
WANITA DAN CABARAN PANDEMIK 

 

Pandemik hari ini mengesani semua orang dan pastinya tidak terkecuali wanita. 

Malah, bagi sesetengah golongan wanita yang diuji dengan dugaan lebih sukar seperti 

golongan ibu tunggal atau golongan kurang upaya, pastinya era pandemik ini lebih 

mencabar dalam segenap aspek. Malah, wanita berkerjaya juga terkesan dek wabak 

ini. Rutin mengurus keluarga tidak seperti biasa lagi, mengurus tugas sama 

pentingnya dan sama waktunya dengan mengurus anak-anak dan perkembangan 

persekolahan anak-anak. Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) juga satu 

lagi cabaran hebat terutama dalam kalangan ibu-ibu. Ini pastinya tidak mudah. 

Lebih mencabar jika wanita merupakan petugas barisan hadapan iaitu 

bertugas di hospital atau pun sebagai anggota keselamatan. Waima sibuk 

menguruskan rumahtangga, mereka terpaksa bersedia setiap masa demi menjaga 

keselamatan negara. Virus di mana-mana, mereka terduga, dan dalam masa yang 

sama tetap perlu laksanakan tanggungjawab untuk negara, demi nyawa kita semua.  

Nampaknya, kuatnya seorang wanita bukan hanya kerana bersabung nyawa 

melahirkan, tetapi turut menjadi tulang belakang, pasak negara. 

Untuk menggelakkan penyebaran virus dalam kalangan wanita hebat ini, 

langkah selamat memang diambil secara serius. Sesampai di rumah, tiada pelukan 

anak anak menyambut ibu yang pulang keletihan tetapi perlu segera membersihkan 

diri. Pakaian ibu diasingkan, topeng muka dan sarung tangan terus dipakai biarpun di 

rumah sendiri. 



Dalam keletihan tetapi hati tetap waja, wanita-wanita ini terus gagah 

menjalankan tanggungjawab kepada negara dan keluarga. Tanggungjawab juga 

kadang kala termasuk menyediakan kos bagi menyediakan keperluan anak-anak 

untuk mengikuti PdPR dengan berkesan. Para ibu tunggal dengan anak yang ramai 

misalnya, pasti tertekan dengan keperluan menyediakan telefon atau laptop untuk 

anak-anak. Pasti semua ibu mahukan anak-anaknya selesa belajar walau dalam apa 

keadaan sekalipun, namun, bagi yang kurang mampu, itulah yang meruntun hati. 

Itu belum lagi kiraan kos untuk memastikan kemudahan internet mencukupi 

untuk anak-anak. Makanan juga harus disediakan secukupnya dari segi kuantiti dan 

kualiti. Jika segalanya diuruskan sendiri, bayangkan beban yang ditanggung wanita-

wanita waja ini.  

Bayangkan ada ibu tunggal yang perlu bekerja sebagai petugas barisan 

hadapan, meninggalkan anak-anak di rumah dengan memikirkan ketidakcukupan 

keperluan untuk PdPR. Malah ibu yang bekerjaya juga menghadapi kesukaran 

mengagihkan masa untuk menjalankan tugas dari rumah dan dalam masa yang sama 

memastikan anak-anak terutama di sekolah rendah berjaya mengikuti PdPR dengan 

berkesan. Anak-anak dalam usia ini terutama di tahap satu, lazimnya tidak berupaya 

mengemudi PdPR sendirian. Bantuan dan pantauan ibu bapa atau penjaga memang 

diperlukan. Nampaknya, dilema merangkul setiap wanita dalam darjah yang berbeza-

beza. 

Ini belum lagi memikirkan nasib sesetengah wanita yang menjadi mangsa 

tekanan mental kerana keganasan rumah tangga di era pandemik ini. Statistik 

menunjukkan keganasan rumah tangga meningkat sejak PKP di Malaysia. Hingga 

akhir 2020 sahaja, lebih 2000 kes dilaporkan ke pihak berkuasa. Jumlah kes terus 



meningkat sehingga 3.4 kali ganda pada 2021 menjadikan rumah bukan tempat yang 

selamat bagi sesetengah wanita ketika keluar rumah menjadi satu ‘dosa’. 

Kita dapat lihat, wanita norma baharu bukan lagi seperti dua tahun lalu. Kini, 

agak janggal menyertai aktiviti ‘ahli mesyuarat tingkap’ pada waktu malam seraya 

menghadiri kenduri-kendara. Segalanya hanya tinggal kenangan. Esok-lusa, belum 

pasti lagi. Adakah keadaan akan pulih dan kembali kepada asal? Tidak mustahil jika 

kita semua usahakan dan menyokong antara satu sama lain. Sama-sama kita berdoa. 
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