
Bekerja dengan dan untuk Remaja 
dalam Krisis Kemanusiaan

Pengarusutamaan Partisipasi Remaja di Indonesia 
dalam Upaya Kesiapsiagaan, Respons, dan 
Pemulihan untuk Bencana

Ikhtisar

Tujuan program
Meningkatkan partisipasi dan pemenuhan hak-hak remaja yang paling rentan 
agar dapat menciptakan solusi dan memberi masukan untuk keputusan yang 
dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan 
remaja sebelum, selama, dan setelah keadaan darurat.

Pendekatan UNICEF Indonesia
Integrasi partisipasi remaja secara signi�kan dan menyeluruh ke dalam 
perencanaan dan tindakan terkait kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan 
untuk bencana. Upaya tersebut termasuk mengurangi dan memitigasi risiko, 
mengarusutamakan proses partisipatif remaja ke dalam kurikulum sekolah dan 
prosedur tanggap darurat, serta meningkatkan partisipasi remaja dalam 
program multisektor UNICEF.

Kumpulan studi kasus ini menunjukkan cara 
mempercepat pemerolehan hasil untuk 
remaja dalam krisis kemanusiaan dan krisis 
berkepanjangan guna mendukung 
pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB), yaitu Kesetaraan Gender 
(TPB 5), Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10), 
Penanganan Perubahan Iklim (TPB 13), dan 
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17).



Konteks

Anak muda di Indonesia memiliki dasar ekonomi yang kuat sebagai pijakan untuk 
membangun masa depan mereka. Sebelum pandemi COVID-19, tingkat pertumbuhan 
tahunan ekonomi Indonesia yang merupakan negara berpenghasilan menengah 

1hampir mencapai lima persen.  Akan tetapi, dengan 17.000 pulau lebih di Indonesia 
2yang menjadi bagian Cincin Api Pasi�k,  ada risiko besar terjadinya bencana alam yang 

mengancam kemajuan Indonesia dalam jangka panjang sekaligus kelangsungan hidup 
dan perkembangan menyeluruh dari hampir 46 juta remaja perempuan dan laki-laki di 

3negara ini.  Seperti yang ditemui di banyak negara di dunia, perubahan iklim 
merupakan persoalan utama menurut anak muda di Indonesia (U-Report 2021). 
Dengan kekhawatiran sekaligus semangat mereka untuk mengatasi persoalan ini, 
remaja menjadi unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia.

UNICEF melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan 
mendengarkan dan bermitra dengan remaja perempuan dan laki-laki guna 
memberi masukan untuk program dan memastikan program tersebut 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan remaja.

Sebagai contoh, dalam upaya yang difokuskan pada remaja, mungkin 
diperlukan strategi pengurangan risiko yang berbeda untuk anak muda 
penyandang disabilitas dibandingkan untuk teman sebayanya; di 
perdesaan, remaja mungkin memiliki kebutuhan terkait keselamatan dalam 
keadaan darurat yang berbeda dengan remaja yang tinggal di perkotaan.

Sebelumnya, inisiatif seperti ini disusun oleh orang dewasa untuk remaja, 
tetapi tidak dengan mereka, meski kebutuhan anak muda berbeda dengan 

8orang dewasa dan berbeda-beda tergantung berbagai macam faktor.

Upaya memastikan remaja di Indonesia tetap aman, terlindungi, dan siap 
siaga sebelum, selama, dan setelah terjadinya situasi berbahaya menjadi 
fokus utama UNICEF dan mitra pemerintah. Contoh upaya tersebut 
meliputi dukungan terkait penerapan panduan dan kurikulum sekolah 

5aman;  penyediaan tenda kelas darurat, Kit Remaja (Adolescent Kits), dan 
6Kit Perlengkapan Sekolah (School-in-a-Box kits);  dan pemberian pelatihan 

7tanggap darurat yang mencakup penanganan persoalan psikososial.

2.000+
laporan kejadian bencana

4pada tahun 2020

Kekeringan

Gempa bumi 
Erupsi gunung berapi 
Banjir

Tanah longsor 
Gelombang pasang 
Tsunami
Pandemi COVID-19

Respons kemanusiaan, pengurangan risiko bencana (PRB), 
dan pemulihan pascabencana makin memperhatikan aspek 
partisipasi remaja sebagai aspek penting dalam perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan guna 
menghasilkan capaian jangka pendek dan jangka panjang 

9yang penting bagi perkembangan remaja.



Respons oleh UNICEF:
Program & Capaian Utama

Dalam sepuluh tahun terakhir, UNICEF Indonesia telah mempercepat upayanya 
terkait pelibatan masyarakat sejak dini dengan dasar bahwa pengembangan 
remaja akan memberikan manfaat jangka panjang.

Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak remaja untuk 
10didengar yang dijamin oleh Pasal 12 Konvensi Hak Anak  yang dirati�kasi 

Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Partisipasi remaja telah diatur 
dalam kebijakan negara, sedangkan pengarusutamaan pandangan dan 
solusi yang diberikan remaja secara signi�kan ke dalam proses pengambilan 
keputusan yang formal merupakan persoalan yang lebih kompleks. Upaya 
tersebut membutuhkan kerja sama, strategi yang terarah, sumber daya, dan 
pengarahan.

Pada tahun 2021, UNICEF Indonesia telah menyertakan aspek partisipasi 
remaja ke dalam strategi program lima tahunannya sebagai pendekatan 
multisektor. Integrasi tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari hasil 
positif yang diperoleh melalui program yang berpusat pada remaja, 
termasuk melalui penggunaan Kit Remaja untuk Ekspresi dan Inovasi dari 

11UNICEF.  Kit Remaja telah mendorong peningkatan upaya pelibatan remaja.

Menggunakan Kit Remaja untuk Ekspresi dan 
Inovasi dari UNICEF dalam Keadaan Darurat

Kit Remaja UNICEF merupakan paket yang dapat disesuaikan yang berisi 
pedoman, alat, kegiatan, dan perlengkapan untuk mendukung remaja berusia 
10–19 tahun, terutama remaja yang terdampak krisis kemanusiaan dan krisis 
berkepanjangan. Kit Remaja disusun menggunakan proses perancangan 
yang berpusat pada manusia (human-centered design) yang dilakukan 
bersama remaja dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta 
kompetensi remaja agar mereka dapat mengekspresikan diri sendiri, terlibat 
dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, dan ikut 
memberikan perubahan positif dalam masyarakat setempat.

Kit Remaja untuk Ekspresi dan Inovasi dari UNICEF bertujuan untuk 
mengembangkan 10 kompetensi inti:

Komunikasi dan 
ekspresi

Identitas dan 
kepercayaan diri

Kepemimpinan dan 
pengaruh

Mengatasi stres dan 
mengelola emosi

Memecahkan masalah 
dan mengelola kon�ik

Empati dan 
penghargaan

Berpikir kritis dan 
mengambil keputusan

Kerja sama dan 
kerja tim

Harapan bagi masa depan 
dan menetapkan tujuan

Kreativitas dan 
inovasi

Rencana Strategis Program
UNICEF Indonesia

Rencana Strategis Program UNICEF Indonesia bertujuan 
agar anak-anak dan remaja perempuan serta laki-laki 
pada tahun 2025 dapat memperoleh manfaat dari:

perencanaan dan pengeluaran publik berbasis bukti,

sistem perlindungan sosial universal yang lebih luas yang 
mempertimbangkan risiko terkait lingkungan dan bencana.

data yang andal, dan

Dalam mencapai tujuan ini, UNICEF Indonesia telah 
mengutamakan pembentukan kemitraan pada semua 
tingkatan guna memperkuat partisipasi remaja secara 
signi�kan dalam pengambilan keputusan yang 
memengaruhi hak-hak serta kesejahteraan mereka, 
termasuk hak-hak atas lingkungan hidup.



Di Indonesia, Kit Remaja telah diintegrasikan ke dalam program guna mengatasi risiko situasi berbahaya dan 
bencana yang makin meningkat yang dihadapi remaja, dengan:

Kegiatan dalam Kit Remaja berkaitan erat dengan Lingkar Remaja, yaitu sekelompok remaja yang belajar 
bersama, mengembangkan keterampilan, bersosialisasi, mengekspresikan diri, membentuk tim, dan 
melakukan aksi nyata di masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menggunakan pendekatan empat tahap 
(lihat gambar di kanan) yang merupakan sebuah proses berulang untuk mengidenti�kasi dan menemukan 
solusi bagi persoalan yang menjadi perhatian.

Meningkatkan pengetahuan remaja terkait kebijakan dan kemampuan mereka untuk mengenali risiko 
bencana,

Mengarahkan remaja agar dapat terlibat dalam menciptakan perubahan sosial dan politik yang signi�kan.

Mendukung remaja dalam menyusun solusi realistis melalui pendekatan yang inovatif, dan

Semenjak tahun 2015, UNICEF Indonesia beserta para mitranya telah menggunakan pendekatan Kit Remaja 
di lebih dari 30 desa di 8 kabupaten guna menilai dan mengatasi risiko bencana, merespons keadaan darurat, 
dan mengambil tindakan untuk mencegah pernikahan anak (lihat gambar di bawah). UNICEF menyesuaikan 
sumber daya ini dengan konteks setempat agar dapat memenuhi kebutuhan remaja di Indonesia yang 
beragam dengan menambahkan materi pengurangan risiko bencana (PRB), pernikahan dini, dan manajemen 
kebersihan menstruasi (MKM).

Kit Remaja awalnya dirancang sebagai kegiatan tanggap darurat spesi�k yang dapat digunakan pascabencana 
guna memastikan pendapat anak muda dipertimbangkan dalam respons dan pemulihan. UNICEF Indonesia 
menyadari adanya potensi manfaat yang lebih besar dari Kit Remaja dan diperlukannya pelibatan remaja 
dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga pendekatan Lingkar Remaja lalu diintegrasikan ke dalam 
semua sektor yang menjadi fokus UNICEF, termasuk pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

Pembentukan 
Lingkar

Saling Berkenalan

Saling Terhubung

Bertindak

Kegiatan tanggap darurat

Remaja dalam proyek kedaruratan

Remaja dalam keadaan darurat 
dengan pendekatan kisah digital masyarakat

Remaja dalam proyek kedaruratan

Agar Kit Remaja dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia, UNICEF Indonesia memberikan pelatihan 
kepada para mitra, termasuk ChildFund; Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana 
Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek); Palang Merah Indonesia; dan 
Gerakan Pramuka Indonesia. Mitra di atas kemudian melatih orang dewasa yang menjadi fasilitator di desa 
agar dapat bekerja sama dengan lebih dari 3.300 remaja peserta. UNICEF beserta mitranya memfasilitasi 
kemitraan antara remaja, orang tua, sekolah, dan pejabat pemerintah mulai dari tingkat daerah hingga 
tingkat nasional guna menerapkan solusi yang mereka ciptakan untuk berbagai persoalan, termasuk 
perubahan iklim dan ketidaksetaraan gender.

Upaya mengarusutamakan Kit Remaja menjadi lebih mudah akibat kemungkinannya untuk diadaptasi. 
Sebagai contoh, pada tahun 2020 UNICEF Indonesia menggunakan versi digital Kit Remaja yang telah 
diadaptasi untuk intervensi dukungan psikososial sebagai bagian dari respons COVID-19 UNICEF 
Indonesia. Intervensi tersebut mencakup penyelenggaraan sesi daring oleh pemuda terkait kesadaran 
terhadap kesehatan mental dan dukungan bagi anak muda yang merasa terisolasi dan rentan selama 
dilaksanakannya karantina wilayah di Indonesia.

Sulawesi
Tengah

Pernikahan anak

Fasilitator mendapat 
pelatihan

Lingkar Remaja

Peserta remaja

Ide solusi digagas



Mengatasi risiko bencana

Evaluasi internal UNICEF pada tahun 2019 menunjukkan manfaat kegiatan Kit 
Remaja dalam membantu mengembangkan kemampuan remaja perempuan dan 
laki-laki terkait komunikasi, ekspresi, rasa percaya diri, kreativitas, dan 
keterampilan dalam mengidenti�kasi kerentanan dan tantangan akibat bencana 

13serta solusinya.  Akan tetapi, tindakan responsif yang dilakukan orang dewasa 
dalam menerapkan solusi yang dihasilkan remaja terbukti sulit dilakukan akibat 
keterbatasan dana, norma sosial yang mengesampingkan kontribusi remaja, dan 
prosedur penganggaran yang rumit di tingkat daerah. Evaluasi tersebut 
menemukan bahwa hanya ada 4 dari 41 Lingkar Remaja yang dapat menjangkau 
pengambil keputusan serta anggota masyarakat setempat, menyampaikan 
gagasan mereka, dan menyaksikan penerapan solusi di tingkat desa. (Lihat contoh 
di sebelah kanan dan video oleh para remaja di Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] 
yang menceritakan solusi yang mereka ciptakan untuk berbagai persoalan di 

14Kupang.)

Evaluasi tersebut menjabarkan aspek penting yang perlu menjadi fokus ke 
depannya, yaitu:

Respons kemanusiaan UNICEF Indonesia mencakup pelibatan remaja agar dapat 
berpartisipasi  dalam Lingkar Remaja di kota dan desa setempat dan 
mengidenti�kasi sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang berdampak besar 
pada kehidupan mereka. Kekhawatiran yang mereka sampaikan berkaitan dengan 

12kekeringan, banjir, erupsi gunung berapi, tsunami, dan gempa bumi.

Investasi yang lebih besar untuk pengembangan kapasitas fasilitator pemuda,

Strategi perubahan perilaku yang mampu mengidenti�kasi dan mengubah 
norma sosial negatif yang berkaitan dengan peran remaja dalam masyarakat, 
dan

Peningkatan dukungan eksternal dari para mitra.

Temuan dari evaluasi di atas menunjukkan bahwa dukungan aktif dari organisasi 
mitra atau UNICEF merupakan faktor penting dalam mendorong kegiatan Lingkar 
Remaja, menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan, memberikan 
pengaruh, dan menghasilkan capaian.

Merespons keadaan darurat

Semenjak tahun 2018, UNICEF Indonesia terus menyelenggarakan pelatihan Kit 
Remaja untuk penanggung jawab tanggap bencana di 10 provinsi berisiko tinggi. 
Penanggung jawab mempelajari Kit Remaja dan, lebih jauh, cara menyelenggarakan 
kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja dalam situasi darurat. Dengan 
pelatihan ini, respons dapat disesuaikan dengan kerentanan remaja yang beragam. 
Sebagai contoh, karena Lingkar Remaja telah dibentuk bersama fasilitator, 
intervensi spesi�k untuk remaja dapat dilakukan selama keadaan darurat di Boyolali 
(Jawa Tengah) akibat erupsi Gunung Merapi selama upaya tanggap darurat erupsi 
Gunung Agung di Bali.

Pada tahun 2018, melalui kerja sama dengan Sekretariat Nasional Satuan 
Pendidikan Aman Bencana Kemdikbudristek, metodologi Kit Remaja diterapkan 
dalam upaya tanggap bencana di tingkat daerah. Sumber materi belajar resmi dari 
Kemdikbudristek ini juga digunakan selama penutupan sekolah akibat COVID-19 
pada tahun 2020.

Remaja bertindak, 
orang dewasa mendengar

Berdasarkan pengalaman tersebut, para remaja 
mengungkapkan bahwa mereka menjadi lebih percaya diri dan 
lebih berani menyuarakan pendapatnya terkait persoalan yang 
menyangkut kehidupan mereka. Hal ini sangat dirasakan para 
remaja perempuan yang suaranya kerap kali tidak terlalu 
didengar di masyarakat jika dibandingkan remaja laki-laki.

Remaja lalu menciptakan gagasan untuk membuat sumur bor 
yang dilengkapi pompa dan bekerja sama dengan orang tua 
untuk menyampaikan solusi mereka ke kelurahan. Setelah itu, 
ada lima sumur yang berhasil dibuat di desa mereka yang 
pendanaannya berasal dari anggaran pembangunan wilayah 
setempat.

Kepala desa menyadari adanya kebutuhan serta gagasan unik 
yang dimiliki para remaja perempuan dan laki-laki yang sering 
kali berbeda dengan yang dimiliki orang dewasa. Remaja juga 
dapat berkontribusi terhadap penyusunan strategi, rencana, dan 
anggaran untuk PRB. Para pemimpin desa lalu menyertakan 
pelibatan remaja ke dalam proses perencanaan dan 
pemantauan untuk bencana di wilayah setempat dengan 
dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kupang.

Di sebuah desa di Kupang, remaja memanfaatkan Kit Remaja 
untuk mengidenti�kasi bahaya dan risiko di wilayah setempat 

12yang berdampak negatif pada kehidupan mereka.  Melalui 
diskusi, wawancara dengan teman sebaya, dan pemetaan 
bahaya serta kapasitas, Lingkar Remaja dapat menentukan 
bahwa persoalan persediaan air di desa mereka yang makin 
parah akibat kekeringan menghambat kehadiran mereka di 
sekolah. Remaja perempuan yang sering kali disuruh mengambil 
air dari tempat yang jauh menjadi yang paling terdampak.

Anak-anak petani menyampaikan 
kekhawatirannya terhadap 
perubahan iklim

Lewat Lingkar Remaja yang terbentuk melalui kerja sama dengan 
ChildFund, anak muda menggunakan Kisah Digital Masyarakat 
(Community Digital Storytelling atau CDST) untuk membuat �lm 
yang berisi kekhawatiran mereka terhadap iklim yang terus 
berubah, termasuk ketakutan mereka terhadap masa depan

sebagai anak petani. Sebagai contoh, satu kisah yang 
menggunakan foto dan video sebagai medianya menceritakan 
dampak gagal panen akibat curah hujan tidak menentu dan banjir 
pada remaja serta asupan gizi dan mata pencaharian 

15keluarganya.

Remaja menggagas ide agar mereka didukung untuk dapat 
memutar �lm di hadapan perwakilan dari Pemerintah yang 
bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, 
pendidikan, dan sosial di kabupaten tersebut. Dari upaya 
tersebut, remaja menjadi dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan secara formal di tingkat desa dan sudut pandang 
orang dewasa terhadap nilai partisipasi aktif anak muda di 
masyarakat berubah.

Jaringan advokasi Children in a Changing Climate menggunakan 
video tersebut (dan 15 video lain yang dibuat oleh remaja dan 
pemuda sebagai bagian dari program CDST nasional) untuk 
mengampanyekan pengurangan risiko bencana dan kebijakan 
perubahan iklim yang berpusat pada anak, lingkungan sehat 
untuk anak-anak, dan hak-hak anak. (Lihat saluran YouTube 

16mereka. )



Menekan angka pernikahan anak

Kegiatan Kit Remaja juga digunakan secara lebih luas oleh UNICEF Indonesia dan mitra dari masyarakat sipil 
serta pemerintah guna mengatasi norma gender dan sosial yang merugikan yang melanggengkan budaya 
pernikahan anak. Pada tahun 2018, diadakan serangkaian kegiatan dialog selama empat bulan di tingkat desa 
bersama pemimpin agama dan masyarakat dengan partisipasi remaja yang lebih baik. UNICEF menemukan 
bahwa pendekatan ini mampu mengurangi jumlah masyarakat yang meyakini bahwa pernikahan dini lumrah, 
yaitu dari 97,2 persen menjadi 85,6 persen, serta dapat meningkatkan kesadaran bahwa upaya melanjutkan 
pendidikan anak-anak serta mempromosikan pemberdayaan perempuan mampu menekan angka pernikahan 
anak. Kegiatan yang difasilitasi melalui Kit Remaja tersebut mampu menimbulkan perubahan pada proses 
penganggaran di tingkat daerah yang memungkinkan adanya kegiatan yang berkesinambungan untuk dan 
oleh remaja guna mencegah dan merespons persoalan pernikahan dini.

Menurut anak muda di Sulawesi Tengah dan Mamuju, pernikahan anak merupakan persoalan yang krusial di 
masyarakat setempat. Hampir 250 remaja perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam kegiatan Lingkar 
Remaja untuk mengembangkan kompetensi utama dan mempelajari keterampilan baru agar dapat mengajak 
masyarakat untuk berkomunikasi, menyuarakan pendapatnya, dan mengatasi persoalan pernikahan dini, 
termasuk menghadapi situasi pascabencana alam. Sebagai contoh, peserta remaja merencanakan dan 
melaksanakan kampanye dan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap 
persoalan pernikahan dini di masyarakat setempat.

Mengarusutamakan Partisipasi Remaja dalam Upaya 
Kesiapsiagaan dan Respons Keadaan Darurat

Mengubah pandangan dan sikap yang sudah umum agar partisipasi remaja dapat 
dihargai merupakan tugas yang sangat berat karena pandangan sering kali 
merupakan sesuatu yang sudah dipelajari sejak dini dan tertanam dalam sistem 
pembelajaran. UNICEF Indonesia telah bermitra dengan Sekretariat Nasional 
Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemdikbudristek, perguruan tinggi untuk 
pendidikan guru, dan dinas pendidikan kabupaten untuk mengarusutamakan 
partisipasi remaja ke dalam sekolah dan program pembelajaran.

Meskipun pentingnya partisipasi remaja makin mendapat perhatian, 
keterwakilan remaja secara luas dan signi�kan dalam ruang sipil masih minim. 
Anak muda yang berpartisipasi dalam peringatan ke-30 Konvensi Hak Anak pada 
tahun 2019 menyampaikan persoalan tersebut sebagai pesan utama dalam 12 
poin pernyataan yang disampaikan di hadapan Menteri Perempuan dan Anak, 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur Jawa 

17Tengah, Wali Kota Surakarta, dan perwakilan dari UNICEF.  Mengatasi persoalan 
remaja sangat penting untuk perkembangan mereka karena persoalan yang 
paling memengaruhi mereka dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka 
seterusnya (lihat informasi di sebelah kanan).

Partisipasi remaja dalam sistem skala nasional

Sejak tahun 2018, Kit Remaja telah digunakan sebagai bagian dari kegiatan 
ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama di tiga kabupaten dan empat desa. 
Sebagian solusi yang ditawarkan oleh remaja dalam rapat perencanaan wilayah 
setempat, seperti pompa air listrik di Desa Oletsala, Kabupaten Kupang, didanai 
anggaran pemerintah setempat. Di wilayah lain, pelibatan remaja diwajibkan 
dalam proses perencanaan wilayah setempat dan penyusunan kebijakan.

Untuk mengintegrasikan partisipasi remaja ke dalam pengelolaan sekolah dan 
proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah, kegiatan Kit Remaja telah 
ditambahkan ke dalam kurikulum Sekolah Aman yang Komprehensif 
(Comprehensive School Safety/CSS). Dengan upaya ini, remaja dapat belajar 
mengidenti�kasi risiko utama bencana di masyarakat setempat dan memberikan 
solusi kepada sekolah dan pemangku kepentingan di wilayah setempat.

UNICEF saat ini mendukung Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dalam 
melaksanakan studi terhadap berbagai platform partisipasi yang berbeda untuk 
remaja dan tingkat pelibatan mungkin diwujudkan. Studi ini bertujuan memahami 
apakah pelibatan tersebut bermakna dan meningkatkan kesejahteraan remaja. 
Perencanaan studi tersebut akan selesai pada akhir tahun 2021 (Lihat hasil 
survei U-Report tahun 2020 di sebelah kanan).

Survei U-Report nasional
tahun 2021

Dari hasil survei U-Report pada tahun 2021 yang 
diikuti 28.720 responden dari seluruh Indonesia 
(65% di antaranya perempuan), kekhawatiran 
terbesar yang dimiliki anak muda antara lain:

Keterampilan dan pembelajaran

Kesehatan mental  

Perubahan iklim

 U-Report 2020

Dari hasil survei U-Report tahun 2020 yang diikuti 
1.683 responden, hanya 13% responden yang 
berpartisipasi dalam forum pemuda nasional.

Alasan tidak berpartisipasi mencakup: 

35% - Tidak tahu caranya berpartisipasi 

23% - Tidak pernah diajak

60% - Tidak mengetahui adanya forum nasional

Akan tetapi, 95% responden menyatakan akan mempelajari 
caranya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di 

18masyarakat setempat.



Partisipasi remaja dalam kurikulum pendidikan keterampilan hidup

UNICEF Indonesia telah menyesuaikan kegiatan Kit Remaja untuk kurikulum pendidikan keterampilan 
hidup (PKH) yang dikembangkannya, yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua 
Barat dengan tujuan menjangkau remaja yang paling rentan di wilayah yang berisiko tinggi terkena 
bencana, dampak perubahan iklim, dan peristiwa tidak terduga lainnya. Kegiatan belajar di dalam kelas di 
Sulawesi Selatan dan Papua Barat telah diadaptasi melalui kerja sama dengan universitas keguruan dan 
penilaian terhadap kurikulum dengan pendekatan rancangan yang berpusat pada manusia yang dilakukan 
oleh guru dan siswa. Kegiatan Kit Remaja juga telah disertakan sebagai bagian dari sistem akreditasi 
nasional di Kemdikbudristek, sehingga guru yang mengajar mata pelajaran PKH dapat memperoleh 
insentif.

Saat ini, UNICEF Indonesia sedang memperluas cakupan upaya di tingkat daerah guna mendorong 
tingkat partisipasi remaja yang lebih besar dan meningkatkannya ke tingkat nasional. UNICEF Indonesia 
juga sedang mengembangkan modul pembelajaran elektronik untuk meningkatkan kapasitas guru, yang 

19saat ini jumlah terdaftarnya melebihi 14.000 guru,  dan mendigitisasi versi bahasa Indonesia Kit Remaja.

Kurikulum ini telah mengarusutamakan keterampilan yang diperlukan di abad kedua puluh satu, misalnya, 
pemecahan masalah, komunikasi, penyelesaian kon�ik dalam semua topik pembelajaran yang mencakup 
kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak terkait, sanitasi, pencegahan kekerasan, gender, hak 
asasi manusia, kepercayaan diri terhadap �sik, dan HIV/AIDS. Sebagai bagian dari kurikulum, remaja 
merencanakan dan melaksanakan berbagai inisiatif untuk menyerbarluaskan pengetahuan kepada teman 
sebaya dan anggota masyarakat lainnya terkait topik yang menurut mereka urgen, misalnya, manajemen 
kebersihan menstruasi dan pencegahan perundungan serta pernikahan anak.

Mengarusutamakan Partisipasi Remaja dalam Berbagai Sektor

Strategi Program Negara Tahun 2021–2025 UNICEF Indonesia mengutamakan pelibatan secara rutin anak-anak dan remaja dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program yang dikembangkannya. Sejumlah sektor telah menyertakan berbagai 

20kegiatan pelibatan remaja:

Pengalaman UNICEF Indonesia dalam memanfaatkan Lingkar Remaja untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan respons 
dan pelibatan remaja dalam kolaborasi, advokasi, dan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi remaja dapat mempercepat 
pemerolehan hasil program. Oleh karena itu, UNICEF Indonesia telah mengembangkan dan memfasilitasi pendekatan srategis lintas 
sektor yang bertujuan untuk mengintegrasikan partisipasi remaja melalui kemitraan dengan masyarakat sipil dan pemerintah.

14.000+
guru yang telah mendaftarkan 

diri ke program modul 
pembelajaran elektronik untuk 

peningkatan kapasitas guru yang 
berfokus pada partisipasi remaja

Tim iklim, mempromosikan kebijakan manajemen risiko yang berpusat pada anak dan mengarusutamakan keadaan darurat, dan pengurangan risiko bencana (PRB) 
kegiatan dengan sasaran khusus terkait lingkungan hidup dan aksi iklim bersama dan untuk remaja. Tim ini berupaya memastikan remaja dilibatkan sebagai pemangku 
kepentingan aktif dalam perencanaan serta penyusunan anggaran dan kebijakan oleh pemerintah.

Tim (communication for development/C4D) bekerja bersama remaja dalam penelitian dan kegiatan C4D, termasuk di media sosial, komunikasi untuk pembangunan 
guna mengidenti�kasi, mengatasi, dan mengoreksi informasi keliru yang mencakup topik seperti respons COVID-19 Indonesia dan kampanye vaksinasi.

Tim  mempertimbangkan pendapat anak-anak dan remaja dalam penyusunan program melalui konsultasi di tingkat nasional dan penelitian yang kesehatan
diselenggarakan remaja. Tim ini membentuk jaringan Selatan-Selatan dengan berbagai negara di kawasan yang menghadapi ancaman kesehatan yang serupa akibat 
degradasi lingkungan dan krisis iklim. Dengan upaya tersebut, UNICEF dapat memahami lebih baik serta mengatasi kebutuhan kesehatan remaja yang unik sekaligus 
dampaknya pada pengembangan diri, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan.

Tim dan mitra industri  mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan kapasitasnya dalam menggunakan platform daring guna meningkatkan perlindungan anak
keselamatan remaja. Sektor ini bekerja sama dengan remaja guna mencari cara mengurangi kekerasan dan pandangan serta sikap sosial yang merugikan dengan fokus 
pada upaya promosi norma gender yang positif.

Tim meningkatkan kesadaran masyarakat sipil terhadap hak-hak remaja untuk ikut serta menyusun keputusan yang memengaruhi mereka dengan kebijakan sosial 
meningkatkan kapasitas mitra pemerintah di tingkat subnasional agar dapat bekerja bersama remaja secara partisipatif, bermakna, dan inklusif.

Tim  berfokus pada upaya penguatan keterampilan hidup, keterampilan yang dibutuhkan di abad kedua puluh satu, kapasitas digital, dan kewirausahaan untuk pendidikan
remaja di Indonesia dengan perhatian khusus pada upaya menjangkau anak perempuan dan laki-laki yang rentan, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Tim ini 
melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan dan penciptaan berbagai solusi yang dapat ditingkatkan skalanya.

Tim  mengaitkan intervensi pendidikan dan komunikasi perubahan perilaku sosial dengan program kesehatan sekolah yang transformatif gender di tingkat sekolah dasar gizi
dan menengah. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan layanan gizi dasar untuk remaja (termasuk ibu hamil dan menyusui) melalui pedoman teknis serta produk 
pengembangan kapasitas yang transformatif gender di tingkat nasional dan subnasional.

Tim meningkatkan kolaborasi dengan aktor nontradisional, termasuk dengan remaja yang paling rentan, melalui konsultasi dan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) 
partisipasi dalam penyusunan program. Dalam program nasionalnya, tim ini memastikan inovasi teknologi dan keuangan dirancang agar dapat mendorong penyampaian 
pendapat oleh remaja.



Pelajaran Utama yang Dipetik

Menciptakan lingkungan yang suportif untuk mewujudkan partisipasi remaja

Lingkungan yang suportif untuk mewujudkan partisipasi remaja yang bermakna mengharuskan orang 
dewasa dan remaja memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan, terutama 
yang terkait dengan peran fasilitasi. Sebagai contoh, Lingkar Remaja biasanya didukung oleh pemuda dan 
fasilitator orang dewasa di wilayah setempat yang tidak hanya perlu memahami dampak partisipasi 
remaja dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan respons masyarakat, tetapi juga perlu 
memiliki keterampilan berbicara dan fasilitasi, sehingga dapat mendukung remaja perempuan dan laki-
laki secara penuh dalam menerapkan solusi yang mereka tawarkan.

Menurut UNICEF, perlu dilakukan pemetaan ekosistem setempat dan identi�kasi program awal yang 
21berkelanjutan sebelum pelaksanaan kegiatan Kit Remaja. Upaya ini juga mempertimbangkan:

Pengetahuan tentang konteks sosial dan politik setempat, termasuk norma sosial terkait 
remaja sekaligus perannya dalam masyarakat guna memastikan bahwa kegiatan mampu 
menjamin keselamatan remaja dan melindungi mereka;

Kebutuhan waktu yang memadai untuk mengembangkan keterampilan fasilitator untuk 
melaksanakan kegiatan di wilayah setempat sekaligus kemampuan untuk mengukur 
keterampilan tersebut;

Kebutuhan waktu dan dukungan untuk menyusun rencana aksi yang realistis oleh mitra 
nasional dan fasilitator di wilayah setempat;

Kebutuhan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk mendukung remaja 
agar dapat menindaklanjuti solusi yang ditawarkan.

Kebutuhan menguatkan kapasitas mitra nasional dan promotor di wilayah setempat untuk 
berbagai proses dalam Kit Remaja, terutama dalam fase Bertindak;

Kebutuhan lini masa yang realistis untuk kegiatan Lingkar Remaja dengan memperhatikan 
kewajiban peserta kepada keluarga dan sekolah; dan

Menghubungkan partisipasi remaja dengan pelibatan warga negara dan masyarakat

Seperti yang sudah teridenti�kasi, peluang perkembangan terbesar ada di tahap Bertindak dalam Kit Remaja. Berdasarkan hal tersebut, 
diperlukan perhatian lebih selama pelatihan dan perencanaan untuk mengidenti�kasi dan bekerja sama dengan pembuat kebijakan di 
wilayah setempat yang bersedia mendukung partisipasi remaja dalam proses pengambilan keputusan. Membangun hubungan antara 
remaja dan pengambil keputusan sejak dini dalam proses yang ada dalam Lingkar Remaja dapat membantu memastikan solusi yang 
mereka tawarkan sesuai dengan prioritas dan anggaran yang dimiliki pemerintah setempat serta dukungan yang tersedia.

Lingkungan yang suportif untuk 
mewujudkan partisipasi remaja yang 

bermakna mengharuskan orang 
dewasa dan remaja memiliki 

keterampilan, pengetahuan, dan 
sumber daya yang diperlukan, terutama 

yang terkait dengan peran fasilitasi



Mengintegrasikan pemantauan dan evaluasi sistematis terhadap partisipasi remaja

Karena berbagai persoalan yang disampaikan melalui Lingkar Remaja di wilayah setempat juga dirasakan 
oleh anak muda lainnya di seluruh Indonesia, menyertakan gagasan tersebut ke dalam rencana, anggaran, 
dan kebijakan nasional sangat perlu dilakukan agar perubahan sistemis yang lebih luas dapat terwujud. 
Upaya ini dapat terlaksana dengan mendukung anggota kelompok remaja agar bergabung dengan jaringan 
pemuda nasional, berpartisipasi dalam konferensi pemuda, dan melakukan advokasi dalam pembuatan 
kebijakan di tingkat internasional.

Agar efektivitas partisipasi remaja di tingkat daerah dan nasional dapat dipantau dan dievaluasi, prosedur 
pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation/M&E) perlu diintegrasikan ke dalam proses 
perencanaan bersama fasilitator dan remaja di wilayah setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, UNICEF 
beserta mitranya telah menyusun beberapa sumber daya utama yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 
pelaksanaan program partisipasi remaja yang bermakna dan pelibatan warga negara sekaligus upaya 
pemantauan dan evaluasi:

UNICEF Guidance Note: Adolescent participation in UNICEF monitoring and evaluation 

UNICEF's Engaged and heard! Guidelines on adolescent participation and civic engagement 

UNICEF's Conceptual Framework for Measuring Outcomes of Adolescent Participation 

23(Catatan Panduan UNICEF: Partisipasi remaja dalam pemantauan dan evaluasi UNICEF),

24(Terlibat dan didengar! Pedoman tentang partisipasi remaja dan pelibatan warga negara) (hal. 28–29),  dan

22(Kerangka Kerja Konseptual untuk Mengukur Capaian Partisipasi Remaja),

The Inter-Agency Standing Committee's With Us and for Us: IASC guidelines on working with and for young people in 
humanitarian and protracted crises (Bersama dan untuk Kita: Pedoman IASC terkait bekerja dengan dan untuk anak 

25muda dalam krisis kemanusiaan dan krisis berkepanjangan) (hal. 82).

Mendukung ruang digital yang aman sekaligus mengenali kesenjangan digital

Respons pandemi COVID-19 menunjukkan dampak teknologi digital dalam meningkatkan peluang pelibatan remaja 
yang sulit dijangkau dan dampak kesenjangan akses ke teknologi yang dapat menghambat pelibatan tersebut. 
Meski sebagian besar kegiatan Lingkar Remaja dirancang agar dilakukan secara langsung, UNICEF mampu 
menyelenggarakan kegiatan Kit Remaja secara daring. UNICEF menyadari bahwa peningkatan perlu dilakukan agar 
dapat melibatkan anak muda secara bermakna di platform digital. Perlu diciptakan lebih banyak peluang untuk 
pengembangan keterampilan, peningkatan partisipasi, serta pembimbingan dan promosi untuk berbagai program 
lain yang diselenggarakan anak-anak dan remaja. Upaya mengatasi hambatan yang menyebabkan remaja yang 
tidak memiliki akses ke teknologi digital menjadi tertinggal sekaligus upaya membuat konten digital kreatif 
menggunakan Kit Remaja sangat perlu dilakukan.

Kesimpulan

Hampir sepertiga dari 270 juta penduduk Indonesia berusia di bawah 18 tahun. 
Merekalah yang akan mendapat manfaat paling besar dari upaya pengurangan 
risiko bencana yang berdampak buruk pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, 
dan kemakmuran mereka.

Dari pengalaman UNICEF Indonesia menerapkan Adolescent Kit, yang pertama kali diujicobakan dalam 
krisis kemanusiaan dan krisis berkepanjangan, kemudian di sektor lain, investasi dalam satu sektor 
terbukti mampu memicu penerapan di sektor lain. Dalam banyak kasus, investasi untuk kesiapsiagaan 
bencana dan identi�kasi risiko mendorong hubungan kerja lintas sektor yang lebih luas pada berbagai 
bidang yang memang menjadi perhatian para remaja, seperti pernikahan anak, pendidikan, dan 
kesehatan. Sektor-sektor tersebut mampu memanfaatkan dan menyesuaikan model pembinaan dan 
pembimbingan untuk Lingkar Remaja, menggunakan materi yang telah diterjemahkan, dan menyusun 
program berdasarkan pelajaran yang dipetik dari hasil evaluasi kegiatan Kit Remaja.

Selain berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, 
kontribusi yang mereka berikan juga dapat membawa perubahan dengan adanya rumah tangga yang 
lebih siap siaga, sekolah dan komunitas yang lebih tangguh, dan masyarakat yang lebih aman. Kegiatan 
pelibatan remaja dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan hidup yang mendasar dan 
memperoleh peluang untuk memberi masukan bagi kebijakan, terutama jika kegiatan tersebut sesuai 
dengan konteks setempat, membawa dampak, dan didukung oleh promotor orang dewasa yang 
mendengar gagasan para remaja.

Hampir sepertiga dari 270 juta 
penduduk Indonesia berusia 

di bawah 18 tahun.



Hasil awal tersebut menunjukkan bahwa UNICEF Indonesia mampu mengadaptasi berbagai kegiatan dengan 
cepat selama pandemi COVID-19 agar dapat terus bekerja sama dengan remaja sebagai bagian respons. 
Pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan berbagai risiko yang dihadapi remaja di Indonesia, memiliki 
pendekatan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan yang terarah, lintas sektor, dan terlembaga dapat 
mempercepat upaya untuk mengatasi kebutuhan remaja yang unik dalam situasi bencana yang beragam.

Pelajaran utama yang dipetik adalah investasi untuk partisipasi remaja sangat perlu dilakukan 
mengingat makin banyaknya situasi berbahaya yang dihadapi di Indonesia. Meski upaya untuk 
memastikan remaja dapat ikut serta menciptakan solusi bisa menjadi pekerjaan yang sulit, 
upaya tersebut sangat perlu dilakukan, tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan ekonomi 
Indonesia dalam jangka panjang, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, 
sehat, dan adil bagi para remaja.

Bacaan dan Informasi Lebih Lanjut

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana, Words into Action Guidelines:   
Engaging children and youth in disaster risk reduction and resilience building (Pedoman Mengubah Rencana 
Menjadi Tindakan: Melibatkan anak-anak dan pemuda dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan 
ketahanan)

UNICEF Guidance Note: Adolescent participation in UNICEF monitoring and evaluation (Catatan Panduan 
UNICEF: Partisipasi remaja dalam pemantauan dan evaluasi UNICEF)

Orang Dewasa Mendengarkan' Engaged and Heard! UNICEF guidelines on adolescent participation and civic 
engagement (Terlibat dan Didengar! Pedoman UNICEF terkait partisipasi remaja dan pelibatan warga negara)

'Blog: Ketika Remaja Melakukan Aksi; 

Kantor Evaluasi UNICEF,  (Kit Remaja 'Adolescent Kit for Expression and Innovation:  Innovation case study’ 
untuk Ekspresi dan Inovasi: Studi kasus inovasi)

Adolescent Kit for Expression and Innovation (Kit Remaja untuk Ekspresi dan Invasi)
UNICEF Indonesia –  | Bahasa Inggris Bahasa Indonesia

Komite Tetap Antarlembaga (IASC), With and for Us: IASC guidelines on  working with and for young people in 
humanitarian and protracted crises (Bersama dan untuk Kita: Pedoman IASC terkait bekerja dengan dan untuk 
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