yang terpenting alih-alih faktor lain di luar kendali 

mereka, seperti kekayaan keluarga dan keberuntungan.

Laporan ini disusun ke dalam beberapa bagian. Bagian Satu menelaah 

pengalaman anak muda yang tumbuh menuju dewasa pada dunia saat 

ini dan perbandingan pandangan antargenerasi terhadap kehidupan 

sebagai anak pada masa kini. Kami juga menelaah penggunaan teknologi 

digital dan pandangan terhadap risiko serta manfaatnya; kemajuan 

dalam beragam dimensi kehidupan anak; kesehatan mental; dan isu lain 

seputar kekuatan dan agensi yang dimiliki anak. Pada Bagian Dua, kami 

menguraikan pandangan anak muda yang berbeda dari generasi yang 

lebih tua. Kami membahas pendapat mereka tentang masa depan dari sisi 

ekonomi dan secara umum pada tataran nasional dan global. Kami juga 

mendiskusikan pandangan tentang posisi seseorang sebagai penduduk 

dunia dan kerja sama global; perubahan iklim; kepercayaan terhadap 

institusi; dan kesetaraan sosial. Bagian Tiga berisi poin-poin utama terkait 

kesenjangan generasi. Pada bagian terakhir, kami menyampaikan makna 

temuan survei terhadap kehidupan anak pada abad ke-21 dan cara yang 

paling baik untuk kita meningkatkan mutu kehidupan semua anak—saat ini 

dan di masa depan. 
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BAGAIMANA ANAK 
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Bagaimana anak tumbuh besar pada masa ini? 
Perspektif tentang kehidupan seorang anak
Anak muda umumnya menghuni dunia yang digital; tidak demikian 

dengan generasi yang lebih tua.

Dibandingkan semua isu lain yang dicakup di dalam survei, kesenjangan 

yang paling mendalam antara generasi muda dan generasi yang lebih tua 

berkaitan dengan teknologi digital. Kesenjangan ini tampak tidak hanya 

dari segi penggunaan teknologi, tetapi juga pendapat tentang manfaat 

dan risiko teknologi terhadap anak-anak. 

Kesenjangan antargenerasi tampak meningkat dalam hal penggunaan 

teknologi digital; anak muda jauh lebih mungkin untuk terhubung secara 

daring setiap hari dibandingkan orang berusia 40 tahun ke atas. Di semua 

21 negara yang disurvei, angka median sebesar 77 persen dari anak muda 

menyatakan mereka menggunakan internet setiap hari, dibandingkan 

hanya 52 persen orang yang lebih tua. Di hampir semua negara yang 

disurvei, anak muda secara signifikan jauh lebih mungkin menggunakan 

internet dengan frekuensi setinggi ini dibandingkan orang yang lebih tua.

Kesenjangan digital ini berbeda dari yang kita dengar pada umumnya. 

Sebagian besar narasi mengenai kesenjangan digital berfokus pada 

perbedaan akses dan penggunaan sarana digital di antara kelompok kaya 

dan miskin—baik di satu negara maupun antarnegara. Namun, kami melihat 

kesenjangan ini pun tampak di antara anak muda. Menurut survei kami, 

dibandingkan anak muda di negara berpendapatan rendah dan menengah, 

anak muda di negara berpendapatan tinggi dua kali lebih mungkin 

menggunakan internet setiap hari. Di negara berpendapatan rendah dan 

menengah-rendah, kurang dari satu dari tiap dua anak muda mengakses 

internet secara teratur. Selain itu, di antara anak muda yang menyatakan 

memiliki kehidupan yang nyaman, rata-rata 90 persen mengakses internet 

dalam satu bulan terakhir; sebagai perbandingan, akses yang sama dimiliki 

hanya 55 persen anak muda yang menyatakan kesulitan atau sangat 

kesulitan memenuhi kebutuhannya—selisih di antara kedua kelompok ini 

mencapai 35 poin persen.

Dibandingkan 
semua isu lain yang 
dicakup di dalam 
survei, kesenjangan 
yang paling 
mendalam antara 
generasi muda 
dan generasi yang 
lebih tua berkaitan 
dengan teknologi 
digital.
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BAGAN 2: YANG MUDA DAN TERKONEKSI
Persen orang yang menggunakan internet setiap hari

Dalam wawancara yang dilakukan setelah survei, Mark, berusia 24 tahun 

dari Kenya, memperlihatkan antusiasme terhadap manfaat konektivitas, 

tetapi menyatakan bahwa anak-anak di wilayah terpencil mengalami 

ketimpangan akses. Teknologi digital membawa “kemajuan baik karena… 

kita bisa menerima berita dalam waktu singkat… kita bisa menemukan 
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Di 21 negara dalam 
survei, terdapat median 
77   persen anak muda 
yang menyatakan mereka 
menggunakan internet 
setiap hari, dibandingkan 
hanya 52 persen pada 
orang yang lebih tua.
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berita apa pun tentang apa pun juga di internet,” katanya. “Dibandingkan 

masa lalu, masa ini lebih baik, tetapi orang yang tinggal di kota menikmati 

lebih banyak manfaat dibandingkan yang tinggal di desa. Orang di desa 

tidak punya gawai.”

Anak muda paling sering mengandalkan sumber daring, terutama 

media sosial untuk mengetahui berita terkini. Orang yang lebih tua 

mengandalkan sumber lain.

Survei kami mengungkap perbedaan signifikan lain dalam penggunaan 

teknologi digital: anak muda jauh lebih mengandalkan platform daring 

dibandingkan sumber tradisional untuk mendapatkan berita dan 

informasi. Sumber informasi yang paling sering dicari oleh anak muda 

berusia 15-24 tahun saat ini adalah sumber daring—utamanya media 

sosial—dalam rangka mengetahui isu-isu terbaru.11 Di setiap negara, anak 

muda setidaknya 10 poin persen lebih mungkin menggunakan sumber 

daring untuk mendapatkan informasi dibandingkan orang yang lebih 

tua; di banyak negara, selisih ini mencapai 30 poin persen atau lebih.

Di antara semua pertanyaan survei, ketergantungan terhadap media 

sosial menjadi penanda kesenjangan yang paling signifikan di antara 

dua generasi ini. Terdapat selisih sebesar 28 poin persen di antara 

kedua kelompok usia yang disurvei—anak muda mengakses media 

sosial jauh lebih sering (rata-rata 45 persen) dibandingkan orang yang 

lebih tua (17 persen).

Sebagai perbandingan, individu berusia 40 tahun ke atas lebih mungkin 

menonton televisi untuk mengetahui berita terbaru. Dibandingkan 

anak muda, mereka juga lebih mungkin mengandalkan bentuk media 

tradisional lainnya, seperti radio dan surat kabar.

11 Pada tingkat negara, satu-satunya pengecualian adalah Zimbabwe yang penetrasi internetnya 

relatif rendah dan radio masih menjadi sumber informasi utama untuk penduduk Zimbabwe. 

Generasi muda Zimbabwe paling sering menggunakan radio untuk mengetahui berita terkini.

Anak muda berusia 
15-24 tahun saat 
ini mengandalkan 
sumber daring—
utamanya media 
sosial—dalam 
rangka mengetahui 
isu-isu terbaru.
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BAGAN 3: SUMBER INFORMASI: DARING ATAU 
LURING?
Sumber informasi andalan, median 21 negara

Anak muda lebih yakin akan manfaat beraktivitas di dunia maya 

Anak muda, sebagai pengguna teknologi digital yang lebih intensif, lebih 

nyaman dalam memandang peran teknologi ini di dalam kehidupan 

anak-anak dan kehidupannya sendiri. Jauh sebelum pandemi, waktu yang 

dihabiskan anak dan remaja di dunia maya sudah bertambah tinggi. Saat 

COVID-19 terjadi, internet pun menjadi ‘teman’ yang selalu hadir bagi 

banyak dari mereka, sehingga waktu yang dihabiskan di hadapan layar pun 

kian menjulang. Internet menghubungkan anak muda dengan kehidupan di 

luar rumah—dengan pekerjaan, sekolah, dan dengan satu sama lain.

Secara umum, anak muda memandang kehidupan anak di dunia 

maya memiliki manfaat yang lebih besar dan risiko yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pandangan orang-orang dari generasi yang lebih tua.

Kedua kelompok generasi memandang pendidikan sebagai manfaat 

utama dari interaksi anak di internet. Jawaban ini secara berturut-turut 

diikuti dengan wadah hiburan, menuangkan kreativitas, dan bersosialisasi. 

Namun, untuk setiap kategori jawaban, anak muda memiliki keyakinan 

yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih tua.

“Sangat baik bahwa orang-orang di desa terpencil bisa mendapatkan 

berita tentang peristiwa [di tempat-tempat lain] di negara kami hanya 
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[dengan] duduk di rumah,” kata Shamim, 17 tahun, yang tinggal di 

kawasan perdesaan di Bangladesh.

BAGAN 4: ‘BONUS’ DIGITAL
Persen orang yang yakin teknologi digital sangat 
membantu anak dalam berbagai aspek, median 21 negara

Responden muda lainnya turut mengakui manfaat teknologi digital, 

namun juga mempertanyakan apa yang hilang akibat stimulasi dan 

interaksi daring yang meningkat. “Internet sudah mengubah kehidupan 

anak pada saat ini karena kami, mungkin, tidak cuma duduk-duduk dan 

merasa bosan,” kata Kiara, 15 tahun, dari Amerika Serikat. “Soalnya, 

kalau bosan, kami tinggal buka ponsel dan hal ini mungkin tidak baik 

untuk anak-anak kecil, juga anak-anak yang sudah lebih tua.”

Anak muda sadar risiko, tetapi orang yang lebih tua lebih waswas

Pengguna internet muda tidak terlalu khawatir perihal keamanan privasi 

mereka di dunia maya dibandingkan pengguna internet yang lebih tua. 

Hal ini boleh jadi karena anak muda lebih lihai melindungi informasi 

pribadi mereka, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa studi, atau 

kekhawatiran mereka terhadap isu privasi memang berbeda karena 

usia. Secara rata-rata, 25 persen pengguna internet muda menyatakan 

sangat khawatir bahwa informasi pribadi mereka dapat dikumpulkan 

dan disebarluaskan, dibandingkan 36 persen pengguna internet yang 

lebih tua.

“Internet sudah 
mengubah 
kehidupan anak 
pada saat ini karena 
kami, mungkin, tidak 
cuma duduk-duduk 
dan merasa bosan.”

— Kiara, 15 tahun, 
Amerika Serikat

Pengguna internet 
muda tidak terlalu 
khawatir perihal 
keamanan privasi 
mereka di dunia 
maya dibandingkan 
pengguna internet 
yang lebih tua.
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Kesenjangan antargenerasi dalam hal ini khususnya tampak pada negara-

negara berpendapatan tinggi dengan populasi lebih tua yang lebih besar, 

seperti Jerman, Jepang, Prancis, UK, dan Amerika Serikat. Di Amerika 

Serikat, misalnya, selisih di antara kedua generasi mencapai 32 poin 

persen—kelompok orang yang lebih tua jauh lebih khawatir tentang privasi 

mereka di dunia maya. 

Pengguna internet muda dan yang lebih tua di negara-negara berpendapatan 

rendah dan menengah-rendah, di mana akses internet tidak terlalu meluas 

dan hukum perlindungan konsumen internet dan kerahasiaan data belum 

kuat, adalah yang paling mungkin khawatir tentang pengumpulan dan 

penyebarluasan data pribadi. Di Nigeria, misalnya, 72 persen pengguna 

internet muda dan 67 persen pengguna internet yang lebih tua menyatakan 

mereka sangat khawatir akan risiko-risiko ini. 

Dalam hal pandangan terhadap keamanan anak di dunia maya, 

mayoritas anak muda memandang ada risiko yang serius. Namun, 

secara umum, tingkat kekhawatiran mereka tidak sama dengan yang 

dirasakan orang yang lebih tua.

Sebagai contoh, bagi sebagian besar generasi muda dan lebih tua, 

skenario-skenario berikut sangat berisiko bagi anak: mengobrol dengan 

seseorang di internet yang tidak mereka kenal di dunia nyata; bertemu 

seseorang untuk pertama kalinya setelah berkenalan di internet; dan 

mengirimkan informasi pribadi kepada orang yang belum pernah 

ditemui secara langsung. Akan tetapi, anggota generasi yang lebih tua 

menyatakan kekhawatiran yang lebih besar—rata-rata enam hingga delapan 

poin persen untuk setiap skenario. 

Perbedaan yang serupa muncul antara generasi muda dan lebih tua seputar 

kekhawatiran terhadap anak mendapatkan informasi keliru di internet 

(rata-rata 73 persen anak muda berpendapat orang tua perlu “sangat 

mengkhawatirkan” hal ini, dibandingkan 79 persen pada orang yang lebih 

tua) dan anak terpapar konten kekerasan atau seksual yang eksplisit 

(rata-rata 78 persen anak muda berpendapat orang tua perlu “sangat 

mengkhawatirkan” hal ini, dibandingkan 88 persen pada orang yang lebih 

tua). Kedua kelompok ini lebih sejalan terkait apakah orang tua perlu “sangat 

khawatir” akan perundungan dan pelecehan seksual di dunia maya. 

Dalam hal 
pandangan 
terhadap keamanan 
anak di dunia 
maya, mayoritas 
anak muda 
memandang ada 
risiko yang serius. 
Namun, secara 
umum, tingkat 
kekhawatiran 
mereka tidak 
sama dengan yang 
dirasakan orang 
yang lebih tua.
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BAGAN 5: ANCAMAN DI DUNIA MAYA
Persen pengguna internet yang sangat khawatir perihal 
pengumpulan data pribadi saat menggunakan internet 
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BAGAN 6: TEKNOLOGI YANG MERISAUKAN 
Persen orang yang mengungkapkan kekhawatiran tinggi 
akan beragam risiko teknologi digital bagi anak, median 21 
negara 

“Dengan adanya internet, anak jadi terpapar banyak hal lain,” kata John, 

berusia 22 tahun dari UK. “Dengan satu klik, mereka bisa terpapar kata 

umpatan atau pornografi. Anak-anak bisa dibilang menjadi dewasa 

lebih cepat dari seharusnya. Masa kanak-kanak yang ‘polos’ selesai 

dengan cepat akibat internet.”

Di kedua generasi, perempuan secara signifikan lebih waspada 

dibandingkan lelaki tentang risiko berkaitan dengan keberadaan 

anak di internet. Dibandingkan lelaki muda, perempuan muda lebih 

mengkhawatirkan kemungkinan anak menemui seseorang setelah 

berkenalan di internet, melihat konten kekerasan atau seksual yang 

eksplisit, atau mengalami pelecehan seksual di internet. Untuk 

setiap kategori jawaban, rata-rata perempuan muda lebih mungkin 

menyatakan kekhawatiran yang serius sebesar minimal 8 poin persen 

dibandingkan lelaki muda. 

“Dengan adanya 
internet, anak jadi 
terpapar banyak 
hal lain. Dengan 
satu klik, mereka 
bisa terpapar kata 
umpatan atau 
pornografi. Anak-
anak bisa dibilang 
menjadi dewasa 
lebih cepat dari 
seharusnya. Masa 
kanak-kanak yang 
‘polos’ selesai 
dengan cepat akibat 
internet.”

— John, 22 tahun, UK
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Anak muda melihat kemajuan pada beragam bidang kehdupan anak 

Di luar teknologi digital, anak-anak muda lebih mungkin mengenali tanda-

tanda kemajuan penting dalam kehidupan seorang anak dibandingkan 

generasi yang lebih tua. 

Mayoritas anak muda percaya, kehidupan sebagai anak saat ini lebih 

berkualitas saat dilihat dari berbagai sisi. Dibandingkan orang yang lebih 

tua, anak muda di minimal 15 dari 21 negara lebih mungkin menyatakan 

terdapat perbaikan dalam hal keamanan fisik, kualitas pendidikan dan 

layanan kesehatan, akses ke air bersih, dan makanan sehat. Secara 

umum, kesenjangan generasi muda dan tua tampak paling menonjol 

dalam hal kualitas pendidikan anak, keamanan fisik, dan kesempatan 

bermain.

BAGAN 7: AWAL YANG LEBIH BAIK
Persen orang yang percaya kehidupan anak telah membaik 
dalam satu generasi terakhir dan pada dimensi-dimensi 
berikut, median 21 negara

Perspektif anak-anak muda mencerminkan realitas dan kemajuan signifikan 

yang dicapai dalam beberapa tahun belakangan dalam kesehatan dan 

kesejahteraan anak. Kemajuan tercermin di semua bidang yang memiliki 

data penunjang, termasuk kesehatan, gizi, dan pendidikan. Seorang anak 

yang lahir pada hari ini memiliki kesempatan bertahan hidup yang jauh lebih 

baik dibandingkan anak yang lahir hanya beberapa dasawarsa sebelumnya.

Secara umum, 
kesenjangan 
generasi muda 
dan tua tampak 
paling menonjol 
dalam hal kualitas 
pendidikan anak, 
keamanan fisik, 
dan kesempatan 
bermain.
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Di seluruh dunia, angka anak yang bertahan hidup setelah masa balita sudah 

lebih tinggi berkat perbaikan mutu gizi dan layanan kesehatan serta akses 

ke air minum yang bersih dan aman. Angka anak bersekolah pun lebih 

tinggi, termasuk untuk anak perempuan, baik pada tingkat sekolah dasar 

maupun menengah pertama.

Shamim dari Bangladesh menyatakan terdapat kemajuan dalam hal 

kesetaraan gender dibandingkan masa saat orang tuanya tumbuh dewasa. 

“Perempuan sekarang bisa bersekolah,” katanya. “Dulu, pendidikan 

untuk perempuan tidak disukai. Orang-orang berpikir, ‘Untuk apa anak 

perempuan belajar? Nanti pun mereka menikah dan melakukan pekerjaan 

rumah tangga. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi.’”

Salah satu aspek keamanan fisik anak adalah keamanan di tangan 

orang tua atau guru mereka. Meskipun mayoritas anak muda (rata-rata 

64 persen) dan 46 persen orang yang lebih tua menyatakan bahwa 

keamanan fisik anak lebih baik pada masa ini, ada pula yang berpendapat 

hukuman fisik dapat diterima.12 Secara umum, rata-rata 27 persen anak 

muda dan 29 persen orang yang lebih tua menyatakan hukuman fisik dari 

orang tua kepada anak bisa diterima. Kesenjangan generasi muncul dalam 

hal hukuman oleh guru: rata-rata 22 persen orang yang lebih tua di semua 

negara yang disurvei memperkenankan hal ini dibandingkan hanya 8 persen 

anak muda yang setuju. Di Jepang, Mali, dan Amerika Serikat, kesenjangan 

antargenerasi untuk pertanyaan ini signifikan dengan selisih setidaknya 16 

poin persen dan orang yang lebih tua menganggap hukuman fisik oleh guru 

dapat diterima. 

Pandangan terhadap hukuman fisik telah berubah dalam seperempat abad 

terakhir. “Saya ingat, orang tua dulu suka bercerita mereka sering dipukuli,” 

kata Juan, 21 tahun Argentina. “Mereka tidak dapat membantah orang 

tua karena hal itu dianggap tidak sopan dan segala sesuatunya mengikuti 

semacam doktrin. Tapi sekarang, saat saya kecil dulu, orang tua berusaha 

supaya kesejahteraan saya terjaga dan semua kebutuhan terpenuhi.”

12 Di seluruh dunia, 135 negara kini melarang hukuman fisik di sekolah, sementara 62 negara 

melarang hukuman fisik di rumah.

“Perempuan 
sekarang bisa 
bersekolah. Dulu, 
pendidikan untuk 
perempuan tidak 
disukai. Orang-
orang berpikir, 
‘Untuk apa anak 
perempuan 
belajar? Nanti pun 
mereka menikah 
dan melakukan 
pekerjaan rumah 
tangga. Perempuan 
tidak perlu 
bersekolah tinggi’.”

— Shamim, 17 tahun, 
Bangladesh

Secara umum, rata-
rata 27 persen anak 
muda dan 29 persen 
orang yang lebih 
tua menyatakan 
hukuman fisik dari 
orang tua kepada 
anak bisa diterima.
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Meskipun anak muda menyebutkan hal-hal yang sudah baik untuk 

sebagian besar aspek kehidupan anak, antusiasme mereka meredup di 

satu area: kesehatan dan kesejahteraan mental. Kurang dari separuh 

(rata-rata 48 persen) anak muda yang menyatakan bahwa kesehatan dan 

kesejahteraan mental anak saat ini lebih baik dibandingkan masa kecil 

orang tua mereka. Hasil ini utamanya didorong oleh pendapat responden 

dari negara-negara berpendapatan tinggi, di mana baik anak muda maupun 

orang yang lebih tua merasa kesejahteraan mental anak-anak pada masa 

ini lebih buruk. Di negara-negara ini, rata-rata 33 persen anak muda 

menyatakan kesejahteraan mental anak lebih baik pada saat ini, diikuti 

31 persen orang yang lebih tua.

Pendapatan negara yang lebih tinggi diasosiasikan dengan pesimisme 

yang lebih besar terhadap kesejahteraan mental anak. Namun, tak hanya 

itu: kenyamanan materi pada tingkat individu juga berkorelasi dengan 

pandangan ini. Anak muda yang menyatakan mereka hidup nyaman 

pada tingkat pendapatan saat ini, jauh lebih mungkin menyatakan bahwa 

kesejahteraan mental mereka lebih buruk dibandingkan anak-anak pada 

masa ini yang merasa sulit atau sangat sulit memenuhi kebutuhannya. 

Untuk pertanyaan ini, selisih di antara keduanya mencapai sebesar 22 poin 

persen.

Anak muda lebih mungkin menyatakan merasa cemas atau depresi

Temuan lain dari survei ini sejalan dengan kekhawatiran yang disuarakan 

anak muda tentang kesejahteraan mental. Berdasarkan beberapa 

ukuran, dibandingkan generasi yang lebih tua, anak muda lebih mungkin 

menyatakan merasakan tekanan dan beban psikis kehidupan modern. 

Hasil-hasil ini mencerminkan realitas bahwa, meskipun kehidupan 

modern bermakna kemajuan di banyak segi, kehidupan modern juga 

dapat ditandai oleh keresahan dan disrupsi. Hasil-hasil ini juga mungkin 

mencerminkan kesediaan yang lebih besar di kalangan generasi 

lebih muda untuk mengenali dan mengakui kesulitan mereka dalam 

menghadapi kesehatan mental. 

Pendapatan negara 
yang lebih tinggi 
diasosiasikan 
dengan pesimisme 
yang lebih 
besar terhadap 
kesejahteraan 
mental anak. 
Namun, tak hanya 
itu: kenyamanan 
materi pada tingkat 
individu juga 
berkorelasi dengan 
pandangan ini.
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BAGAN 8: MELUNCUR TURUN
Persen orang yang percaya kesehatan mental anak membaik 
dan memburuk dalam satu generasi terakhir, median kelompok 
negara berdasarkan pendapatan 
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Pandemi COVID-19 telah memicu pertanyaan tentang tekanan mental, 

namun beban sesungguhnya dari gangguan kesehatan mental di kalangan 

remaja dan anak muda di seluruh dunia belum diketahui karena ketiadaan 

data empiris. Saat ini, data tentang kesehatan mental di kalangan anak 

muda—khususnya di negara berpendapatan rendah dan menengah—amat 

dibutuhkan agar kebutuhan mereka dapat diidentifikasi dengan lebih baik 

dan langkah intervensi yang tepat dapat dirancang.

Rasa cemas atau sedih yang terjadi sesekali adalah hal yang wajar. Namun, 

jika perasaan-perasaan ini sering timbul, sulit diatasi, dan mengganggu 

kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, bisa 

jadi kondisi kesehatan mental yang lebih serius tengah berlangsung. Anak 

muda di seluruh dunia khususnya rentan mengalami hal-hal ini saat mereka 

bertransisi dari tahap anak ke tahap individu dewasa.

Anak muda berusia 15-24 tahun pada masa ini lebih mungkin berinisiatif 

menyatakan merasa cemas dan depresi dibandingkan orang dewasa dalam 

kelompok usia 40 tahun ke atas. Lebih dari satu dari tiga (rata-rata 36 

persen) anak muda di 21 negara menyatakan mereka sering cemas, resah, 

atau gugup dibandingkan rata-rata 30 persen orang yang lebih tua. Lebih dari 

satu dari lima anak muda (rata-rata 19 persen) menyatakan mereka sering 

merasa depresi atau kehilangan minat melakukan berbagai hal dibandingkan 

15 persen pada orang yang lebih tua.

Dalam hal kecemasan dan depresi, kesenjangan antargenerasi yang terbesar 

ditemukan di Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Dibandingkan orang 

dewasa yang lebih tua, anak muda di negara-negara ini sekitar tiga kali lebih 

mungkin menyatakan merasa depresi atau tidak punya minat melakukan 

apa pun.13 Kesenjangan antargenerasi bahkan lebih tinggi dalam hal mereka 

yang menyatakan sering merasa resah, gugup, atau cemas, dengan selisih 

setidaknya 21 poin persen antara orang yang lebih tua dengan anak muda.

13 Di sisi lain, orang yang lebih tua di Lebanon secara signifikan lebih mungkin merasa depresi 

dengan 35 persen orang yang lebih tua menyatakan sering mengalami hal ini dibandingkan 21 

persen anak muda. Orang yang lebih tua di Lebanon, Ukraina, dan Bangladesh juga menyatakan 

merasa cemas, resah, atau gugup lebih sering dibandingkan anak-anak muda di negara yang 

sama.
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BAGAN 9: MASA-MASA SULIT
Pengalaman dan sikap terhadap kesehatan mental, 
median 21 negara

Data di atas memberikan gambaran singkat mengenai tingkat kecemasan 

masyarakat pada tahun 2021, satu tahun setelah pandemi dimulai, 

dan tidak memberikan informasi tentang tingkat kecemasan sebelum 

pandemi. Akan tetapi, data dari Gallup World Poll, yang dikumpulkan dari 

negara-negara yang sama sejak tahun 2005 tentang stres sehari-hari yang 

dialami seseorang, mengindikasikan bahwa banyak aspek kesenjangan 

antargenerasi—secara dua arah—telah ada sebelum pandemi. Di negara 

seperti Amerika Serikat, yang kesenjangannya dalam hal kecemasan 

berdasarkan usia adalah yang tertinggi, dibandingkan orang yang lebih 

tua, anak muda secara konsisten selalu lebih mungkin menyatakan 

mereka mengalami stres tinggi sebelum pandemi; di Lebanon, data 

menggambarkan hal  yang sebaliknya.

Pendapatan rumah tangga, usia, tingkat pendidikan, dan gender adalah 

faktor-faktor penting yang dapat menjelaskan prevalensi kecemasan 

yang dirasakan anak muda. Mereka yang tingkat kenyamanannya 

secara ekonomi paling rendah lebih mungkin menyatakan lebih sering 

merasa cemas. Pada kelompok usia yang lebih muda, kemungkinan 

orang berusia 15-19 tahun menyatakan sering merasa cemas adalah 

lebih rendah dibandingkan yang berusia 20-24 tahun. Anak muda yang 
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menempuh pendidikan tinggi menunjukkan kemungkinan paling rendah 

dalam menyatakan sering merasa cemas dan kemungkinan mereka 

memberikan jawaban ini adalah 50 persen lebih rendah dibandingkan 

anak muda dengan pendidikan dasar. Terakhir, lelaki muda—dibandingkan 

lelaki yang lebih tua—lebih mungkin menyatakan sering merasa cemas 

atau depresi.

Mary, 15, yang berasal dari kawasan perdesaan Kenya, menyatakan beban 

mental muncul dari kesulitan terkait materi. “Saat ini, yang dibicarakan 

hanya kesedihan; beda dengan saat orang tua kami tumbuh besar 

dulu,” katanya. “Hidup sekarang lebih keras… dan banyak mengalami 

stres. Orang-orang harus berpikir bagaimana caranya membeli makan, 

membayar uang sekolah, sehingga hidup saat ini sulit. Ada hari-hari ketika 

saya tidak makan.”

Beberapa responden muda menyatakan bahwa anak muda lebih 

bersedia mengakui dan berbicara tentang kondisi kesehatan mentalnya. 

“Dibandingkan saat orang tua kami muda dulu, stigma terhadap penyakit 

jiwa sekarang sudah berkurang,” kata Brian, 22, dari Amerika Serikat. 

“Saya rasa, semakin banyak orang yang mau terbuka karena kesehatan 

jiwa bukan lagi sesuatu yang negatif. Kami lebih terbuka membicarakan 

kesehatan mental, tetapi generasi orang tua kami tidak seterbuka 

sekarang. Pada masa mereka, tidak ada diagnosis untuk masalah-

masalah mental yang baru saja ditemukan setelah penelitian selama 20 

hingga 30 tahun terakhir.”

Kedua generasi setuju bahwa mencari bantuan

adalah cara terbaik untuk atasi masalah kesehatan mental

Dalam hal kesehatan mental, terdapat satu area yang menonjol 

yang tidak menunjukkan kesenjangan antargenerasi. Kesehatan 

mental dapat dilihat sebagai isu pribadi yang paling baik diatasi oleh 

penderitanya seorang diri, tetapi anak muda dan orang yang lebih 

tua memandang berbagi pengalaman dengan orang lain dan mencari 

dukungan adalah langkah yang lebih baik untuk menjawab isu-isu 

kesehatan mental. Jawaban ini diberikan oleh median 83 persen 

Anak muda dan 
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anak muda di 21 negara, begitu pula dengan 82 persen pada orang yang 

lebih tua. Konsensus antargenerasi ini juga tercermin pada tingkat negara. 

Mayoritas anak muda dan orang yang lebih tua di hampir setiap negara 

menjawab berbagi pengalaman (sharing) sebagai pilihan yang lebih disukai 

dibandingkan menghadapi masalah kesehatan mental seorang diri. India 

menjadi satu-satunya pengecualian; di India, jawaban anak muda dan orang 

yang lebih tua terhadap dua opsi mengatasi masalah kesehatan jiwa kurang 

lebih seimbang. Patut disampaikan pula bahwa mayoritas orang yang lebih 

tua di Jerman, Ukraina, dan Jepang memilih pendekatan sharing namun pada 

tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan anak muda.

Terdapat satu area lain dalam topik kesehatan jiwa yang menunjukkan 

kesamaan antargenerasi. Baik anak muda maupun orang yang lebih tua 

setuju bahwa anak-anak pada masa ini mengalami tekanan yang lebih besar 

dari orang dewasa untuk berprestasi. Di semua negara yang disurvei, baik 

anak muda (rata-rata 59 persen) dan orang yang lebih tua (56 persen) setuju 

bahwa anak-anak pada masa ini menghadapi tekanan lebih besar untuk 

berprestasi dibandingkan orang tua mereka saat kecil dulu. Perempuan juga 

lebih mungkin menyatakan bahwa tekanan yang dihadapi anak-anak saat 

ini lebih besar.

Anak muda dan orang yang lebih tua mendukung pemberdayaan anak 

Agency pada anak adalah topik lain di dalam survei ini yang menunjukkan 

kesamaan respons antargenerasi. Baik anak muda maupun orang yang 

lebih tua setuju bahwa pendapat anak layak didengar dan bahwa usia 

minimum perkawinan perlu dinaikkan. Selain itu, di beberapa negara, 

responden dari kedua kelompok usia ini mendukung penurunan usia 

minimum untuk menggunakan hak pilih; terdapat pula keinginan dari 

anak muda dan orang yang lebih tua di negara-negara berkembang untuk 

menaikkan usia minimum saat anak diperbolehkan bekerja.

Anak yang memiliki agency—yaitu kemampuan dirinya untuk bertindak 

dan bebas memilih berdasarkan informasi yang memadai untuk meraih 

suatu tujuan—berarti juga berdaya untuk berpartisipasi aktif dalam dan 
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berinteraksi dengan dunia di sekitarnya14. Anak yang memiliki agency—

yaitu kemampuan dirinya untuk bertindak dan bebas memilih berdasarkan 

informasi yang memadai untuk meraih suatu tujuan—berarti juga berdaya 

untuk berpartisipasi aktif dalam dan berinteraksi dengan dunia di 

sekitarnya15. Akan tetapi, meskipun anak merupakan kelompok mayoritas 

dalam populasi, masih terdapat hambatan budaya dan politik yang dapat 

menyisihkan suara anak dan membatasi partisipasi mereka di ranah 

publik dan privat.

Mayoritas anak muda dan orang yang lebih tua percaya suara

anak perlu didengar 

Sangat sedikit orang di dunia yang berpendapat anak tidak seharusnya 

bersuara. Mayoritas anak muda dan orang yang lebih tua di 21 negara 

yang disurvei percaya bahwa pemimpin politik di negaranya sangat 

perlu mendengarkan suara anak saat mengambil keputusan. Secara 

rata-rata 58 persen anak muda berusia 15-24 tahun percaya pemimpin 

politik sangat perlu mendengarkan suara anak dan pandangan ini 

disetujui oleh 53 persen orang berusia 40 tahun ke atas.

Di negara-negara berkembang khususnya, anak muda dan orang 

yang lebih tua percaya bahwa sangat penting bagi politikus untuk 

mendengarkan suara anak. Sementara itu, jawaban dari responden 

di negara-negara berpendapatan tinggi lebih terbelah. Akan tetapi, di 

setiap kelompok pendapatan, mayoritas responden percaya bahwa 

mendengarkan suara anak setidaknya cukup penting.

Usia minimum yang dianggap ideal untuk pekerja sedikit lebih tinggi di 

negara berkembang, tetapi lebih muda di negara berpendapatan tinggi 

Batasan usia bagi seseorang untuk dapat bekerja dengan upah 

melindungi anak dari eksploitasi dan dari pekerjaan yang menghambat 

14 United Nations Children’s Fund, ’Technical Note: Adolescent empowerment’, ADAP, Education 

and Gender teams, UNICEF, New York.

15 McNulty, J., ’Youth Activism is On The Rise Around the Globe, and Adults Should Pay 

Attention,  Says Author’, University of Santa Cruz, California, 17 September 2019.
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pendidikan mereka sebagai anak. Konvensi 138 dari Organisasi 

Perburuhan Internasional (ILO) menetapkan usia minimum bagi anak 

untuk dapat bekerja purnawaktu adalah 15 tahun. Konvensi ini juga 

memperkenankan anak berusia 14 tahun, di negara-negara dengan sistem 

perekonomian dan pendidikan yang mungkin belum terlalu berkembang, 

untuk bekerja. Temuan-temuan di dalam survei ini menunjukkan keinginan 

untuk menunda bekerja bagi anak di negara-negara berkembang. Usia 

ideal bagi seseorang untuk mulai bekerja dengan upah dinyatakan sedikit 

lebih tinggi dibandingkan usia minimum ILO—mayoritas anak muda dan 

orang yang lebih tua memandang usia ideal itu adalah 17 tahun atau 

lebih.16

Hal ini penting karena, di negara-negara yang perkembangannya 

paling tertinggal, lebih dari satu dari lima anak berusia antara 5 dan 

17 tahun melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan 

pertumbuhannya.17

Sebaliknya, bagi anak muda dan orang lebih tua di negara-negara 

berpendapatan tinggi—secara khusus pada anak muda—usia minimum 

anak bekerja dari ILO mendekati usia minimum yang ideal menurut 

mereka. Sebagian besar anak muda di negara berpendapatan tinggi 

(rata-rata 67 persen) menyatakan anak muda perlu mulai bekerja 

dengan upah pada usia 16 tahun atau lebih muda; hal yang sama 

disetujui oleh sekitar separuh orang yang lebih tua (49 persen).

16 Responden dengan ekonomi sejahtera lebih nyaman memulai bekerja pada usia yang lebih 

muda dibandingkan responden yang mengalami kesulitan keuangan. Di semua negara 

dan semua tingkat pendapatan, terdapat selisih 27 poin persen antara mereka yang hidup 

nyaman (rata-rata 48 persen) dan mereka yang sulit memenuhi kebutuhan (rata-rata 12 

persen) yang percaya bahwa usia minimum bekerja yang ideal adalah 16 tahun atau lebih 

muda.

17 United Nations Children’s Fund, ’Child Labour’, UNICEF, New York, Agustus 2021.
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Di sebagian besar negara, anak muda dan orang lebih tua

Menyatakan usia minimum perkawinan seharusnya lebih tinggi dari 

ketentuan hukum yang belaku 

Dibandingkan satu dekade yang lalu, angka anak perempuan yang 

dikawinkan sebelum berusia 18 tahun telah turun. Akan tetapi, praktik 

perkawinan usia anak masih marak. Sebelum pandemi, lebih dari 100 juta 

anak perempuan diperkirakan akan menikah sebelum berusia 18 tahun 

dalam satu dekade mendatang. Setelah pandemi, angka anak perempuan 

yang berisiko mengalami hal ini bertambah sebesar 10 juta orang18.

Perkawinan usia anak yang melibatkan anak lelaki hanya seperenam 

dibandingkan yang melibatkan anak perempuan, tetapi anak lelaki di 

seluruh dunia juga menghadapi risiko masa kecil yang terputus.

Di sebagian besar negara berkembang dalam survei19 – dan beberapa 

negara maju—kedua generasi responden setuju bahwa usia minimum 

perkawinan untuk lelaki dan perempuan seharusnya lebih tinggi 

dibandingkan yang saat ini berlaku secara hukum. Jepang menjadi 

satu-satunya negara yang disurvei yang respondennya menyarankan usia 

minimum perkawinan yang lebih muda.

Di semua negara dengan usia minimum perkawinan di bawah 18 tahun 

untuk anak perempuan—dengan kata lain, di negara yang melegalkan 

perkawinan usia anak—anak muda dan orang yang lebih tua percaya 

usia minimum perkawinan seharusnya jauh lebih tinggi. Di Mali dan 

Kamerun, misalnya, usia minimum perkawinan adalah 15 tahun untuk 

anak perempuan. Akan tetapi, anak muda dan orang yang lebih tua di Mali 

menyarankan usia minimum perkawinan 17 atau 18 tahun untuk anak 

perempuan, dan 22 tahun di Kamerun.

18 United Nations Children’s Fund, ’Child Marriage’, UNICEF, New York.

19 Mengacu ke negara-negara yang menetapkan usia minimum perkawinan secara hukum.

https://www.unicef.org/protection/child-marriage
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Hasil survei menunjukkan konsensus antargenerasi yang serupa terhadap 

perlunya menaikkan usia minimum perkawinan di Ukraina dan Indonesia20. 

Satu faktor yang memengaruhi hasil di atas adalah pendapatan rumah 

tangga. Rumah tangga yang mengalami kesulitan finansial jauh lebih mungkin 

untuk mengusulkan usia minimum perkawinan yang lebih tinggi. Gender 

juga merupakan faktor penting; perempuan sekitar 1,6 kali lebih mungkin 

untuk menyatakan bahwa usia minimum perkawinan untuk perempuan 

seharusnya lebih tinggi daripada yang saat ini berlaku.

Di negara tertentu, banyak orang– khususnya anak muda–

Menginginkan usia minimum pemilih lebih muda

Meskipun sebagian besar responden percaya bahwa pemimpin politik 

perlu mendengarkan suara anak, sebagian besar anak di seluruh dunia 

tidak memiliki hak pilih hingga berusia 18 tahun.

Di negara-negara tertentu, terdapat proporsi yang signifikan antara 

anak muda dan orang yang lebih tua yang mengusulkan usia minimum 

pemilih yang lebih rendah dibandingkan dengan yang saat ini berlaku di 

negaranya. Preferensi ini khususnya terdapat di negara-negara berpendapatan 

tinggi seperti Jerman dan Inggris. Pada tahun 2020, tiga partai politik terbesar 

di Jerman mendorong penurunan usia minimum pemilih dari 18 ke 16 tahun. 

Usulan ini, menurut survei, sejalan dengan keinginan banyak warga Jerman21. 

Kini, di beberapa negara bagian Jerman, pemilih muda berusia 16 dan 17 tahun 

sudah dapat menggunakan hak pilihnya.

Keinginan menurunkan usia minimum pemilih juga dijumpai di negara-negara 

dengan batasan usia yang tinggi secara hukum—termasuk Kamerun, yang 

menetapkan usia minimum pemilih 20 tahun dan Lebanon dengan 21 tahun. 

Di Lebanon, 57 persen anak muda menginginkan usia minimum pemilih 

diturunkan—angka tertinggi di antara semua negara—begitu pula dengan 48 

persen anak muda di Kamerun, yang menunjukkan proporsi anak muda tertinggi 

kedua dengan aspirasi yang sama.

20 Anak perempuan dianggap sah secara hukum untuk menikah pada usia 17 tahun di Ukraina dan 16 

tahun di Indonesia.

21 Deustche Welle daring, ‘Jerman: Left-of-center parties call for lowering voting age to 16‘, 30 Juli 2020.
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BAGAN 10: BERIKAN MEREKA WAKTU
Persen orang yang mengusulkan usia minimum 
perkawinan untuk perempuan yang lebih tinggi dari usia 
minimum yang saat ini berlaku secara hukum 
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50Bagaimana anak tumbuh besar pada masa ini? Perspektif tentang kehidupan seorang anak

BAGAN 11: SUARA MUDA, PEMILIH MUDA
Persen orang yang mengusulkan usia minimum pemilih 
yang lebih rendah dari batas usia menurut hukum saat ini 
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Bagaimana anak muda memandang dunia secara 
berbeda?  Perspektif tentang dunia
Menurut anak muda, dunia makin baik dari generasi ke generasi

Di tengah krisis yang sedang berlangsung, termasuk pandemi COVID-19 

dan krisis iklim, serta dengan ketimpangan yang melebar dan masalah 

kesehatan mental, anak muda tetap memiliki pandangan yang lebih 

optimistis terhadap masa depan dunia.

Di semua 21 negara yang disurvei, terdapat median 57 persen anak 

muda yang menyatakan dunia menjadi lebih baik dari generasi ke 

generasi, dibandingkan 39 persen pada orang yang lebih tua. Secara 

rata-rata, setiap satu tahun pertambahan usia dikaitkan dengan sekitar 

1 persen berkurangnya kemungkinan seseorang meyakini bahwa dunia 

tengah berubah ke arah yang lebih baik.

John dari UK berkata ia optimistis terhadap masa depan dunia. “Saya 

lebih suka memandang berbagai hal seperti itu,” katanya. “Menurut saya, 

ada banyak masalah yang akan memburuk, tetapi saya pikir generasi 

kami akan menemukan solusinya, jadi saya optimis.” Ia juga menyebutkan 

kesadaran yang lebih baik mengenai perubahan iklim dan diskriminasi, 

serta upaya-upaya saat ini untuk menanggulangi keduanya, sebagai 

alasan untuk tetap bersemangat.

Orang yang lebih tua di negara-negara berpendapatan rendah dan 

menengah-rendah, yang memiliki populasi muda, cenderung menunjukkan 

optimisme yang sama dengan generasi muda. Sementara itu, di negara 

berpendapatan menengah-tinggi dan tinggi, orang yang lebih tua lebih 

pesimistis dan berpendapat bahwa dunia tengah menjadi tempat yang 

lebih buruk.

Namun demikian, di hampir setiap negara, anak muda setidaknya sedikit 

lebih mungkin dibandingkan orang yang lebih tua untuk menyatakan 

bahwa dunia menjadi lebih baik dari generasi ke generasi. 

Di semua 21 negara 
yang disurvei, 
terdapat median 57 
persen anak muda 
yang menyatakan 
dunia menjadi lebih 
baik dari generasi 
ke generasi, 
dibandingkan 39 
persen pada orang 
yang lebih tua.
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Kesenjangan antargenerasi yang terbesar untuk pertanyaan ini terdapat 

di negara-negara seperti Jepang, Argentina, Amerika Serikat, Ukraina, 

Jerman, dan Spanyol dengan selisih setidaknya 19 poin persen. Di 

beberapa negara, termasuk India, Bangladesh, Maroko, dan Nigeria, anak 

muda dan orang yang lebih tua memiliki pandangan yang kurang lebih 

sama terhadap dunia.
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BAGAN 12: MASA DEPAN YANG AKAN LEBIH BAIK 
Persen orang yang percaya dunia menjadi lebih baik dari 
generasi ke generasi 
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Pesimisme terhadap keadaan ekonomi amat dirasakan di negara 

berpendapatan tinggi

Anak muda berusia 15-24 tahun secara keseluruhan berpendapat 

bahwa anak-anak di negara mereka akan memiliki kondisi ekonomi yang 

lebih baik saat dewasa kelak dibandingkan kondisi orang tua mereka. 

Terdapat angka median 54 persen dari anak muda di semua negara 

yang disurvei yang menyatakan bahwa anak-anak saat ini akan lebih 

sejahtera saat dewasa kelak, dibandingkan 45 persen pada orang yang 

lebih tua.

“Orang tua kami tumbuh besar di tengah kemiskinan dan menghadapi 

tantangan yang tidak kami hadapi,” kata Shamim dari Bangladesh. “Pada 

zaman orang tua saya dulu, peluang bekerja tidak sebanyak sekarang. 

Kini, ada lebih banyak pekerjaan di industri garmen atau di sektor 

lain. Semua orang yang sedikit saja lebih berpendidikan, bisa bekerja.” 

Menurut Shamim, meskipun ia terpaksa putus sekolah dan tidak dapat 

bekerja akibat COVID-19 dan kebijakan karantina, ia tetap optimistis 

dalam memandang masa depan.

Menurut Juan dari Argentina, ia percaya masa depannya cerah. “Saya sangat 

optimis terhadap kehidupan saya,” katanya. “Jika sudah bertekad, saya selalu 

bisa mencapai yang saya inginkan, dan memang tidak selalu mudah, tetapi 

prinsipnya adalah kita harus memulai lagi jika menemui hambatan.”

Namun, di negara-negara berpendapatan tinggi, keyakinan terhadap 

kemajuan ekonomi amat rendah. Di negara-negara ini, anak muda dua kali 

lebih mungkin berpendapat bahwa kondisi ekonomi seorang anak akan lebih 

buruk daripada orang tuanya saat ia dewasa kelak (rata-rata 59 persen), 

dibandingkan pendapat bahwa masa depan perekonomian seorang anak 

akan lebih baik (rata-rata 31 persen). Pandangan mereka mencerminkan 

fakta bahwa upah riil di negara-negara emerging dan negara berkembang G20 

naik hampir tiga kali lipat dalam dua dasawarsa terakhir22, namun hampir tak 

berubah di negara-negara maju. Untuk pertanyaan ini, orang yang lebih tua di 

negara-negara berpendapatan tinggi bahkan lebih pesimistis dibandingkan 

anak muda. 

22 G20 (atau Grup Dua Puluh) adalah forum antar-pemerintah yang terdiri dari perekonomian-

perekonomian terbesar dunia, baik yang maju dan berkembang. Anggota-anggota G20 

merepresentasikan lebih dari 80 persen PDB dunia.

Di negara-negara 
berpendapatan 
tinggi, anak 
muda dua kali 
lebih mungkin 
berpendapat bahwa 
kondisi ekonomi 
seorang anak akan 
lebih buruk daripada 
orang tuanya saat ia 
dewasa kelak (rata-
rata 59 persen), 
dibandingkan 
pendapat bahwa 
masa depan 
perekonomian 
seorang anak akan 
lebih baik (rata-rata 
31 persen).
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Di semua 21 negara 
dalam survei, setiap 
satu tahun pertambahan 
usia dikaitkan dengan 
1 persen berkurangnya 
kemungkinan seseorang 
mengidentifikasi diri 
sebagai penduduk global.
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BAGAN 13: LEBIH SEJAHTERA?
Persen orang yang percaya bahwa anak di negaranya akan 
mengalami kondisi ekonomi yang lebih baik saat dewasa 
kelak dibandingkan orang tua mereka, median negara 
berdasarkan kelompok pendapatan 
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Anak muda lebih mungkin menerima gagasan ‘penduduk dunia’

dibandingkan orang yang lebih tua

Sebagai bagian dari generasi yang lahir di dunia yang digital dan 

sangat terhubung, anak muda jauh lebih mungkin menerima gagasan 

kewarganegaraan global dibandingkan orang-orang dari generasi yang 

lebih tua. Dibandingkan orang yang lebih tua, anak muda hampir dua 

kali lebih mungkin menyatakan paling merasa sebagai bagian dari dunia 

dan bukan suatu kelompok masyarakat atau negara. Bahkan, secara 

rata-rata, setiap satu tahun pertambahan usia dikaitkan dengan sekitar 

1 persen berkurangnya kemungkinan seseorang mengidentifikasi diri 

sebagai penduduk global, dan bukan mengidentifikasi diri berdasarkan 

negara atau daerah asalnya.

Hal ini berlaku di semua negara dan pada semua tingkat pendapatan. 

Bangladesh dan Jepang menjadi pengecualian; di kedua negara ini, 

anak muda dan orang yang lebih tua umumnya memandang diri mereka 

dengan cara yang sama, yaitu utamanya bagian dari negaranya.

Sebaliknya, orang yang lebih tua di sebagian besar negara lebih mungkin 

paling mengidentifikasi dirinya dengan negara asalnya, atau dengan kota 

atau daerah yang dihuni. Secara rata-rata, 45 persen orang yang lebih tua 

di 21 negara menyatakan mereka paling mengidentifikasi diri berdasarkan 

negaranya, sementara 30 persen berdasarkan daerah asalnya. Terdapat 

sedikit lebih dari satu dari tiap lima orang (rata-rata 22 persen) yang 

paling mengidentifikasi dirinya dengan dunia.

Spanyol dan Jerman merupakan dua negara yang anak mudanya paling 

kuat merasa sebagai penduduk dunia. Gagasan sebagai penduduk dunia 

tidak terlalu lazim di negara-negara yang pendapatannya lebih rendah. 

Namun demikian, kesenjangan antargenerasi di negara-negara itu pun 

tetap menonjol. Secara rata-rata, terdapat selisih 12 poin persen antara 

anak muda dan orang yang lebih tua di negara berpendapatan rendah dan 

lebih rendah—dibandingkan orang yang lebih tua, anak muda jauh lebih 

mungkin untuk melihat dirinya sebagai bagian dari dunia.

Gagasan sebagai 
penduduk dunia 
tidak terlalu lazim di 
negara-negara yang 
pendapatannya 
lebih rendah.
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BAGAN 14: MENEMUKAN ‘RUMAH’
Persen orang yang paling mengidentifikasi diri dengan 
dunia, negara asal, atau kota/daerah asal; median 21 
negara

 

Terdapat beberapa faktor—intensitas penggunaan internet, usia, dan 

wilayah tempat tinggal kota atau perdesaan—yang turut memengaruhi 

perasaan seseorang terhadap konsep kependudukan dunia. Mereka 

yang menggunakan internet setiap hari secara signifikan lebih 

mungkin untuk paling mengidentifikasi diri sebagai bagian dari dunia, 

dibandingkan mereka yang tidak menggunakan internet setiap hari23.

Selain itu, lepas dari frekuensi pemakaian internet, anak muda secara 

umum masih lebih mungkin untuk paling mengidentifikasi diri sebagai 

penduduk dunia dibandingkan orang yang lebih tua.

Tempat tinggal pun berperan dalam hal ini. Anak muda yang tinggal 

di kota besar, atau tepi kota besar, di mana mereka lebih mungkin 

berinteraksi dengan budaya yang berbeda juga lebih mungkin untuk 

memandang dirinya sebagai penduduk global dibandingkan anak muda di 

wilayah perdesaan.

23 Di antara anak muda, angka median orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai penduduk 

dunia naik dari 33 persen ke 40 persen jika menggunakan internet setiap hari; pada orang 

yang lebih tua, angka median naik dari 19 persen ke 28 persen.

Mereka yang 
menggunakan 
internet setiap hari 
secara signifikan 
lebih mungkin 
memandang 
dirinya sebagai 
bagian dari dunia, 
dibandingkan yang 
tidak menggunakan 
internet setiap hari.
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BAGAN 15: PARA PENDUDUK DUNIA
Persen orang yang paling mengidentifikasi diri sebagai 
penduduk dunia 
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Anak muda dan orang yang lebih tua terbuka terhadap kerja sama global, 

namun anak mudalah yang paling mendukung 

Sebagian besar anak muda dan orang yang lebih tua di hampir setiap 

negara setuju bahwa negara mereka akan lebih aman dari ancaman 

seperti COVID-19 jika pemerintah-pemerintah negaranya saling bekerja 

sama alih-alih bekerja sendiri.

Akan tetapi, umumnya, anak muda di sebagian besar 21 negara lebih 

mungkin mendukung kerja sama antarnegara dibandingkan orang yang 

lebih tua. Hanya Prancis yang berbeda; 83 persen orang yang lebih 

tua dan 72 persen anak muda sama-sama mendukung kerja sama 

internasional.

Pendidikan dan tingkat pendapatan negara adalah faktor yang 

memengaruhi dukungan anak muda dan orang yang lebih tua terhadap 

kerja sama antara pemerintah negaranya dengan pemerintah negara 

lain. Dukungan terhadap kerja sama internasional lebih rendah pada 

responden dengan tingkat pendidikan lebih rendah dan yang tinggal di 

negara berpendapatan rendah dan menengah-rendah.

Anak muda dan orang yang lebih tua kurang sadar dan paham akan 

perubahan iklim

Krisis iklim menimbulkan ujian kemanusiaan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya—krisis ini menuntut kerja sama sekaligus aksi nyata. Beban 

terberat akibat krisis iklim akan dialami oleh generasi muda, sehingga 

penting untuk mengetahui tingkat pemahaman anak muda terhadap 

masalah ini.

Secara umum, survei mengungkapkan bahwa kesadaran akan perubahan 

iklim di antara anak muda dunia masih jauh dari terbangun. Secara rata-

rata, hanya 80 persen anak muda yang menyatakan pernah mendengar 

isu perubahan iklim. Mereka yang menjawab pernah mendengar tentang 

perubahan iklim kemudian diminta memilih definisi yang benar dari 

‘perubahan iklim’ dan hanya 56 persen yang menjawab dengan tepat; 

selebihnya memilih jawaban yang lain: bahwa perubahan iklim merujuk 

Krisis iklim 
menimbulkan ujian 
kemanusiaan yang 
belum pernah terjadi 
sebelumnya—krisis 
ini menuntut kerja 
sama sekaligus 
aksi nyata. Beban 
terberat akibat krisis 
iklim akan dialami 
oleh generasi muda.
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kepada perubahan suhu secara musiman. Kemungkinan seorang anak 

muda dapat dengan tepat mengenali definisi perubahan iklim meningkat 

sejalan dengan tingkat pendapatan negara.

Secara keseluruhan, rata-rata 23 persen anak muda di negara-negara 

berpendapatan rendah hingga menengah-rendah menyatakan pernah 

mendengar mengenai perubahan iklim dan dapat mendefinisikannya 

dengan benar, diikuti dengan 56 persen anak muda di negara-negara 

berpendapatan menengah-tinggi dan 77 persen anak muda di negara-

negara berpendapatan tinggi.

Pemahaman tentang perubahan iklim yang masih kurang memadai tidak 

hanya dialami generasi muda. Secara rata-rata, orang yang lebih tua tidak 

lebih berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Hanya rata-rata 

75 persen yang menyatakan pernah mendengar tentang perubahan iklim 

dan hanya 53 persen yang dapat memilih definisi perubahan iklim yang 

benar dari dua pilihan jawaban yang diberikan. Kegagalan memahami 

krisis iklim memunculkan ketidakmampuan untuk merespons krisis, dan 

hal ini merupakan hambatan besar terhadap keefektifan aksi global untuk 

iklim. 

Menyerukan pemerintah untuk bertindak melawan krisis iklim 

Di tengah aktivisme anak muda yang mulai marak untuk topik perubahan 

iklim, termasuk aktivisme Greta Thunberg dan aksi protes iklim global 

oleh anak muda pada tahun 2019  yang mendapat banyak sorotan, 

muncul narasi bahwa krisis iklim adalah permasalahan generasi 

muda. Thunberg acap kali menegur para pemimpin dunia dan generasi 

yang lebih tua karena tidak mengambil langkah yang memadai untuk 

menghadapi kondisi darurat ini—tindakannya menguatkan narasi di media 

mengenai adanya ketegangan antara generasi muda yang militan dengan 

generasi lebih tua yang bersikap wait and see. 

Survei UNICEF-Gallup menemukan sangat sedikit bukti yang menunjang 

narasi adanya perselisihan antara generasi muda dan tua dalam hal krisis 
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iklim24. Survei justru mengungkap bahwa, di antara mereka yang memiliki 

kesadaran dan pemahaman tentang perubahan iklim, sebagian besar 

anak muda dan orang yang lebih tua—rata-rata 86 persen di tiap-tiap 

kelompok usia25 – menyatakan keyakinan bahwa manusia masih dapat 

menurunkan sebagian besar efek perubahan iklim.  

Mayoritas anak muda dan orang yang lebih tua di semua negara pada 

semua tingkat pendapatan percaya hal tersebut dapat dicapai. Terdapat 

pula kesamaan sikap di antara anak muda dan orang yang lebih tua 

mengenai perlunya pemerintah-pemerintah mereka mengambil langkah-

langkah drastis untuk mengatasi krisis iklim. Secara rata-rata, sekitar 

tiga perempat orang di masing-masing kelompok usia setuju26 bahwa 

pemerintahnya perlu melaksanakan aksi yang signifikan untuk iklim.

“Pemerintah yang seharusnya memimpin,” kata Mary dari Kenya. 

“Sementara itu, kita, anggota masyarakat, perlu berusaha menghindari 

hal-hal yang menimbulkan efek negatif kepada lingkungan dan iklim.”

John dari UK menyebutkan tanggung jawab negara dengan lebih 

jelas lagi. “Pemerintah perlu membantu,” katanya. “Tindakan di level 

rumah tangga—seperti ‘jangan lupa matikan lampu’—butuh sesuatu 

yang lebih besar daripada anjuran seperti itu. Dibutuhkan bantuan 

secara internasional, dari semua pemerintah, untuk bersama-sama 

menanggulangi krisis iklim.”

24  Semua hasil yang disebutkan pada bagian ini dan satu bagian berikutnya bersumber dari 

subsampel responden survei yang menyatakan pernah mendengar tentang perubahan 

iklim dan memberikan jawaban yang tepat saat diminta memilih di antara dua opsi definisi 

perubahan iklim. Dua pilihan jawaban untuk definisi perubahan iklim yang disampaikan 

melalui survei adalah: a) perubahan suhu dan cuaca yang bersifat musiman, atau b) 

perubahan cuaca di dunia yang mengakibatkan peristiwa cuaca ekstrem dan kenaikan suhu 

bumi rata-rata.

25 Persentase ini didapatkan dari subsampel responden survei yang menyatakan pernah 

mendengar tentang perubahan iklim dan memberikan jawaban yang tepat saat diminta 

memilih di antara dua pilihan definisi perubahan iklim.

26 Persentase ini juga didapatkan dari subsampel responden survei yang menyatakan pernah 

mendengar tentang perubahan iklim dan memberikan jawaban yang tepat saat diminta 

memilih di antara dua pilihan definisi perubahan iklim.

“Pemerintah yang 
seharusnya 
memimpin.

Sementara itu, kita, 
anggota masyarakat, 
perlu berusaha 
menghindari hal-hal  
yang menimbulkan 
efek negatif kepada 
lingkungan dan 
iklim.”

— Mary, 15 tahun, 
Kenya

Pernyataan 
dukungan untuk 
aksi yang signifikan 
datang paling 
banyak dari anak 
muda di negara 
berpendapatan 
rendah dan 
menengah-rendah.
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Konsensus antargenerasi tersebut tampak lebih tinggi di negara-negara 

yang lebih miskin, di mana sumber daya dan daya ungkit untuk mengatasi 

krisis iklim lebih terbatas, meskipun merekalah yang menanggung 

efek yang lebih berat dari krisis. Secara rata-rata, responden dari 

negara berpendapatan rendah dan menengah-rendah (83 persen) lebih 

mungkin menuntut pemerintah mereka untuk bertindak dibandingkan 

responden dari negara berpendapatan tinggi-menengah (66 persen) dan 

berpendapatan tinggi (70 persen).

Pernyataan dukungan untuk aksi yang signifikan datang paling banyak 

dari anak muda di negara berpendapatan rendah dan menengah-rendah. 

Hampir semua anak muda di negara-negara seperti Nigeria, Bangladesh, 

dan Zimbabwe menginginkan aksi untuk iklim yang lebih nyata. Dalam 

dua tahun terakhir, ketiga negara ini mengalami bencana banjir yang 

menelan korban jiwa.
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BAGAN 16: AKSI UNTUK IKLIM
Persen orang yang percaya pemerintah harus mengambil 
tindakan signifikan untuk mengatasi perubahan iklim, 
median negara berdasarkan kelompok pendapatan

Anak muda dan orang yang lebih tua sepakat—dan berseberangan soal 

pihak yang bertanggung jawab atas krisis iklim

Secara umum, baik anak muda maupun orang yang lebih tua menyatakan 

pemerintah, yang mengizinkan perusahaan penghasil barang dan 

jasa yang merusak lingkungan hidup, adalah pihak yang lebih patut 

dipersalahkan atas perubahan iklim, dibandingkan perusahaan itu sendiri 

ataupun konsumen barang dan jasa.

Akan tetapi, terdapat pula perbedaan dalam jawaban anak muda dan 

orang yang lebih tua mengenai pihak yang seharusnya bertanggung 

jawab atas perubahan iklim:

• Di negara berkembang, kemungkinan anak muda menyalahkan 

pemerintah lebih rendah dibandingkan orang yang lebih tua.

• Di semua kelompok tingkat pendapatan, dibandingkan orang yang 

lebih tua, anak muda lebih menyalahkan perusahaan. Anak-anak muda 

di Spanyol, India, Kamerun, Prancis, dan Brasil secara signifikan lebih 

mungkin menyalahkan perusahaan.

• Dibandingkan orang yang lebih tua, anak muda di sebagian besar 

negara lebih mungkin untuk menyalahkan generasi orang tua mereka. 
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Di Prancis, Lebanon, Spanyol, Ukraina, dan Kamerun, selisih jawaban 

antargenerasi adalah minimal 19 poin persen.

Menurut Kiara dari Amerika Serikat, baik korporasi maupun pemerintah 

sama-sama bertanggung jawab atas perubahan iklim. “[Korporasi] sering kali 

mencemari lingkungan. Dan cara yang mereka gunakan untuk mendapatkan 

bahan mentah untuk kepentingan produksi sering kali merugikan 

lingkungan. Orang biasa dapat melakukan semua yang ia bisa untuk 

membantu, tapi kalau korporasi besar masih menghasilkan polusi… tidak 

akan ada perubahan yang signifikan.”

Anak muda lebih dapat memercayai institusi, tetapi mereka tidak naif

“Jangan pernah percaya pada orang berusia 30 tahun ke atas,” ucap 

aktivis asal Amerika bernama Jack Weinberg pada tahun 1964, saat 

diwawancarai di Berkeley, California. Di banyak negara, anak muda 

menyandang reputasi sebagai generasi yang skeptis terhadap institusi 

yang mapan di negaranya. Namun, survei menemukan bahwa anak muda 

pada masa ini secara umum lebih dapat percaya kepada institusi sebagai 

sumber informasi—dengan beberapa pengecualian penting.

Di sebagian besar negara dan dibandingkan dengan orang yang lebih tua, 

anak muda lebih dapat memercayai media berita internasional27, dengan 

selisih terbesar terdapat di Etiopia, Jepang, dan Indonesia.

Anak muda juga lebih dapat percaya terhadap pemerintah nasional28,  dengan 

selisih terbesar terdapat di Inggris dan Jerman. Anak muda lebih dapat 

percaya kepada dokter dan tenaga kesehatan—tidak hanya dibandingkan 

dengan orang yang lebih tua, tetapi juga dengan semua sumber informasi. 

Dan, anak muda lebih dapat memercayai ilmuwan29,  dengan selisih terbesar 

tercatat di Ukraina, Jerman, Spanyol, dan Amerika Serikat.

27 Secara rata-rata, 36 persen anak muda “sangat” percaya kepada media berita internasional, 

dibandingkan dengan 30 persen pada orang yang lebih tua.

28 Kepercayaan anak muda yang tinggi terhadap pemerintah nasional mungkin mengejutkan, namun 

sesungguhnya sejalan dengan hasil pengamatan Gallup terhadap data 15 tahun tren keyakinan 

masyarakat terhadap pemerintah nasional.

29 Secara rata-rata, 56 persen anak muda menyatakan mereka “sangat” memercayai informasi dari 

ilmuwan, dibandingkan 50 persen orang yang lebih tua.

“Orang biasa dapat 
melakukan semua 
yang ia bisa untuk 
membantu, tapi 
kalau korporasi 
besar masih 
menghasilkan 
polusi… tidak akan 
ada perubahan yang 
signifikan.”

— Kiara, age 15, 
Amerika Serikat
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BAGAN 17: SUMBER INFORMASI YANG ANDAL
Persen orang yang menyatakan kepercayaan tinggi 
terhadap berbagai institusi dan profesi sebagai penyedia 
informasi yang akurat, median dari 21 negara

Namun demikian, kepercayaan anak muda terhadap organisasi 

keagamaan tidak terlalu tinggi dengan rata-rata 32 persen responden 

menyatakan mereka “sangat” percaya pada informasi yang mereka 

bagikan dibandingkan 39 persen orang yang lebih tua. Dalam hal ini, 

kesenjangan antargenerasi paling tajam terlihat di Brasil, Amerika 

Serikat, dan Argentina, di mana kepercayaan anak muda lebih rendah 

dibandingkan orang yang lebih tua dan di Etiopia, di mana anak muda 

menyatakan kepercayaan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, baik anak muda maupun orang yang lebih tua tidak 

memiliki keyakinan yang tinggi terhadap keakuratan informasi di media 

sosial. Anak muda memang mengandalkan media sosial agar tidak 

tertinggal berita terkini, namun dibandingkan dengan sumber informasi 
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lain di dalam survei, kemungkinan anak muda memercayai media sosial 

sebagai penyedia informasi akurat adalah yang terendah.

Secara rata-rata, 17 persen anak muda menyatakan mereka sangat 

memercayai platform media sosial—pada orang yang lebih tua, angka 

ini sedikit lebih rendah (12 persen). Anak muda dua kali lebih mungkin 

sangat memercayai keakuratan informasi dari media nasional (rata-

rata 37 persen) dan internasional (36 persen) dibandingkan terhadap 

platform media sosial.

Akan tetapi, patut dicatat bahwa anak muda yang tergolong pengguna 

berat internet memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap konten 

di dunia maya dibandingkan orang yang lebih tua. Di antara mereka 

yang menyatakan mengandalkan media sosial untuk mengetahui berita 

terkini, anak muda yang menyatakan memiliki kepercayaan yang tinggi 

terhadap media sosial adalah 17 persen dibandingkan 24 persen pada 

orang yang lebih tua30.

Di tengah era misinformasi dan disinformasi, masyarakat memang 

semakin sulit dalam membedakan fakta dan informasi buatan 

pada konten di internet. Namun, mungkin, anak muda lebih mampu 

melakukannya dibandingkan orang yang lebih tua.

Mary dari Kenya menyatakan bahwa saat ini semakin sulit bagi seseorang 

menentukan informasi yang andal dibandingkan saat orang tuanya kecil. 

“Sekarang ini lebih susah dibandingkan zaman dulu,” katanya .”Misalnya 

saja, informasi yang saling berlawanan tentang COVID-19. Internet penuh 

dengan informasi yang keliru

Sejumlah responden muda memiliki pendapat yang sama dengan Mary. 

“Media sosial biasanya jauh lebih tidak bisa diandalkan,” kata Kiara, 15 

tahun dari Amerika Serikat. “Ada banyak orang yang membuat posting 

hanya supaya mendapatkan likes, bukan karena informasinya benar. 

Informasi yang keliru bisa menjadi masalah besar, karena siapa pun bisa 

30 Negara-negara yang ukuran sampelnya di bawah 100 untuk salah satu kelompok dikeluarkan 

dari penghitungan median/rata-rata.

Akan tetapi, patut 
dicatat bahwa 
anak muda yang 
tergolong pengguna 
berat internet 
memiliki pandangan 
yang lebih kritis 
terhadap konten 
di dunia maya 
dibandingkan orang 
yang lebih tua.
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menyampaikan informasi bohong di Twitter, lalu informasi itu viral dan 

dipercaya semua orang. Waktu orang tua saya masih kecil, orang biasa 

tidak mungkin bisa membuat-buat berita bohong, kemudian jadi viral 

dalam semalam.” Menurut Kiara, ia selalu memastikan memeriksa 

sumber berita di internet dan hanya memercayai sekitar 50 persen dari 

konten yang ia temui di dunia maya.

Selain sumber informasi, survei juga menanyakan pandangan 

responden tentang satu institusi lain: kepolisian. Umumnya, 

kemungkinan anak muda menyatakan mereka memercayai polisi 

sebagai pelindung masyarakat secara signifikan lebih rendah 

di negara-negara berpendapatan menengah-tinggi dan tinggi. 

Kesenjangan antargenerasi yang tertinggi dalam hal ini terdapat di 

Prancis, Amerika Serikat, Maroko, dan Spanyol. Temuan di Prancis 

dan Amerika Serikat menjadi menonjol karena dilatari wacana yang 

masih berkembang seputar reformasi polisi setelah aksi protes terhadap 

tindakan kekerasan dan rasisme oleh aparat kepolisian pada tahun 2020.

Gnerasi muda dan tua sejalan dalam hal kesetaraan, tetapi untuk 

kesetaraan hak-hak LGBTQ+, dukungan anak muda lebih besar

Saat merefleksikan kemajuan sosial yang telah dicapai dalam separuh 

abad terakhir, generasi muda dan yang lebih tua sepakat mengenai 

pentingnya memperlakukan perempuan dan anggota kelompok ras, suku, 

dan agama minoritas dengan setara. Secara rata-rata, setidaknya 9 dari 

10 responden menyatakan penting atau sangat penting bahwa anggota 

kelompok-kelompok ini menerima perlakuan yang setara.

Di hampir setiap negara, anak muda dan orang yang lebih tua—hampir 

seluruhnya—juga percaya bahwa anak perempuan dan lelaki sama 

perlunya untuk memiliki keterampilan seperti memahami pengelolaan 

keuangan pribadi, membaca, menggunakan teknologi digital, dan 

menyuarakan aspirasinya sendiri.

Akan tetapi, terdapat nuansa yang penting disebutkan di balik 

kesepakatan kedua generasi ini terhadap isu kesetaraan. Secara 

Umumnya, 
kemungkinan anak 
muda menyatakan 
mereka memercayai 
polisi sebagai 
sosok yang akan 
melindungi mereka 
secara signifikan 
lebih rendah di 
negara-negara 
berpendapatan 
menengah-tinggi 
dan tinggi.
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umum, perempuan muda memiliki perhatian yang lebih besar terhadap 

kesetaraan dibandingkan laki-laki. Contohnya, dibandingkan lelaki muda, 

perempuan muda lebih mungkin menyatakan “sangat penting” bahwa 

perempuan diperlakukan dengan setara—terdapat selisih sebesar 8 poin 

persen. 

Selain itu, di negara-negara berpendapatan tinggi, dibandingkan 

generasi yang lebih tua, anak muda secara signifikan lebih mendukung 

perlakuan yang setara untuk berbagai kelompok minoritas. Anak muda 

di negara-negara ini juga lebih mungkin menyatakan sangat penting 

memperlakukan kelompok ras dan suku minoritas serta perempuan 

dengan setara, dengan rata-rata selisih enam poin persen di antara dua 

kelompok usia. Anak muda lebih mungkin menyatakan sangat penting 

memperlakukan kelompok penganut agama minoritas dengan setara, 

dengan selisih sebesar delapan poin persen. 

“Saya rasa, sekarang ada banyak orang dari generasi muda yang ingin 

melakukan sesuatu terhadap [diskriminasi],” kata Natasha, 21 tahun 

dari Irlandia Utara, Inggris. “Hasilnya adalah semakin banyak orang 

yang bersuara. Sementara, untuk generasi orang tua saya, anak harus 

diam saja. Situasinya memang seperti itu dan tidak bisa diubah, atau 

kalaupun anak muda melihat ada yang salah, mereka tidak tahu cara 

mengatasinya. Tapi, sekarang, ada banyak orang yang ingin bersuara.”

Lebih jauh lagi, konsensus antargenerasi tidak tercapai dalam hal 

pandangan responden terhadap upaya memajukan hak-hak kelompok 

LGBTQ+. Anak muda jauh lebih mungkin menyatakan sangat penting 

bahwa anggota kelompok ini diperlakukan dengan setara. Secara 

rata-rata, 71 persen anak muda menyatakan memperlakukan kelompok 

LGBTQ+ dengan setara adalah cukup atau sangat penting, dibandingkan 

dengan 57 persen pada orang  yang lebih tua.

Juan dari Argentina menyatakan, saat kecil dulu, ia mencoba 

mengacuhkan ejekan-ejekan anti-gay yang ia terima di jalan. Kini, 

ia merasa lebih mampu menghadapi pelaku. “Sekarang, saya tidak 

terlalu toleran lagi,” kata Juan. “Dulu, saya biarkan hal-hal itu berlalu; 

Secara rata-rata, 
71 persen anak 
muda menyatakan 
memperlakukan 
kelompok LGBTQ+ 
dengan setara 
adalah cukup atau 
sangat penting, 
dibandingkan 
dengan 57 persen 
pada orang  yang 
lebih tua.
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saya pikir, ‘memangnya kenapa kalau saya dipanggil seperti itu’, namun, 

sekarang saya merasa hal itu tidak bisa dibenarkan. Sekarang, saya ingin 

mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada orang lain.”

Perempuan muda khususnya memiliki perhatian besar terhadap hak-

hak LGBTQ+. Di sebagian besar negara yang disurvei, dibandingkan 

lelaki muda, perempuan muda lebih mungkin memercayai pentingnya 

memperlakukan kelompok LGBQ+ dengan setara. Dari semua pertanyaan 

di dalam survei, pertanyaan inilah yang menimbulkan kesenjangan 

terbesar antara perempuan muda dan lelaki muda. Secara rata-rata, 

angka median selisih pendapat antargender untuk isu ini adalah 10 

poin persen; Ukraina, Bangladesh, dan Lebanon adalah negara-negara 

dengan selisih jawaban yang terbesar di antara responden perempuan 

dan lelaki. “Sekarang ini, orang gay mengalami banyak bentuk 

diskriminasi, belum lagi di sekolah ada perundungan,” kata Luciana dari 

Argentina. “Orang masih sulit menerima orang lain yang berbeda, yang 

tidak sama dengan orang-orang lainnya.”

Dibandingkan orang-orang di negara berpendapatan tinggi, kemungkinan 

orang-orang di negara berkembang menyatakan pentingnya perlakuan 

setara untuk kelompok LGBTQ+ adalah lebih rendah. Namun, di negara-

negara yang hukumnya melarang hubungan sesama jenis pun—termasuk 

Nigeria, Kenya, Maroko, Etiopia, Zimbabwe, Kamerun, Bangladesh, dan 

Lebanon—anak muda cenderung lebih mungkin menyatakan pentingnya 

perlakuan setara untuk kelompok LGBTQ+ dibandingkan orang yang lebih 

tua. Kesenjangan antargenerasi yang tertinggi untuk pertanyaan ini salah 

satunya ditemukan di Kenya, beserta Jepang dan Spanyol, dengan 45 

persen anak muda menyatakan memperlakukan LGTBQ+ dengan setara 

sangat penting dibandingkan 26 persen pada orang yang lebih tua.

Di sebagian 
besar negara 
yang disurvei, 
dibandingkan lelaki 
muda, perempuan 
muda lebih mungkin 
memercayai 
pentingnya 
memperlakukan 
kelompok LGBQ+ 
dengan setara.
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BAGAN 18: PENTINGNYA KESETARAAN 
Persen orang yang menyatakan sangat penting untuk 
memperlakukan kelompok minoritas dengan setara, 

median negara berdasarkan kelompok pendapatan
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Pelajaran penting 
dari kesenjangan 
antargenerasi

BAGIAN TIGA
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Pelajaran penting dari 
kesenjangan antargenerasi
Sebagai bagian dari generasi yang lahir dunia yang digital, saling 

terhubung, dan amat beragam, anak-anak muda memandang dunia 

sebagai tempat yang umumnya lebih baik bagi anak—dibandingkan 

dengan dunia yang dialami orang tua mereka saat tumbuh besar dahulu 

kala. Dunia saat ini lebih aman, berlimpah sumber daya, dan memiliki 

situasi pendidikan, peluang, serta harapan yang lebih baik akan masa 

depan.

Pada saat yang sama, anak muda lebih gelisah dalam berbagai ranah 

kehidupan. Mereka melaporkan menghadapi kesulitan yang lebih besar 

dengan kondisi Kesehatan mental. Di tengah arus misinformasi dan 

disinformasi yang deras, anak muda menyatakan memiliki tingkat 

kepercayaan yang rendah terhadap sumber-sumber informasi yang paling 

sering digunakan. Di mata mereka, dunia membutuhkan aksi signifikan 

untuk perubahan iklim dan kesetaraan bagi kelompok LGBTQ+. Dan, 

pengambil keputusan perlu mendengarkan suara anak.

Dalam hal perbedaan antargenerasi, isu-isu yang secara umum ditemukan 

memiliki kesenjangan pendapat yang terbesar adalah isu kesenjangan 

digital (termasuk sumber-sumber informasi yang diandalkan dan 

penggunaan internet); optimisme; pandangan terhadap kemajuan 

pada berbagai aspek kehidupan anak; pentingnya perlakuan setara 

untuk LGBTQ+; keetisan hukuman fisik; potensi mobilitas ekonomi 

antargenerasi; dan prevalensi masalah kesehatan mental. 

Isu-isu yang secara umum ditemukan memiliki derajat kesamaan 

yang tertinggi adalah perlunya aksi pemerintah untuk perubahan iklim; 

dukungan terhadap agensi bagi anak; pengakuan bahwa anak pada masa 

ini mengalami tekanan yang lebih besar; pendidikan dan kerja keras 

sebagai faktor pendorong keberhasilan; risiko internet untuk anak; peran 

kerja sama global; dan pentingnya bagi anak perempuan dan lelaki dalam 

mempelajari keterampilan-keterampilan penting.
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Melihat gambaran besar ini, muncul dua pola yang menonjol:

• Kesenjangan generasi—yang dalam penelitian ini diukur berdasarkan 

median perbedaan absolut pada jawaban yang diberikan 

oleh responden dari dua kelompok usia terhadap pertanyaan 

survei31 – secara umum lebih kuat di negara-negara lebih kaya 

dengan populasi berusia lebih tua dibandingkan di negara-negara 

berkembang dengan populasi yang lebih muda. Di antara negara-

negara yang secara umum memiliki kesenjangan generasi terbesar, 

lima dari enam negara teratas adalah negara berpendapatan tinggi: 

Amerika Serikat, Spanyol, Jepang, Prancis, dan Jerman. Negara 

dengan kesenjangan terbesar di dalam survei kami adalah Ukraina. 

Lima negara dengan kesenjangan yang terkecil adalah negara-

negara berpendapatan rendah atau menengah-rendah: Mali, Kenya, 

Zimbabwe, Maroko, Bangladesh, dan India.

• Perempuan dan lelaki muda lebih saling sejalan dibandingkan 

perempuan dan lelaki dalam kelompok usia yang lebih tua. Dari 

semua pertanyaan survei32, terdapat angka median kesenjangan 

absolut antargender sebesar 7 poin persen pada kelompok usia 40+, 

namun hanya tiga poin persen pada kelompok usia 15-24 tahun. Untuk 

kelompok usia yang lebih tua, perbedaan antargender lebih tajam pada 

pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan iklim, sumber informasi, 

kesehatan mental, dan peran perempuan di masyarakat. Kesamaan 

pandangan antargender pada kelompok yang lebih muda bisa jadi 

mencerminkan terkikisnya peran gender dalam makna tradisional di 

banyak bidang kehidupan dan yang masih terus berlangsung.

31  Analisis kesenjangan generasi dilakukan pada semua pertanyaan survei yang utama. Analisis 

ini tidak memperhitungkan pertanyaan demografi di dalam survei (mis. tingkat pendidikan 

atau jenis wilayah tempat tinggal kota/desa), ataupun pertanyaan terkait latar belakang sikap 

(mis. yang terkait dengan standar kehidupan responden).

32 Analisis kesenjangan gender dilakukan pada semua pertanyaan survei yang utama. Analisis 

ini tidak memperhitungkan pertanyaan demografi di dalam survei (mis. tingkat pendidikan 

atau jenis wilayah tempat tinggal kota/desa), ataupun pertanyaan terkait latar belakang sikap 

(mis. yang terkait dengan standar kehidupan responden).
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BAGAN 19: PERBEDAAN ANTARGENERASI: 
JURANG ATAU GARIS RETAK?
Median kesenjangan absolut antargenerasi untuk semua 

pertanyaan survei
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Hasil  survei kami 
menunjukkan bahwa 
predikat klise anak muda 
sebagai generasi yang 
merasa dirinya istimewa, 
penuntut, atau naif, 
nyatanya tidak ditunjang 
oleh data.  
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Majukan kehidupan anak, dengarkan suara 
mereka
Kemauan mendengarkan anak dan anak muda sangat penting untuk 

memastikan agar mereka memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera. 

Survei UNICEF-Gallup adalah salah satu perangkat untuk menyimak 

suara mereka; kami berharap, survei ini dapat membuka pintu ke arah 

upaya-upaya yang lebih signifikan untuk mengakui suara anak dan 

memahami kebutuhan, gagasan, serta aspirasi mereka.

Hasil-hasil survei menunjukkan bahwa predikat klise yang disematkan 

kepada anak muda sebagai generasi yang meyakini dirinya istimewa, 

penuntut, atau naif tidak ditunjang oleh data. Di tengah situasi yang 

tampak amat sulit dan dengan masalah-masalah terbesar yang pernah 

dihadapi dunia dalam satu abad atau lebih—krisis iklim, pandemi—

anak-anak dan orang muda menolak menyerah. Mereka mengetahui 

permasalahan di sekitarnya, waspada akan misinformasi yang membanjiri 

ruang virtual, dan tak sedikit yang berjuang mengatasi rasa cemas atau 

depresi. Namun demikian, mereka masih menanti masa depan yang lebih 

baik.

Hasil-hasil survei juga menyuguhkan tantangan kepada orang dewasa 

dan mereka yang berkuasa mengambil keputusan. Tantangan yang 

dimaksud adalah mendengarkan orang muda serta memperhitungkan 

pandangan dan gagasan mereka dalam proses menyusun visi, rencana, 

dan kebijakan. Tantangan yang dimaksud berupa mengambil inspirasi 

dari sikap positif anak muda, optimisme mereka, dan keberanian untuk 

mengatasi, bukan bersembunyi dari, masalah. Bagi politikus di berbagai 

negara, tantangan untuk mereka adalah mendengarkan anak muda 

yang alih-alih menutup diri, justru membuka diri untuk dunia, haus akan 

interaksi dan kerja sama. Hasil-hasil survei memberikan tantangan 

bagi UNICEF untuk menyertakan temuan-temuan ini di dalam program, 

advokasi, dan kegiatan penjangkauannya.

Dari peristiwa badai yang kian sering dan dengan intensitas tinggi hingga 

gelombang panas dan perubahan pola curah hujan dunia sehingga 
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menimbulkan kekeringan yang membahayakan ketahanan pangan, 

perubahan iklim secara langsung mengancam kemampuan anak untuk 

bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang33. Dapat dikatakan, generasi 

muda saat ini boleh jadi merupakan generasi terakhir yang punya 

kesempatan untuk mengambil aksi-aksi yang kita butuhkan agar dapat 

terhindar dari risiko-risiko iklim.

Pada saat yang sama, COVID-19 merampas masa kecil dan muda dari 

begitu banyak anak di seluruh dunia. Diperkirakan terdapat 1,5 juta 

anak di seluruh dunia yang menjadi ‘yatim piatu akibat COVID’—mereka 

kehilangan ayah dan ibu, kakek dan nenek, dan sosok pengasuh lainnya 

selama pandemi34. Sejak Maret 2020, COVID telah menimbulkan disrupsi 

yang terbesar di sepanjang sejarah dunia pendidikan dan berdampak 

terhadap antara separuh dan dua pertiga populasi pelajar di dunia.35 

Anak-anak sekolah di seluruh dunia diperkirakan kehilangan 1,8 triliun 

jam pembelajaran tatap muka sejak pandemi dimulai36. Angka pekerja 

anak, yang sebelumnya sempat turun, tumbuh mencapai 160 juta pada 

2020 dan pandemi menempatkan sembilan juta anak lainnya dalam 

risiko.37 Kegagalan mengendalikan COVID, serta kegagalan memvaksinasi 

penduduk dunia, mengancam membatalkan kemajuan puluhan tahun di 

bidang kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan tenaga kerja anak.

Temuan-temuan dari Proyek Changing Childhood mencetuskan 

pertanyaan-pertanyaan yang menantang: Seperti apa dampak dari 

tekanan lebih besar yang dialami anak-anak pada masa ini? Bagaimana 

kita dapat meningkatkan prospek ekonomi anak muda pada masa depan 

33 Haspel, E. , ’Climate Change is Forcing United States Indoors – and Childhood May Never Be 

the Same’, Washington Post, 23 Juli 2021.

34 Pidd, H., ’Covid Has Caused ”Hidden Pandemic of Orphanhood”, Says Global Study’, The 

Guardian, 20 Juli 2021.

35 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, ’Education: From disruption 

to recovery’, UNESCO, Paris

36 United Nations Children’s Fund, ‘Education Disrupted’, UNICEF, New York, September 2021.

37 United Nations Children’s Fund and International Labour Organization, ’Child Labour: Global  

estimates 2020, trends, and the road forward’, UNICEF, New York, dan Jenewa, Swiss, Juni 

2021.
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yang tidak menentu? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kondisi kesehatan mental anak muda di seluruh dunia? Bagaimana kita 

bisa memastikan agar kemajuan yang dicapai di bidang-bidang lain terkait 

anak dapat dipertahankan untuk generasi yang mendatang? Apa yang 

dapat dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dunia tentang 

perubahan iklim? Mengapa anak muda begitu optimistis, dibandingkan 

orang-orang yang lebih tua? Bagaimana kita dapat mendorong pengambil 

keputusan untuk lebih memperhatikan suara anak muda?

Sementara kita mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan di atas, 

anak muda menjawab tantangan-tantangan di dunia. Memberikan mereka 

tidak hanya tanggung jawab, tetapi juga suara, kemerdekaan, dan agensi 

untuk membentuk masa depannya adalah langkah yang akan berdampak 

positif bagi dunia di masa depan.

“Generasi muda menyimpan lebih banyak harapan, meskipun tidak 

tampak demikian di mata generasi yang lebih tua,” kata Natasha dari 

Irlandia Utara. “Orang tua… mungkin sedikit lebih pesimistis terhadap 

anak muda saat ini, dan berkata, ‘Anak muda semakin menjauh dari nilai-

nilai yang kita anut saat kita tumbuh besar dulu, dan hal ini berbahaya’. 

Pada saat yang sama, terdapat harapan bahwa [anak muda] akan bisa 

memberikan gagasan atau cara hidup yang luar biasa, serta menciptakan 

dunia yang lebih baik sejauh yang kami mampu, dengan sisa waktu yang 

kami miliki.”
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Bagaimana rasanya tumbuh besar pada masa kini? 
Bagaimana anak muda memandang dunia dengan 
cara berbeda?

Pada tahun 2021, UNICEF dan Gallup melakukan survei terhadap individu di 

seluruh dunia—anak muda berusia 15–24 tahun dan yang berusia 40 tahun 

ke atas—untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

Kami menemukan bahwa anak muda optimistis dalam memandang masa 

depannya dan mengenali berbagai kemajuan yang telah dicapai, termasuk 

dalam bidang-bidang penting dari kehidupan seorang anak. Akan tetapi, 

mereka tidak berpuas diri begitu saja. Anak muda tahu potensi manfaat, 

sekaligus risiko, dari kehidupan digital yang semakin intensif. Mereka bijak 

dalam menilai pihak yang patut dipercaya dan mereka mau bertindak untuk 

menjawab beragam isu, mulai dari perubahan iklim hingga diskriminasi.

Tantangannya, kini, adalah tentang menyimak pandangan anak tentang 

kehidupan mereka dan dunia, mempertimbangkan implikasinya, dan 

merespons optimisme mereka yang cerdas dengan aksi nyata.
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