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PENGANTAR

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 
situasi partisipasi anak-anak dan remaja di Indonesia saat ini. Tinjauan ini 
memaparkan informasi yang bermanfaat untuk pelaksanaan sebuah studi yang 
didukung oleh UNICEF dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas): Analisis Situasi 
Partisipasi Anak dan Remaja dan Keterlibatan di Masyarakat di Indonesia. 

Cakupan dari tinjauan ini tidak meliputi keseluruhan materi dari bahasan-bahasan 
ini secara mendalam, melainkan, fokus tujuannya adalah secara lebih tegas 
menyoroti jenis informasi tentang partisipasi anak-anak dan remaja yang tersedia, 
menyoroti wadah-wadah yang bertujuan melibatkan anak-anak dan remaja dalam 
pengambilan keputusan publik dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana 
memastikan mereka berpartisipasi secara bermakna dalam proses-proses ini. 
Di mana celah-celah yang telah teridentifikasi, menjadi sorotan dengan harapan 
bagaimana cara mengisi celah-celah ini akan menjadi salah satu tujuan dari proses 
pengumpulan data dari Analisis Situasi ini. 

Dokumen-dokumen untuk tinjauan pustaka ini sebagian besar diperoleh dari 
UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 
dan bahan bacaan/dokumen dari Bappenas, laporan-laporan dari Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) serta dokumen-dokumen yang dapat diakses melalui jaringan 
internet. Bahan bacaan/dokumen yang dijadikan referensi termasuk Undang-
undang (UU) tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri (Permen), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, laporan-laporan 
penelitian dari UNICEF dan organisasi-organisasi lainnya, berbagai studi kasus 
tentang Forum Anak (FA) dan U-Report1. 

Tinjauan ini akan diawali dengan beberapa definisi istilah yang relevan dan 
garis besar dari kerangka hukum partisipasi anak-anak dan remaja, sebelum 
meluas pada pembahasan tentang kerangka partisipasi dan wadah-wadah yang 
teridentifikasi untuk partisipasi. Tinjauan ini akan dilanjutkan dengan analisis profil 
dan lingkungan partisipasi anak-anak dan remaja, dan diakhiri dengan beberapa 
celah yang teridentifikasi. 

1 Menurut situs web UNICEF: “U-Report merupakan sebuah alat pengolah pesan yang memberdayakan orang 
muda di seluruh dunia untuk terlibat dengan dan menyuarakan isu-isu yang berarti bagi mereka.... Data 
dan wawasan/pengetahuan yang diperoleh kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat/komunitas dan 
dihubungkan dengan para pembuat kebijakan yang membuat keputusan-keputusan yang memengaruhi orang 
muda…. U-Report tersedia di berbagai kanal pengolah pesan, media sosial dan SMS (layanan pesan singkat), 
dan bahkan dapat berfungsi pada ponsel biasa.” United Nation’s Children Fund, ‘U-Report’, UNICEF, <www.
unicef.org/innovation/U-Report>, diakses pada 10 November 2021.
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A.1 DEFINISI
1. Anak-anak dan remaja 

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014), anak-anak didefinisikan 
sebagai individu di bawah usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. 

 Remaja – didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai 
individu berusia antara 10 dan 19 tahun 2 Untuk tujuan tinjauan pustaka ini, 
susunan kata “anak-anak dan remaja” dan “remaja” akan digunakan secara 
bergantian tetapi mengikuti definisi remaja yang ditetapkan oleh PBB.  

2. Partisipasi 
Dalam UU di Indonesia, definisi partisipasi anak-anak dan remaja yang 
paling mendekati adalah partisipasi anak sebagai “keterlibatan seorang 
individu yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan 
tentang segala hal yang berkaitan dengan mereka dan dilakukan atas dasar 
kesadaran, pemahaman dan kesediaan yang timbal-balik agar anak tersebut 
dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut”3 UNICEF 
mendefinisikan partisipasi remaja sebagai remaja perempuan dan laki-laki 
(baik secara individu dan/atau kolektif) yang melibatkan diri mereka dengan 
peluang-peluang untuk membentuk dan mengekspresikan pandangan-
pandangan mereka dan memengaruhi hal-hal yang menjadi perhatian mereka 
baik secara langsung maupun tidak langsung.4 Meskipun definisi-definisi 
ini akan digunakan dalam laporan ini, perlu diingat bahwa definisi-definisi 
tersebut merupakan definisi partisipasi anak yang lebih sempit. Dalam artian 
yang lebih luas, partisipasi anak dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) terdiri 
dari tiga hak yang tidak terpisahkan: hak untuk mengekspresikan pandangan 
dan dihargai dengan semestinya; hak atas informasi; dan kebebasan 
berekspresi, berasosiasi/berkumpul atau beragama.  

2 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan Sekretaris Jenderal, Komite Penasihat Perserikatan Bangsa-bangsa 
untuk Tahun Orang Muda Internasional, lampiran A/36/215, Juni 1981. Tersedia di: <https://digitallibrary.un.org/
record/21539?ln=en>, diakses pada 15 April 2022.

3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan 
Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan, hal. 5.

4 Lansdown, Gerison, Conceptual Framework for Measuring Outcomes of Adolescent Participation, United 
Nations Children’s Fund, New York, 2019. Tersedia di: <www.unicef.org/media/59006/file>, diakses pada 19 
April 2022.

L ATA R  BEL AK ANGA
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A.2 ANAK-ANAK DAN  
REMAJA: DALAM ANGKA
Terdapat sekitar 85 juta anak-anak di Indonesia, 
dengan jumlah remaja (usia 10-19 tahun) mencapai 
angka 46,8 juta jiwa5 – dan masih terus bertambah. 
Menurut Sensus Penduduk 2020, 17,35% dari 
penduduk Indonesia adalah remaja.6 Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024 saat ini menempatkan remaja sebagai inti/
pusat dari pembangunan yang strategis. Partisipasi/
pemberdayaan orang muda7 merupakan kunci dari 
pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang 
ditunjukkan dalam strategi-strategi yang dikerahkan 
oleh Pemerintah Indonesia dalam Peta Jalan menuju 
SDGs/TPB 2030.

Di Indonesia, terdapat lebih banyak anak laki-laki 
berusia 0-17 tahun daripada anak perempuan dengan 
rentang usia yang sama. Pada tahun 2019, terdapat 
43.223.000 anak laki-laki dan 41.142.000 anak 
perempuan.8 Kondisinya terbalik untuk kelompok usia 
18 tahun ke atas, di mana jumlah laki-laki lebih sedikit 
daripada jumlah perempuan. Berkurangnya nilai rasio 
jenis kelamin pada kelompok usia 18 tahun ke atas 
disebabkan oleh lebih tingginya Umur Harapan Hidup 
(UHH) perempuan daripada UHH laki-laki. Pada tahun 
2018, nilai UHH perempuan adalah 73,19, sedangkan 
UHH laki-laki adalah 69,3.9 

Dengan adanya bonus demografi yang dialami 
oleh Indonesia, di mana jumlah penduduk usia 
produktif (15-64 tahun) lebih tinggi daripada 
jumlah penduduk usia non-produktif, diharapkan 
dapat meningkatkan manfaat ekonomi untuk 
jangka menengah dan jangka panjang. Meskipun 
demikian, tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika 
penduduk yang produktif merupakan sumber daya 

5 Badan Pusat Statistik, Laporan Sensus Penduduk, Badan Pusat 
Statistik, Jakarta, 2020.

6 Ibid.
7 Orang muda didefinisikan sebagai seorang individu berusia 16-30 

tahun, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan (hal. 2). Adininggar Widyasanti, Amalia, ‘Roadmap of 
SDGs Indonesia Towards 2030’, Presentasi di Lokakarya Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan United 
Nations Development Programme (UNDP) Asia-Pacific tentang 
Pengarusutamaan Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam 
Proses-proses Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pembiayaan dan 
Investasi, Bangkok, 5 November 2019. Tersedia di: <www.unescap.
org/sites/default/files/Session_1_01_Indonesia_ROADMAP OF SDGs 
INDONESIA TOWARDS 2030.pdf>, diakses pada 21 April 2022.

8 Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, seperti dikutip 
dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Profil Anak Indonesia 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2020. Tersedia di: <www.kemenpppa.
go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>, 
diakses pada 15 April 2022.

9 Profil Anak Indonesia 2020.

manusia yang memiliki kualifikasi dan daya saing.10 
Pemerintah berkomitmen terhadap pembangunan 
remaja dan orang muda, seperti yang tercermin 
dalam RPJMN 2020-2024 dan juga Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dan 2021, yang 
melibatkan remaja dan orang muda sebagai sasaran 
pembangunan.11 Secara umum, kebijakan-kebijakan 
sosial menunjukkan adanya dampak positif dalam 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
akan tetapi, implementasi dan aksesibilitas terhadap 
program-program bantuan sosial untuk masyarakat/
komunitas yang terpinggirkan, seperti orang dengan 
disabilitas dan penduduk yang belum terdaftar,12 
masih menjadi masalah. Terdapat sebuah risiko di 
mana sebuah konsekuensi dari bonus demografi 
dapat meningkatkan alienasi di kalangan orang 
dengan disabilitas dan kelompok-kelompok yang 
terpinggirkan lainnya. 

Perbedaan antara Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
di perkotaan dan perdesaan semakin terlihat dengan 
semakin meningkatnya kelompok usia. Sebagai 
contoh, dalam kelompok usia 13-15 tahun, APS 
di perkotaan mencapai angka 96,8 sedangkan 
di perdesaan mencapai angka 94,48; terdapat 
perbedaan sebesar 2,32 persen. Sementara itu, 
dalam kelompok usia 16-18 tahun, APS di perkotaan 
mencapai angka 75,7 dan di perdesaan mencapai 
angka 68,94, dengan adanya perbedaan 6,76 
persen.13 Berkurangnya minat untuk mengemban 
pendidikan formal yang semakin meningkat dilaporkan 
bersamaan dengan tidak adanya uang dan bekerja, 
sebagai alasan untuk putus sekolah.14 Sementara 
itu, statistik dan data anak-anak bergantung pada 
keberadaan mereka dalam berbagai institusi, 
termasuk keluarga, sekolah dan perawatan di rumah 
milik swasta atau negara. Institusi-institusi tersebut 
memberi peluang bagi anak-anak dan remaja untuk 
menggunakan hak partisipasi mereka; orang muda 
yang tidak berada dalam situasi tersebut akan 

10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Tersedia di: <https://jdih.
setkab.go.id/PUUdoc/176020/Perpres_Nomor_18_Tahun_2020.PDF>, 
diakses pada 15 April 2022.

11 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ‘Pembangunan 
remaja dan pemuda di dalam RPJMN 2020-2024’, Presentasi 
PowerPoint, 2021. 

12 Lihat, sebagai contoh: Widodo, Bambang, ‘Upaya memenuhi hak 
penyandang disabilitas’, Majalah Mediasi, edisi 19, no. 1, 2019, tersedia 
di: <http://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-
disabilitas>, diakses pada 15 April 2022; Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional, ‘Tak terlihat, tak terjangkau: Memutus rantai 
keterabaian’, Catatan kebijakan, Pusat Kajian Perlindungan Anak, 
Australian Aid dan KOMPAK, 2016.

13 Badan Pusat Statistik, Potret pendidikan Indonesia: Statistik pendidikan, 
Badan Pusat Statistik, 2020.

14 Sardjoko, Subandi, ‘Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak 
dalam Kabupaten/Kota Layak Anak’, Presentasi PowerPoint, (tidak ada 
tanggal).
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membutuhkan pendampingan, bantuan dan fasilitasi dari orang dewasa untuk mewujudkan hak-hak tersebut. 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 menunjukkan bahwa 3 dari 10 anak-anak dengan disabilitas 
tidak pernah mengemban pendidikan. Terdapat hampir 140.000 anak-anak dengan disabilitas antara usia 7 
dan 18 tahun yang tidak sekolah.15 Sebuah studi UNICEF16 menunjukkan bahwa jangka waktu rata-rata bagi 
anak-anak untuk menjalani pendidikan adalah 8,75 tahun, sedangkan jangka waktu rata-rata bagi anak-anak 
dengan disabilitas adalah 4,73 tahun. Hanya terdapat 26% dari anak-anak dengan disabilitas yang berhasil 
menyelesaikan sekolah menengah. 

Pada tahun 2017, Kementerian Sosial menyatakan bahwa terdapat 16.920 yang tinggal di jalanan.17 Pada tahun 
2019, proporsi perempuan antara usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai angka 
10,82%.18 Data sulit ditemukan untuk anak-anak dan remaja yang diabaikan atau mengalami kekerasan, pekerja 
anak, berisiko mengalami eksploitasi seksual dan situasi-situasi lainnya yang membutuhkan perlindungan 
khusus.  

 

A.3  KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN UNTUK PARTISIPASI  
ANAK-ANAK DAN REMAJA

KERANGKA HUKUM
Berdasarkan peraturan-peraturan yang terdapat di Indonesia, partisipasi anak-anak dan remaja dapat ditelusuri 
kembali ke KHA. Beberapa isi dari peraturan yang digambarkan di sini akan dibahas sepanjang laporan ini. 
Berikut adalah beberapa pasal yang paling relevan dari berbagai dokumen hukum untuk tinjauan pustaka ini, 
ditambah penekanannya:

 

 
KHA Pasal 12 Ayat 1: “Negara-negara peserta akan menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya 
sendiri hak untuk mengekspresikan pandangannya tersebut secara bebas dalam segala hal yang 
memengaruhi anak tersebut, di mana pandangan anak tersebut dihargai sesuai dengan usia dan 
tingkat kedewasaan anak tersebut”. 

15 United Nations Children’s Fund, ‘Anak dengan Disabilitas dan Pendidikan (usia sekolah 7–18 tahun)’, UNICEF, <www.unicef.org/indonesia/id/documents/
anak-dengan-disabilitas-dan-pendidikan>, accessed 20 May 2021.

16 United Nations Children’s Fund, Situasi Anak di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-hak Anak, UNICEF, Jakarta, May 2020.
17 Jawa Pos, ‘Data Kemensos, masih ada 16.920 anak jalanan’, 20 November 2017, <www.jawapos.com/jpg-today/20/11/2017/data-kemensos-masih-ada-

16-920-anak-jalanan>, accessed 21 May 2021.
18  Sardjoko, ‘Pemenuhan hak’.

UU 
PERLINDUNGAN 

ANAK

PERPRES

Dunia yang Layak Bagi 
Anak-anak

Konvensi Hak-hak Anak

PERDA

Kebijakan Kota /  
Kabupaten Layak Anak

PERMEN
Partisipasi Anak dalam 

Perencanaan Pembagunan

Forum Anak MUSRENBANG

GAMBAR 1. KERANGANKA HUKUM PARTISIPASI ANAK-ANAK DAN REMAJA
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Melalui Komentar Umum No. 20, Komite Hak-
hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 
memperluas implementasi hak-hak anak tersebut 
kepada remaja. Sehubungan dengan hak untuk 
didengar dan berpartisipasi, “Negara-negara harus 
menjamin remaja terlibat dalam pengembangan, 
implementasi dan pemantauan segala peraturan 
perundang-undangan, kebijakan, layanan dan 
program yang relevan yang memengaruhi 
kehidupan mereka, di sekolah dan di tingkat 
masyarakat/komunitas, lokal, nasional 
dan internasional”19 Selain itu juga, “Komite 
menekankan pentingnya partisipasi sebagai sarana 
keterlibatan dalam politik dan di masyarakat 
di mana melaluinya remaja dapat bernegosiasi 
dan mengadvokasi perwujudan dari hak-hak 
mereka, dan meminta pertanggungjawaban dari 
negara-negara. Negara-negara harus mengadopsi 
kebijakan untuk meningkatkan peluang terjadinya 
partisipasi politik, yang berperan sebagai alat untuk 
mengembangkan kewarganegaraan yang aktif”20 
Komite mencatat pentingnya mendukung remaja 
untuk membentuk organisasi di mana melaluinya 
mereka dapat berpartisipasi. 

UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, kemudian diubah dengan 
UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 10: “Setiap anak 
berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari, dan memberikan informasi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan”. 

UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 
56 ayat 1 tentang peran pemerintah: “Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan 
dan membantu anak, agar anak dapat:

1. berpartisipasi;
2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir 

sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
3. bebas menerima informasi lisan atau 

tertulis sesuai dengan tahapan usia dan 

perkembangan Anak;

4. bebas berserikat dan berkumpul;

5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, 
berkreasi dan berkarya seni-budaya; dan

19 United Nations Committee on the Rights of the Child, General 
comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child 
during adolescence, CRC/C/GC/20, 6 December 2016, para. 23

20 Ibid., para. 24.

6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi 
syarat kesehatan dan keselamatan.”

 
UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 
72 ayat 3 (h) tentang peran masyarakat/komunitas: 
“peran masyarakat/komunitas dalam implementasi 
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) oleh (h). memberikan ruang kepada Anak 
untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan 
pendapat”. 

 
KERANGKA KEBIJAKAN
Meningkatnya kesadaran terhadap partisipasi anak-
anak dan remaja berkaitan dengan pertumbuhan 
kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang 
dipromosikan oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 
Kebijakan mengembangkan KLA merupakan 
konsekuensi dari komitmen Indonesia yang semakin 
besar untuk mengimplementasikan KHA. KLA 
sekarang telah menjadi “produk unggulan” dari 
kebijakan kesejahteraan dan hak-hak anak di seluruh 
Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk 
inisiatif pemerintah kota/kabupaten yang mengarah 
ke upaya-upaya untuk mengubah KHA dari kerangka 
hukum menjadi sebuah definisi, strategi dan 
intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, 
program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan 
untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan anak, di 
sebuah kota/kabupaten.21 

KPPPA dengan gigih melakukan advokasi, melobi dan 
mempromosikan kebijakan mereka, menjadikannya 
salah satu kebijakan dengan jangkauan yang 
paling luas pada era otonomi daerah. Pada tahun 
2019, terdapat 435 kota dan kabupaten yang 
mendeklarasikan komitmen mereka untuk menjadi 
layak anak. Sementara Bappeda atau Kepala Daerah 
memimpin implementasi KLA, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di tingkat 
kota/kabupaten (daerah) menjadi bagian dari gugus 
tugas implementasi, sekaligus sebagai penggerak 
yang diharapkan dapat memicu implementasi 
kebijakan di wilayah mereka.  

Untuk mencapai Indonesia Layak Anak pada tahun 
2030, pengesahan Perpres Nomor 25 Tahun 2021 
tentang KLA baru-baru ini sungguh-sungguh menjadi 
dorongan. Sekarang, tujuan kebijakan KLA menjadi 

21 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota/
Kabupaten Layak Anak. 
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berlipat. Pertama, untuk membuat seluruh kota dan 
kabupaten di Indonesia menjadi layak anak dan, 
kedua, untuk memastikan terpenuhinya hak-hak 
dan perlindungan khusus bagi anak-anak rentan 
(yaitu: mereka yang berisiko mengalami kekerasan, 
pelecehan, eksploitasi, diskriminasi).22 Apa yang 
disediakan oleh Perpres, setidaknya, merupakan 
referensi untuk Peraturan Daerah (Perda). Dengan 
kata lain, Perpres membuka jalan bagi para pembuat 
kebijakan daerah untuk menetapkan peraturan 
tertinggi untuk hak-hak anak di wilayah mereka. 

Saat ini, dari 24 indikator KLA, satu indikator khusus 
mencantumkan kata “partisipasi anak”, yaitu indikator 
6, yang mengatakan “Institusionalisasi Partisipasi 
Anak, dengan penjelasan lebih lanjut terdiri dari 
pertanyaan tentang Forum Anak (FA) dan keterlibatan 
kelompok-kelompok anak lainnya di Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau 
proses pengambilan keputusan lainnya, peran Forum 
Anak sebagai Pelopor dan Pelapor, dan kegiatan-
kegiatan dalam forum sebagai perwujudan dari hak 
untuk berkumpul”.23 

Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, KPPPA 
menerbitkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 
(IKKA). Berwisata merupakan indeks satu-satunya 
untuk mengukur partisipasi anak. Data untuk indeks 
komposit pada IKKA harus berasal dari data yang 
tetap/konsisten dan bukan dari survei yang sifatnya 
kebetulan/mendadak, dan berwisata merupakan 
indikator satu-satunya dari sensus/survei nasional 
yang ditetapkan oleh KPPPA sebagai indikator yang 
paling sesuai dengan domain partisipasi. Merujuk 
pada hak partisipasi seperti yang dikemukakan dalam 
KHA, partisipasi dalam kegiatan berwisata tidak 
termasuk dalam definisi partisipasi anak dan remaja.   

22 Secara keseluruhan, terdapat 15 kategori Anak yang Membutuhkan 
Perlindungan Khusus, termasuk anak korban pelecehan atau kekerasan, 
anak dengan disabilitas dan anak yang pernah dieksploitasi secara 
seksual/ekonomi.

23 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Petunjuk Teknis Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 2019, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Jakarta, 2019.

Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Indeks 
Perlindungan Anak (IPA) 2019-2024 dikelompokkan 
berdasarkan lima kluster dalam hak-hak anak24 dan 
partisipasi termasuk dalam Kluster Satu, Hak-hak Sipil 
dan Kebebasan. Namun, hanya hak untuk berkumpul 
yang diwakili oleh indikator-indikator berikut ini:

1. Persentase anak-anak usia 10-17 tahun yang 
pernah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 
sosial di tingkat masyarakat/komunitas. 

2. Persentase anak-anak usia 10-17 tahun yang 
pernah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 
berbasis organisasi selain di sekolah atau tempat 
kerja.  

 
Indeks Perlindungan Anak dan indikator-indikator di 
atas berhubungan dengan kegiatan-kegiatan remaja, 
bukan dampak dari partisipasi dalam memengaruhi 
proses pengambilan keputusan maupun 
kesejahteraan dan perkembangan remaja. Indeks dan 
indikator tersebut lebih mengarah pada sisi tokenistik 
dari partisipasi.  

24 Kluster Satu: Hak-hak Sipil dan Kebebasan; Kluster Dua: Lingkungan 
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kluster Tiga: Kesehatan Dasar 
dan Kesejahteraan; Kluster Empat: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 
Luang dan Kegiatan Kebudayaan; Kluster Lima: Perlindungan Khusus. 
Lihat: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
‘Indeks Perlindungan Anak Indonesia (IPA) Indeks Pemenuhan Hak 
Anak Indonesia (IPHA) Indeks Perlindungan Khusus Anak Indonesia 
(IPKA)’, 30 Januari 2021, <www.kemenpppa.go.id/index.php/
page/read/38/3034/indeks-perlindungan-anak-indonesia-ipa-indeks-
pemenuhan-hak-anak-indonesia-ipha-indeks-perlindungan-khusus-anak-
indonesia-ipka>, diakses pada 19 April 2022.  
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K ERANGK A 
PART ISIPA SIB

B.1 PARTISIPASI SEBAGAI HAK
Hak seorang anak dan remaja untuk berpartisipasi 
diabadikan dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA). 
Inti dari konvensi tersebut adalah pengakuan hak 
asasi manusia untuk mengekspresikan pandangan 
dan perhatian tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
mereka. Dengan demikian, menginformasikan proses 
pengambilan keputusan dalam pembangunan dan 
bidang lain termasuk kehidupan keluarga. Di Indonesia, 
hak partisipasi anak-anak diakui dalam Undang-undang 
(UU) dan Peraturan,25 dengan penekanan pada hak 
untuk mengekspresikan pandangan mereka sesuai 
dengan tingkatan usia dan kecerdasan mereka.

Dalam menerapkan partisipasi bermakna, dibutuhkan 
tiga komponen saling terkait yang dimiliki oleh 
pemegang hak (anak-anak dan remaja). Pertama, 
pemberdayaan yang menyediakan keterampilan hidup 
dan meningkatkan cara menghargai/mengapresiasi 
diri sendiri untuk mendukung remaja menjadi sosok yang percaya diri dalam melibatkan diri mereka dengan 
teman sebaya dan orang dewasa, yang menghasilkan kekuatan kolaboratif untuk mengerahkan pengaruh.26 
Kedua, meskipun tingkat kedewasaan meningkat, kurangnya hukum dan kemandirian yang dirasakan 
menandakan bahwa keterlibatan remaja di masyarakat masih membutuhkan dukungan dan fasilitasi 
dari orang dewasa. Tentunya, tingkatan dukungan dan fasilitasinya berbeda-beda menurut tingkatan usia 
dan kedewasaan remaja. Sebagai pemegang hak yang aktif, yang telah berdaya – baik sebagai individu 
maupun melalui kolaborasi – dan terlibat di masyarakat, remaja dapat mengerahkan pengaruh dalam proses 
pengambilan keputusan tentang hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam praktiknya, partisipasi bermakna membutuhkan ketersediaan mode partisipasi yang berbeda-beda 
untuk remaja. Sebagai individu yang unik dengan berbagai bakat dan potensi, mode partisipasi yang berbeda-
beda berarti peluang yang lebih baik bagi partisipasi remaja yang lebih banyak. Mode partisipasi tersebut 
dapat tercipta dalam sebuah lingkungan yang mengenali dan mengatasi hambatan dalam partisipasi dari sudut 
pandang sosial-budaya. Penting untuk memiliki hukum dan kebijakan yang mendukung partisipasi remaja, 
tetapi semua orang yang berada dalam lingkungan remaja harus sadar akan hak remaja untuk berpartisipasi. 

25 Sebagai contoh: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.

26 Lansdown, Conceptual Framework, hal. 6. 
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Berawal dari kesadaran ini, orang dewasa dapat mendukung remaja untuk berpartisipasi, dan dukungan yang 
sedemikian rupa secara khusus sangat penting dalam masyarakat di mana generasi yang lebih muda tidak 
didorong untuk menyuarakan pikiran mereka secara terbuka. Dukungannya dapat berupa pengembangan 
keterampilan sekaligus menciptakan peluang bagi mereka untuk terlibat dengan teman sebaya mereka, dan 
diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Siapa orang dewasa yang dapat menyediakan dukungan, 
di mana mereka? Dan di mana remaja dapat menggunakan hak partisipasi mereka? Ruang-ruang tersebut 
berada dalam ekologi sosial kehidupan remaja – keluarga, teman sebaya, sekolah dan masyarakat/komunitas 
setempat, pemerintah daerah dan nasional. Jika ditarik lebih jauh, ruang-ruang tersebut dapat mencakup 
lingkup internasional dan lingkungan global.

Kondisi-kondisi di atas menyediakan sebuah lingkungan yang ideal bagi ciri-ciri partisipasi bermakna 
untuk berkembang: (1) Ruang – yaitu peluang yang aman dan inklusif untuk remaja membentuk dan 
mengekspresikan pandangannya; (2) suara – ekspresi pandangan harus difasilitasi secara bebas melalui 
alat/sarana yang dipilih; (3) audiens – pandangan tersebut harus didengar; dan (4) pengaruh – pandangan 
tersebut harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.27 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
menetapkan penciptaan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pandangan mereka. 
Ruang tersebut, maka dari itu, harus berupa ruang yang aman dan mendukung; yang berarti ruang tersebut 
bebas dari intimidasi, disesuaikan dengan kelompok usia tertentu dan sesuai dengan minat/kepentingan 
anak-anak dan remaja. Yang terpenting adalah ruang tersebut harus mendukung mereka untuk bertumbuh 
dengan rasa percaya diri, memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu yang ingin mereka sampaikan, 
dan mendukung mereka untuk terlibat secara efektif dengan teman sebaya mereka dan orang dewasa sembari 
memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan. 

27  Ibid., hal. 9.
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WADAH 
PART ISIPA SIC

C.1 WADAH PARTISIPASI ANAK DAN REMAJA YANG DIPIMPIN PEMERINTAH

A. FORUM ANAK
Forum Anak (FA), dipimpin oleh Forum Anak 
Nasional, merupakan sebuah organisasi sosial 
atau institusi yang digunakan sebagai alat/sarana 
partisipasi bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun, di 
mana anggotanya adalah perwakilan dari kelompok-
kelompok anak atau kelompok-kelompok kegiatan 
anak; yang dikelola oleh anak-anak dan diasuh/
dibina oleh pemerintah sebagai sebuah wadah 
untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, 
pendapat, keinginan dan kebutuhan anak-anak 
dalam proses pembangunan.28 Berhubung proses 
perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat 
terendah dalam pemerintahan yaitu, desa/kelurahan, 
FA diharapkan tumbuh di tingkat desa/kelurahan – 
hingga mencapai tingkat nasional. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran FA sebagai 
wadah untuk menggunakan hak partisipasi telah 
dikategorisasi sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai 
pelopor, anak-anak diharapkan untuk mengawali 
aksi/kontribusi positif dan sebagai agen perubahan 
pada tingkat nasional dan daerah untuk mengatasi 
berbagai permasalahan anak-anak yang muncul di 
wilayah mereka. Sedangkan, sebagai pelapor, anak-
anak diharapkan dapat melaporkan segala hal yang 
berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak melalui 
beragam kanal yang disediakan oleh negara.29 

28 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam 
Perencanaan Pembangunan.

29 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
‘Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)’, Siaran pers, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Jakarta, 2 November 2018. Tersedia di: <www.kemenpppa.go.id/index.
php/page/read/29/1937/forum-anak-sebagai-pelopor-dan-pelapor-2p>, 
diakses pada 11 April 2022.

Pada tahun 2015, terdapat 33 FA di tingkat provinsi, 
267 FA di tingkat kota/kabupaten, 300 di tingkat 
kecamatan dan 193 di tingkat desa/kelurahan. Pada 
tahun 2020, seluruh provinsi di Indonesia (terdapat 
34 provinsi) memiliki FA di tingkat provinsi. Terdapat 
458 FA di tingkat kota/kabupaten, 1.625 di tingkat 
kecamatan dan 2.694 di tingkat desa/kelurahan.30 

Meskipun jumlahnya bertambah, tingkat efektivitas 
dari wadah ini beragam. FA pada umumnya memiliki 
fasilitator, individu dari kelompok usia dewasa 
muda yang memfasilitasi atau mendampingi, dan 
mendampingi kelompok-kelompok anak untuk 
memfasilitasi anak-anak dalam proses mencapai 
pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak dengan 
memerhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-
hak Anak (KHA).31 Dalam praktiknya, mereka pada 
umumnya merupakan mantan anggota FA dengan 
pelatihan tambahan dalam hal kepemimpinan atau 
keterampilan serupa. Sementara struktur organisasi 
FA beragam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA) di tingkat kota/kabupaten 
(daerah) pada umumnya berperan sebagai penasihat 
atau pemandu untuk forum. Seperti organisasi sosial 
lainnya, FA memiliki anggota dan kepengurusan yang 
menjalani proses rekrutmen dan seleksi. Mereka 
juga dapat diformalkan oleh Keputusan Kepala 
Daerah/Desa atau Kepala Dinas PPPA di tingkat kota/
kabupaten (daerah) – yang juga dapat membagikan 
anggaran desa/daerah/dinas mereka untuk 
mendukung kegiatan dan peningkatan kapasitas FA.

30 Endah Sri Rejeki, komunikasi personal, 24 Maret 2021.
31 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam 
Perencanaan Pembangunan.
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Sebagai wadah partisipasi yang dipimpin oleh 
pemerintah, FA dipandang telah memberdayakan 
orang muda melalui program peningkatan kapasitas 
dan peluang yang disediakan untuk anggota FA 
dan forum itu sendiri.32 Meski demikian, terkait 
partisipasi forum dalam proses pembangunan 
nasional dan daerah, laporan menyarankan bahwa 
peningkatan kapasitas masih sangat dibutuhkan. 
U-Report terbaru, yang sempat disebut sebelumnya, 
mengajukan pertanyaan kepada anak-anak dan 
remaja tentang siapa yang pernah berpartisipasi 
dalam forum publik, dengan perkiraan pernah 
mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang), dan laporan menunjukkan 
bahwa lebih dari setengah jumlah responden 
mengekspresikan kebutuhan untuk pelatihan 
berbicara di depan umum, dan informasi tentang 
bagaimana berpartisipasi dalam forum yang 
dimaksud. Meski demikian, suara dari anak-anak dan 
remaja sebagai anggota FA telah mendorong dalam 
hal pengembangan diri dan promosi hak-hak anak.33 

Dalam peraturan daerah tentang perlindungan anak 
kota/kabupaten layak anak, FA dikenal/diakui dan 
keterlibatan mereka dalam proses pengambilan 
keputusan di sekolah, masyarakat/komunitas dan 
perencanaan pembangunan diusulkan dengan jelas.34 
Meski demikian, peraturan tersebut gagal menyadari 
bahwa keterlibatan FA harus bermakna agar dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh mereka terhadap 
proses pengambilan keputusan. 

Umpan balik merupakan sebuah pra-syarat dari 
partisipasi bermakna. Jenis umpan balik yang seperti 
apa? Lundy (2018) mengusulkan empat “F”: Full 
(Penuh), Friendly (Ramah/Layak), Fast (Cepat) dan 
Followed Up (Diitindaklanjuti).35 Full mengacu 
pada orang dewasa memberikan tanggapan yang 
penuh, menjelaskan apa yang mereka katakan, 
apa keputusan yang diambil. Friendly mengacu 
pada memastikan tanggapan yang disediakan 
sifatnya mudah dipahami oleh audiens, dalam hal 
ini oleh anak-anak dan remaja. Para pembaca/
pendengar membutuhkan kejelasan bahasa. Fast 
adalah menyadari bahwa anak-anak dan remaja 
akan bertumbuh meninggalkan masa remaja. 
32 Rejeki, Endah Sri, ‘Child Friendly Cities: Negotiating space for poor 

children and poor girls in Denpasar and South Jakarta, Indonesia’, 
Disertasi untuk program doktoral, Monash University, Sydney, 2018.

33 Ibid.
34 Sebagai contoh: Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Kota Layak Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan 
Perempuan dan Anak.

35 Lundy, Laura, ‘In Defence of Tokenism? Implementing children’s right 
to participate in collective decision-making’, Childhood, edisi 25, no. 3, 
2018, hal. 340–354.

Maka, tanggapan terhadap pandangan mereka 
harus cepat/segera diberikan untuk memastikan 
mereka mengalami partisipasi yang bermakna saat 
bertumbuh dan mendewasakan diri mereka dalam 
kelompok usia tersebut. Pandangan anak-anak dan 
remaja perlu ditindaklanjuti (followed up); mereka 
perlu tahu bahwa apa yang mereka katakan penting/
berarti. 

B. MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN
Partisipasi anak dan remaja dalam pengambilan 
keputusan harus diterapkan di seluruh lingkungan 
kehidupan mereka, dalam keluarga, sekolah, 
masyarakat/komunitas dan publik. Musrenbang 
merupakan forum yang bertujuan untuk 
mengembangkan perencanaan pembangunan di 
tingkat nasional dan daerah.36 Musrenbang diadakan 
dengan partisipasi dari administrator negara 
dengan melibatkan anggota masyarakat/komunitas. 
Masyarakat/komunitas di sini mengacu pada seorang 
individu atau sebuah kelompok yang tergabung dalam 
sebuah masyarakat/komunitas hukum adat atau 
badan hukum dengan kepentingan dalam hal kegiatan 
dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung 
biaya, pelaku, penerima manfaat atau penanggung 
risiko. Dengan kata lain, Musrenbang harus terbuka 
bagi seluruh anggota masyarakat/komunitas.

Dimaksudkan sebagai sebuah forum perencanaan 
yang partisipatoris, Musrenbang diadakan dalam 
tahapan mengikuti semua tingkatan (terdapat lima 
tingkatan) dalam pemerintahan, dari tingkat desa/
kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi 
hingga nasional. Hasil dari Musrenbang beragam 
tergantung pada tingkatan di mana forum tersebut 
diadakan. Pada tingkat desa, sebagai contoh, hasilnya 
disesuaikan dengan konteks daerah setempat 
tentang kegiatan prioritas untuk Perencanaan 
Pembangunan Desa dan masalah prioritas untuk 
dibahas di Musrenbang tingkat kecamatan. Di tingkat 
kabupaten, hasil dari Musrenbang lebih luas dan 
rumit, melibatkan program Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan program prioritas dipilah 
berdasarkan sumber dana/anggaran. 

36 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional.
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Keterlibatan FA dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus dilakukan setelah mereka 
menerima peningkatan kapasitas. Musrenbang juga dapat melibatkan fasilitator FA, dalam hal ini fasilitator 
pertama-tama harus mengumpulkan pandangan dari anak-anak.37 Untuk alasan efektivitas, partisipasi anak 
dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 
kehidupan sosial dan masyarakat/komunitas dapat dilakukan dengan cara: 1) membentuk dan bergabung dalam 
kelompok-kelompok kegiatan anak, yang pada umumnya didasari oleh kemampuan, minat dan bakat anak; 
2) membentuk dan bergabung dalam FA; 3) pendampingan dari orang dewasa, dalam hal ini orang dewasa 
akan berperan sebagai fasilitator; dan 4) secara lisan maupun tertulis, bagi anak-anak yang tidak tergabung 
dalam organisasi apapun. Menanggapi klaim/pengakuan pemerintah bahwa FA merupakan alat/sarana untuk 
partisipasi dan beberapa di antara mereka sudah menghadiri Musrenbang, Komite Hak-hak Anak Perserikatan 
Bangsa-bangsa (PBB)38 memberi rekomendasi kepada negara, “untuk menyediakan alat/sarana yang 
gamblang untuk mempertimbangkan pendapat yang disuarakan oleh anak-anak dalam forum ini 
dengan seluruh proses pengambilan keputusan yang menjadi perhatian/kepentingan mereka.”   

Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Panduan Partisipasi Anak dalam Perencaan Pembangunan – meski tidak menetapkan FA sebagai satu-satunya 
cara bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, kurang membuka jalur bagi 
wadah-wadah lainnya untuk berpartisipasi secara bermakna. Sebagai contoh, “berpartisipasi secara ekspresi 
lisan dan dalam tulisan, bagi mereka yang tidak tergabung dalam sebuah organisasi” – ini tidak dijelaskan 
bagaimana cara mengimplementasikannya.39 Sebagai tambahan, bagan di bawah sebagaimana ditemukan 
dalam lampiran peraturan tersebut menekankan lebih lanjut tentang peran dominan FA dalam mekanisme 
partisipasi anak (lihat Gambar 3).  

Panduan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa 
terdapat lima prinsip untuk mencapai partisipasi anak, yaitu transparansi, persetujuan bebas dari anak, non-
diskriminasi, keamanan dan perlindungan dan sumber daya yang memadai. Panduan tersebut tampaknya 
mengulas ciri-ciri partisipasi yang bermakna, khususnya ruang dan suara. Meski demikian, panduan 
tersebut “tiba-tiba berhenti” menjelaskan bagaimana pandangan anak-anak harus didengar (audiensi) dan 
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (pengaruh). Panduan tersebut menjelaskan lebih lanjut tentang tiga 
tingkatan keterlibatan anak dalam Musrenbang, yaitu:

37 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan 
Pembangunan.

38 Komite Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa, Kesimpulan Observasi yang terdapat pada gabungan laporan periodik ketiga dan keempat Indonesia, 
CRC/C/IDN/CO/3-4, 13 Juni 2014 [versi lanjutan yang tidak diedit], hal. 6. Tersedia di: <www.refworld.org/docid/541bef294.html>, diakses pada 21 Mei 
2021.

39 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan 
Pembangunan, hal. 19.
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1. Partisipasi konsultatif  – di mana anak-
anak akan diminta pandangannya oleh orang 
dewasa untuk membangun pengetahuan dan 
pemahaman tentang kehidupan dan pengalaman 
mereka.

2. Partisipasi kolaboratif  – di mana anak-anak 
dilibatkan dalam membantu apa yang perlu 
dilakukan dan bagaimana melakukannya. 
Pada tingkatan ini, orang dewasa telah 
mengidentifikasi masalah yang perlu 
diselesaikan atau diperbaiki untuk merancang 
sebuah program tertentu. Terdapat kerja sama 
antara orang dewasa dan anak-anak

3. Partisipasi yang dipimpin anak – di mana 
anak-anak diberi ruang dan peluang untuk 
memulai kegiatan mereka dan melakukan 
advokasi.  

Sebagai bagian dari mewujudkan partisipasi anak-
anak dalam perencanaan pembangunan, beberapa 
daerah telah membentuk Musrenbang Anak 
(Musrena). Musrena merupakan sebuah forum 
tahunan bagi para pemangku kepentingan untuk 
mendapatkan masukan untuk mengintegrasikan 
komitmen dan sumber daya dari pemerintah, 
masyarakat dan dunia bisnis, dengan cara yang 
terencana, komprehensif dan berkelanjutan untuk 
kebijakan, program dan kegiatan yang bertujuan 
memenuhi hak-hak anak.40 Dengan agenda khusus 
yang menjadi perhatian/kepentingan anak-anak, hasil 
dari Musrena meliputi kegiatan prioritas yang memiliki 
batasan usia tertentu dan berdasarkan kebutuhan 
anak, dan klarifikasi tentang prioritas pembangunan 
yang tanggap anak. 

Musrena, kurang lebih melengkapi kebijakan 
KPPPA tentang partisipasi anak dalam 
perencanaan pembangunan. Musrena diadakan 
untuk menyediakan ruang bagi anak-anak untuk 
menyampaikan aspirasi mereka agar pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat 
menjawab kebutuhan yang dimiliki anak-ana.41 Tujuan 
terakhir ini menunjukkan perkembangan menuju 
partisipasi yang lebih bermakna; hal ini menunjukkan 
bahwa partisipasi anak dalam proses pembangunan 
harus ditanggapi.

40 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kabupaten Soppeng Tahun 2019. 

41 Tribunnews.com, ‘Komite III DPD RI sebut aspirasi anak perlu diserap 
melalui Musrenbang’, Jakarta, 5 Maret 2021, <www.tribunnews.com/
dpd-ri/2021/03/05/komite-iii-dpd-ri-sebut-aspirasi-anak-perlu-diserap-
melalui-musrenbang>, diakses pada 11 April 2022.

C.2 WADAH PARTISIPASI ANAK  
DAN REMAJA LAINNYA
Sementara gabungan laporan periodik KHA kelima 
dan keenam Indonesia masih di bawah tinjauan 
Komite Hak-hak Anak PBB, pihak Komite, mengingat 
Komentar Umum No. 12 (2009) mereka tentang 
hak anak untuk didengar, memberikan rekomendasi 
kepada Indonesia untuk “melakukan semua 
tindakan yang tepat untuk menerapkan hak ini 
dengan memastikan bahwa forum yang berbeda-
beda, di mana anak-anak dapat menyuarakan 
pendapatnya, selalu disediakan dengan semua 
sumber daya yang dibutuhkan, dan dengan 
menjalankan program dan kegiatan peningkatan 
kesadaran untuk mempromosikan partisipasi yang 
bermakna dan berdaya bagi semua anak dalam 
keluarga, masyarakat/komunitas dan sekolah.”42  

Selama 20 tahun terakhir, partisipasi remaja telah 
menjadi ranah program yang terus-menerus 
dikembangkan oleh UNICEF, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga 
perlindungan anak daerah di negara ini. Beberapa 
kegiatan dan panduan/alat telah dikembangkan 
dan diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Selain 
yang dibahas di sini, kami mencatat bahwa terdapat 
remaja dan kelompok orang muda yang bekerja 
untuk mempromosikan hak-hak sipil dan partisipasi 
di tingkat masyarakat/komunitas maupun melalui 
wadah-wadah daring.

UNICEF telah mengembangkan sebuah alat yang 
bertujuan membangun keterampilan dan kompetensi 
remaja dan orang muda untuk dapat menjadi warga 
negara yang aktif. Selain meningkatkan partisipasi 
remaja, alat ini juga dapat meningkatkan kapasitas 
mereka untuk bekerja sama dan mencari solusi 
dari isu-isu yang memengaruhi anak-anak dan 
lingkungannya. Alat tersebut adalah “Perangkat 
Remaja untuk Ekspresi dan Inovasi” (“Adolescent 
Kit for Expression and Innovation”),43 yang bertujuan 
untuk membangun sepuluh kompetensi kunci. 
Kompetensi-kompetensi kunci ini terdiri dari 
komunikasi, ekspresi identitas, kepercayaan diri, 
kepemimpinan, pengaruh dan lain-lain. Pada tahun 
2015 dan 2018, alat ini digunakan oleh sekelompok 
orang muda usia 15-20 tahun dan dipimpin oleh 
fasilitator muda di 29 desa di 4 kota/kabupaten di 
42 Kesimpulan Observasi yang terdapat pada gabungan laporan periodik 

ketiga dan keempat, hal. 6.
43 United Nations Children’s Fund, Adolescent Kit for Expression and 

Innovation, UNICEF, <www.adolescentkit.org>, diakses pada 11 April 
2022.
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Indonesia. Kelompok yang menggunakan perangkat 
ini dikenal sebagai Lingkar Remaja. Evaluasi dari 
kegiatan-kegiatan mereka menunjukkan bahwa 
remaja dapat memengaruhi pengambilan keputusan 
dalam masyarakat/komunitas mereka. Meski 
demikian, mereka masih menghadapi tantangan 
dalam menjangkau para pemimpin di tingkat desa 
dan anggota masyarakat/komunitas setempat 
maupun mendapatkan ide untuk dipresentasikan 
di Musrenbang. Alat ini juga digunakan untuk 
manajemen dampak bencana di Provinsi Lombok dan 
Sulawesi Tengah. Alat ini juga telah diintegrasikan 
ke dalam kurikulum Pendidikan Keterampilan Hidup 
yang didukung oleh UNICEF, yang saat ini sedang 
diterapkan di Bone dan Sorong, dan telah didigitalisasi 
bagi guru-guru dan dibuat tersedia di wadah Guru 
Belajar.44 

Wahana Visi Indonesia (WVI) memiliki beberapa 
program yang mengangkat isu partisipasi anak. 
Selain mengembangkan FA, WVI juga telah 
mengembangkan beberapa program lainnya. Sebagai 
contoh, program advokasi yang dipimpin anak,45 
di mana anak-anak dilatih agar dapat melakukan 
advokasi, dimulai dari menganalisis situasi yang 
dihadapi oleh anak-anak di lingkungan mereka. 
Analisis situasi ini dilakukan melalui penelitian. 
Temuan-temuan dari analisis situasi ini kemudian 
menjadi dasar bagi anak-anak untuk melakukan 
advokasi. Advokasi yang dipimpin anak menerapkan 
advokasi di tingkat desa melalui partisipasi dalam 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes); dan terdapat beberapa anak yang 
diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil 
dari analisis situasi mereka di tingkat internasional. 
Di daerah, pembentukan FA juga menjadi mudah 
berkat kerja sama WVI dengan anak-anak dan 
pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah. 
Sebagai contoh, di Kabupaten Sumba Timur di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Ternate di 
Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Parigi Moutong 
di Provinsi Sulawesi Tengah, WVI mendorong 
kelompok-kelompok anak dan remaja setempat untuk 
berpartisipasi dalam Musrenbang, dan mendapatkan 
komitmen dari pemerintah desa untuk mendukung 
pembentukan FA.

44 United Nations Children’s Fund, Lampiran kompendium praktik baik: 
Demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 
Indonesia, UNICEF, Jakarta, Mei 2021. Tersedia di: <www.unicef.org/
indonesia/media/10706/file/Annex - Kompendium Praktik Baik.pdf>, 
diakses pada 19 April 2022.

45 Hasriadi, Tira Maya M. Malino, ed., ‘Towards Child-Friendly Indonesia. 
Series 2: Policy advocacy for the fulfillment of children’s rights and 
protection’, Yayasan Wahana Visi Indonesia, Jakarta, 17 Agustus 2020.

WVI juga mendukung partisipasi anak-anak melalui 
program Kampanye Film yang mereka miliki.46 
Partisipasi anak tidak hanya bisa disampaikan 
melalui forum perencanaan pembangunan, tetapi 
anak-anak juga dapat bersuara melalui film. Anak-
anak yang tertarik dengan sinematografi bergabung 
dalam sebuah kelompok bernama Jakaringan, yang 
merupakan singkatan dari tiga nama kelurahan: 
Jatinegara, Kamal Muara dan Penjaringan. Dalam 
program ini, WVI mengadopsi konsep Komunikasi 
Perubahan Perilaku. Konsep ini berpusat pada anak-
anak. Dimulai dari ide cerita, penulisan skenario, 
pemilihan pemeran, lokasi, pengambilan gambar, 
penyuntingan gambar, penayangan perdana, 
semuanya dikelola oleh anak-anak. Implementasinya 
juga didampingi oleh orang dewasa, termasuk dalam 
proses pengambilan gambar. Program ini tidak hanya 
dikembangkan di Jakarta, tetapi juga di Kabupaten 
Kubu Raya, Kalimantan Barat dan Hilifalawu, sebuah 
desa di Nias Selatan.

Yayasan Plan International Indonesia (YPII) memiliki 
sebuah program sepak bola untuk anak perempuan 
yang mengutamakan partisipasi anak. Program 
ini mengemban tiga tingkatan partisipasi, yaitu 

46 Ibid.
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konsultatif, kolaboratif dan dipimpin anak.47 Pada tingkat konsultatif, anak-anak diundang untuk berdiskusi 
dengan tujuan mengembangkan sebuah rancangan proyek dan menghasilkan sebuah modul pembelajaran 
yang mengintegrasikan sepak bola dengan perilaku berisiko. Pada tingkat kolaboratif, anak-anak berkolaborasi 
dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Kolaborasi yang terjadi adalah PSSI mengatur 
peraturan pertandingan dan anak-anak mengelola berbagai aspek dari isu tertentu yang muncul saat 
pertandingan sepak bola. Sebagai tambahan, pada tingkatan ini anak-anak diberikan peningkatan kapasitas 
dalam hal kepemimpinan. Tingkatan terakhir adalah dipimpin anak, di mana hasil dari tingkatan ini adalah 
pembentukan tim sepak bola perempuan dan sebuah kampanye pencegahan perilaku berisiko dan promosi 
yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Proyek penelitian Mobile Arts for Peace (MAP), yang telah diimplementasikan di Jakarta sejak April 2020, 
memperkenalkan ruang-ruang alternatif bagi remaja dan orang muda antara usia 12 dan 24 tahun yang tinggal 
di wilayah yang padat penduduk untuk menggunakan hak partisipasi mereka. Menggunakan pendekatan 
partisipatoris yang berbasis seni, seperti kolase foto, musik, teater dan film, MAP menggunakan seni 
untuk mengeksplorasi dan mengkomunikasikan isu-isu yang penting dalam kehidupan orang muda untuk 
menginformasikan ranah kebijakan, yang sampai sekarang mengabaikan hak-hak anak-anak tersebut atau 
memandang mereka sebagai “masalah” daripada mengatasi akan permasalahannya, seperti kekerasan di 
rumah dan masyarakat/komunitas. Memberi informasi berarti mendukung keterlibatan melalui karya-karya 
seni yang memicu terjadinya dialog. Sebagai contoh, orang muda membuat kolase foto untuk menyuarakan 
persepsi mereka terhadap lingkungan mereka, diri mereka sendiri dan harapan mereka. Kolase tersebut 
telah dibuat menjadi postingan Instagram dan pameran virtual, dan dibagikan kepada kantor-kantor Dinas 
Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di Jakarta.48  

Contoh-contoh inisiatif partisipasi anak dan remaja sedang bermunculan di tingkat daerah. Laporan dari 
Program Peduli, diterbitkan oleh The Asia Foundation,49 memberi contoh bagaimana Lembaga Perlindungan 
Anak (LPA) atau Dinas Perlindungan Anak di tingkat daerah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 
(PKBI), bersama para komunitas akar rumput telah bekerja sama untuk menyertakan suara anak-anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus melalui forum-forum setempat. Sebagai contoh, di Kota Blitar, Jawa 
Timur, FA.50 

di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibentuk dengan adanya dukungan dari LPA sebagai ruang 
yang positif bagi anak-anak untuk saling berinteraksi.

Sementara itu, sebuah kelompok masyarakat/komunitas yang fokus pada anak-anak dari pekerja migran 
di Desa Lai Hau, Nusa Tenggara Timur mendukung anak-anak untuk berpartisipasi dalam Musrenbang dan 
membentuk FA sebagai ruang bagi anak-anak dari pekerja migran untuk berinteraksi dan mengekspresikan 
potensi mereka. PKBI di Palembang memfasilitasi anak-anak di LPKA untuk berpartisipasi dalam Forum Anak 
agar mereka dapat bersama-sama berkontribusi terhadap kebijakan perlindungan anak di daerah tersebut. 
Anak-anak yang berisiko mengalami eksploitasi seksual merupakan anggota aktif FA di Kelurahan Way Lunik, 
Lampung, mereka didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat/komunitas setempat. Selain menunjukkan 
tanda-tanda inklusivitas dalam FA di daerah, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa dukungan masyarakat/
komunitas terhadap perlindungan anak merupakan faktor penting baik untuk keberhasilan suara anak yang 
didengar di Musrenbang, dan dalam pembentukan FA.

47 Yayasan Plan International Indonesia, ‘Partisipasi anak dan kaum muda’, Presentasi PowerPoint, (tidak ada tanggal); Haru, Agus, ‘Women Are Not 
Weak, Women and Men Are Equal’, Yayasan Plan International Indonesia, 30 Maret 2022, <https://plan-international.or.id/en/perempuan-itu-tidak-lemah-
perempuan-dan-laki-laki-itu-setara>, diakses pada 19 April 2022.

48 Untuk informasi lebih lanjut tentang Mobile Arts for Peace, lihat: Mobile Arts for Peace, ‘MAP Activities in Indonesia – Phase One’, <https://map.blogs.
lincoln.ac.uk/indonesia>, diakses pada 19 April 2022; Kunstmatrix, ‘MAP Indonesia’, <www.kunstmatrix.com/en/user/65488>, diakses pada 19 April 
2022.

49 Program Peduli, ‘Menyemai inklusi sosial: Buku praktik cerdas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat’, The Asia Foundation, Jakarta, 2018.
50 Meski nama dari Forum Anak ini identik dengan nama wadah yang dipimpin pemerintah, laporan Program Peduli ini tidak menyediakan informasi 

yang cukup lengkap untuk menentukan apakah Forum Anak yang terdapat di pusat penahanan kemudian bergabung ke dalam wadah yang dipimpin 
pemerintah, atau apakah kedua forum tersebut memiliki fungsi yang sama. 
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PROFIL DAN LINGKUNGAN 
PARTISIPASID

D.1 PROFIL PARTISIPASI ANAK  
DAN REMAJA
Sebuah survei U-Report (2020) dengan 1.683 
responden menunjukkan bahwa hanya 13% pernah 
berpartisipasi dalam forum-forum seperti Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum 
Anak (FA). Alasan utama mereka tidak berpartisipasi 
adalah: tidak mengetahui bagaimana cara 
berpartisipasi (35%) dan tidak pernah diundang (23%). 
Sebagai tambahan, hanya 40% dari jumlah responden 
yang menyadari keberadaan kedua wadah partisipasi 
tersebut. Meski demikian, keinginan/semangat mereka 
untuk berpartisipasi terlihat jelas dengan 95% dari 
jumlah responden menyatakan bahwa mereka ingin 
belajar tentang bagaimana cara berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat/
komunitas mereka.51 

Pada survei yang sama, bagi anak-anak dan 
remaja yang memiliki pengalaman berpartisipasi 
dalam sebuah forum publik, dukungan yang paling 
dibutuhkan untuk mendukung partisipasi aktif 
dalam forum yang sedemikian rupa adalah pelatihan 
berbicara di depan publik, diikuti oleh informasi 
tentang bagaimana cara berpartisipasi dalam forum 
tersebut. Ini merupakan sebuah informasi yang tak 
ternilai bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kementerian 
yang bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas 
FA dan fasilitatornya dalam proses Musrenbang.52

Di tingkat nasional, keterlibatan anak dan remaja 

51 United Nations Children’s Fund, ‘U-Report Indonesia’, UNICEF, <https://
indonesia.ureport.in/opinion/4535>, diakses pada 21 Mei 2021.

52 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam 
Perencanaan Pembangunan (pasal 8).

untuk memengaruhi proses perencanaan 
pembangunan dilakukan sejalan dengan 
pengembangan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 
Keterlibatan tersebut diadakan dalam bentuk 
Forum Konsultasi Nasional Anak Indonesia pada 
November 2018, disponsori oleh UNICEF. Konsultasi 
tersebut dihadiri oleh orang muda yang mewakili 
16 provinsi yang juga termasuk perwakilan anak 
yang membutuhkan perlindungan khusus (contoh: 
anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari suku 
minoritas). Acara yang berlangsung selama tiga hari 
tersebut menghasilkan 9 Bidang Strategis, masing-
masing dengan rekomendasi yang spesifik tentang 
bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya.53 

Mengadakan pelatihan atau peningkatan kapasitas 
bagi anak-anak agar dapat berpartisipasi dalam 
Musrenbang baik di tingkat nasional maupun daerah, 
merupakan salah satu rekomendasi khusus yang 
disampaikan oleh anak-anak. Dalam forum konsultasi 
tersebut, fasilitator muda juga ditanyakan tentang 
ekspektasi mereka terhadap keterlibatan anak dalam 
forum, dan dua dari rekomendasi mereka serupa 
dengan laporan lainnya yang dirujuk dalam laporan ini, 
yaitu: perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi 
untuk rekomendasi yang disampaikan oleh anak-anak 
kepada forum konsultasi nasional, dan rekomendasi 
anak-anak dalam forum harus didokumentasikan 
(dalam bentuk buku) bagi seluruh anak.54 

53 9 bidang strategis yang dimaksud adalah: anak yang tidak sekolah dan 
putus sekolah; status kesehatan anak; perkawinan anak; celah dalam 
pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam situasi darurat dan 
daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal); kekerasan terhadap anak; 
pengabaian dan eksploitasi; pengasuhan/perawatan anak; perilaku 
dan kapasitas anak; hak atas identitas; hak untuk mengekspresikan 
pendapat mereka dan dipertimbangkan pandangannya.  

54 Berdasarkan laporan tidak dipublikasikan oleh penulis (Harla Octarra) 
kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pusat 
Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Universitas 
Indonesia, tentang temuan-temuan dari Forum Konsultasi Nasional 
Anak Indonesia. 



DESK REVIEW FOR THE SITUATIONAL ANALYSIS ON CHILD AND ADOLESCENT PARTICIPATION AND CIVIC ENGAGEMENT IN INDONESIA 19

Terdapat kekurangan informasi penting tentang 
bagaimana cara kerja partisipasi anak-anak dan remaja 
yang sesungguhnya. Studi dan evaluasi dari FA dipenuhi 
oleh daftar berbagai kegiatan dan kampanye FA yang 
telah dilakukan untuk mempromosikan hak-hak anak di 
antara teman sebaya mereka dan anak-anak yang lebih 
muda. Ketika berbicara interaksi dengan orang dewasa, 
temuannya berserakan. Ambil contoh informasi 
berikut ini dari artikel berita tentang Musrenbang yang 
melibatkan anak-anak dan orang muda: Di Aceh Barat 
Daya, khususnya di Gampong Lam Kuta, Musrenbang 
melibatkan orang muda dari tiga dukuh/dusun kecil.55 Di 
Jawa Tengah, Musrenbang di tingkat provinsi dilaporkan 
melibatkan FA.56 Di Jawa Tengah, FA merupakan 
kelompok pertama yang mengekspresikan umpan 
balik mereka terhadap perencanaan pembangunan di 
Provinsi Jawa Tengah. Kedua artikel hanya menjelaskan 
bahwa anak-anak terlibat dalam Musrenbang, tetapi 
tidak ada penjelasan tentang bagaimana partisipasi 
anak-anak dalam Musrenbang tersebut dapat 
memengaruhi proses pengambilan keputusan. 

Selain Musrenbang yang mengundang anak-anak, 
di beberapa wilayah di Indonesia Musrenbang 
Anak (Musrena) telah diimplementasikan. Sebuah 
bentuk Musrenbang yang lebih inklusif, beberapa 
artikel berita menuliskan bahwa Musrenbang yang 
seperti ini dianggap cukup efektif dalam memberikan 
kesempatan bagi anak-anak untuk mengekspresikan 
kekhawatiran dan harapan mereka secara langsung 
kepada para pejabat pemerintah daerah.57 Sebagai 
contoh, implementasi Musrena di Kota Mojokerto 
dihadiri oleh beberapa perwakilan anak dari berbagai 
kelompok, seperti Forum Majapahit, Forum 
Anak Kecamatan dan Sekolah untuk Anak-anak 
Berkebutuhan Khusus. Di Banda Aceh, terdapat 
Musrenbang untuk perempuan dan anak-anak 
termasuk mereka dengan disabilitas.58 Bacaan dari 
artikel berita tidak dapat menyimpulkan bagaimana 
anak-anak dilibatkan dalam proses Musrenbang yang 
sedemikian rupa, dengan cara yang dapat memastikan 
mereka berpartisipasi secara bermakna dalam proses 
pengambilan keputusan.

55 Acehportal.com, ‘Gampong Lamkuta gelar Musrenbang Desa TA 2021’, 
Blangpidie, 16 Januari 2021, <www.acehportal.com/news/gampong-
lamkuta-gelar-musrenbang-desa-ta-2021/index.html>, diakses pada 11 
April 2022.

56 Humas Jateng, ‘Melibatkan Forum Anak, Musrenbang Jateng harus 
ditiru provinsi di Tanah Air’, November 2019, <https://humas.jatengprov.
go.id/detail_berita_gub2ernur?id=3623>, diakses pada 15 April 2022.   

57 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (portal berita), ‘Musrenbang Anak: 
Ruang bagi anak beraspirasi’, Januari 2021, <https://jatengprov.go.id/
beritadaerah/musrenbang-anak-ruang-bagi-anak-beraspirasi>, diakses 
pada 11 April 2022.   

58 Tobari, ed., ‘Bappeda Kota Banda Aceh gelar Rakor Musrena’, Banda 
Aceh, 4 Februari 2021, InfoPublik, <https://infopublik.id/kategori/
nusantara/508133/bappeda-kota-banda-aceh-gelar-rakor-musrena>, 
diakses pada 11 April 2022.

D.2 LANSKAP (TATA RUANG) SOSIAL 
PARTISIPASI ANAK DAN REMAJA

BUDAYA PEMBUATAN KEBIJAKAN
Perdebatan penting tentang perencanaan dan 
penyusunan anggaran dalam proses pembuatan 
kebijakan di Indonesia masih jarang terjadi.59 
Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) memandang 
rencana dan anggaran “sebagai ‘hasil produksi’ 
daripada peluang untuk mendiskusikan permasalahan 
kebijakan dan strategi”60  (Datta et al. 2017, hal. iii). 
Terdapat celah pada kemampuan PNS, dan terdapat 
ketidakpastian yang tak terhingga seputar proses 
pembuatan kebijakan61 di negara ini, dan keduanya 
berkontribusi pada kesulitan untuk memahami 
bagaimana cara menginformasikan proses 
pengambilan keputusan publik.  

Keterlibatan banyak aktor/pelaku dinilai lebih penting 
daripada upaya menyeimbangkan prioritas pemerintah, 
kepentingan politik dan pengaturan agenda non-
pemerintah ketika berbicara tentang pembuatan 
kebijakan. Terdapat ruang yang terbatas bagi partisipasi 
publik dalam proses pembuatan kebijakan yang 
dipimpin pemerintah.62 Persepsi yang serupa dapat 
diterapkan pada Musrenbang. Proses perencanaan 
pembangunan ini harus memenuhi fungsi performatif 
dari konsultasi publik untuk keperluan perencanaan 
pembangunan. Namun, dalam kenyataannya, kasus di 
mana Musrenbang hanyalah sebuah “pertunjukkan” 
masih bermunculan. Musrenbang dipandang sebagai 
formalitas belaka berhubung rencana dan anggaran 
sudah ditetapkan, atau kepentingan-kepentingan 
lembaga sektoral diutamakan.63 

PERSEPSI SOSIAL-BUDAYA  
Mudah untuk melakukan generalisasi terhadap masa 
kanak-kanak, dan kemampuan masa kanak-kanak, 
hanya karena kita semua pernah menjadi seorang 
anak – yaitu apa yang disebut oleh sosiolog Chris 

59 Blomkamp, Emma, et al., ‘Understanding Policymaking in Indonesia: In 
search of a policy cycle’, Kertas Kerja no. 26, The Policy Lab (University 
of Melbourne) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, untuk 
Knowledge Sector Initiative, Januari 2018.

60 Datta, Ajoy, et al., ‘Policy, Change and Paradox in Indonesia: 
Implications for the use of knowledge’, Kertas Kerja no. 29, Knowledge 
Sector Initiative, Januari 2018, p. v.

61 Datta, Ajoy, et al., ‘The Political Economy of Policy-Making in Indonesia: 
Opportunities for improving the demand for and use of knowledge’, 
Kertas Kerja no. 340, Overseas Development Institute, London, 2011.

62 Datta et al., ‘Policy, Change and Paradox’.
63 Lucianawaty, Mercy, Comprehensive Recommendations for 

Mainstreaming the ADAP Module in Participatory Government Platforms: 
Final report, United Nations Children’s Fund Indonesia, Jakarta, 2018.
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Jenks sebagai “konsep total/penuh”.64 Namun, 
pola pikir yang sedemikian rupa akan menyulitkan 
untuk mengenali pengalaman pribadi dan bagaimana 
pengalaman tersebut membentuk anak-anak dan 
manusia. Untuk memahami beberapa tantangan 
dalam partisipasi anak dan remaja, sangat penting 
untuk mengenali dan mengeksplorasi bagaimana 
pemikiran dan pengalaman kita tentang masa 
kanak-kanak terbentuk oleh pola asuh kita, budaya 
dan dunia tempat kita tinggal dalam berbagai cara. 
Hanya kemudian kita dapat melihat bagaimana cara 
kita mengkonseptualisasi masa kanak-kanak dalam 
keluarga, masyarakat/komunitas dan seterusnya, 
tercermin dalam kebijakan anak-anak dan remaja. 
Terdapat tantangan dalam melakukan hal tersebut, 
karena semakin kita tua/dewasa, kita bisa menjadi 
pribadi yang tidak terlalu berempati terhadap 
pengalaman masa kanak-kanak.

Lanskap kebijakan sosial di Indonesia telah 
lama dipengaruhi dengan baik oleh pendekatan 
kesejahteraan, yang berarti kesejahteraan anak 
berkaitan dengan peran negara untuk memenuhi 
kebutuhan anak-anak untuk bertumbuh dan 
berkembang.65 Pendekatan tersebut memandang 
anak-anak sebagai subyek perlindungan dan 
pengasuhan/perawatan, dan penerima manfaat dari 
pembangunan. Negara, dan orang tua, dianggap 
mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik 
dari seorang anak. Dalam kondisi terbaik, kepentingan 
anak-anak termasuk dalam kepentingan keluarga. 
Contohnya adalah program kesejahteraan sosial 
unggulan di Indonesia, yaitu Program Keluarga 
Harapan (PKH) dan Program Kesejahteraan Sosial 
Anak (PKSA). Kedua program tersebut memandang 
anak-anak sebagai bagian dari keluarga dan keluarga 
bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Meski 
dapat dikatakan tepat dan realistis, konseptualisasi 
yang sedemikian rupa berisiko tidak memandang 
anak-anak sebagai individu yang berpotensi.66 
Berhubung sebagian besar kebijakan untuk anak-
anak masih banyak yang menggunakan pendekatan 
berbasis kebutuhan daripada yang berbasis hak, 
konsekuensinya adalah pemberdayaan anak-anak 
masih belum menjadi perhatian utama dan anak-anak 
64 Jenks, Chris, Childhood, edisi kedua, Routledge, London, 2005, hal. 

6, dikutip di Gallacher, Lesley, and Mary Jane Kehily, ‘Childhood: A 
sociocultural approach’, bab 5 di dalam Understanding Childhood: A 
cross disciplinary approach, diedit oleh Mary Jane Kehily, Policy Press, 
Bristol, 2013, hal. 211–266.

65 Saat proses penulisan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak masih berlaku, bersama dengan Undang-undang 
Nomor 35 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 

66 Octarra, Harla Sara, ‘”Goodbye Street Life”: Assuming the best 
interests of street children in Indonesia’, ACCESS Consulting, 2020. 
Tersedia di: <https://drive.google.com/file/d/1pD2myM0GeehhwfglyOC
Sjs4lL18Th9Me/view?usp=sharing>, diakses pada 11 April 2022.

tidak diajak berkonsultasi dalam proses pembuatan 
kebijakan.

Sebagai tambahan, pada masa Orde Baru, wacana 
resmi tentang anak-anak adalah mereka harus bersikap 
penuh hormat kepada orang tua dan guru, sehingga 
bertindak sesuai moral-moral yang ada adalah standar/
tolak ukur perilaku yang baik. Pasca-reformasi, standar 
ideal ini masih belum dilupakan oleh masyarakat kita 
dan masih terlihat pada pasal partisipasi di Undang-
undang (UU) Perlindungan Anak, di mana partisipasi 
harus sesuai dengan norma-norma moralitas dan 
kesopansantunan.67 Hak tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai moralitas dan perilaku yang benar, tetapi 
konseptualisasi dan pendekatan yang sedemikian rupa 
didefinisikan oleh orang dewasa, dan jika tidak dikenali 
dan dibedah melalui wacana yang penuh hormat dan 
kontekstual, dapat menimbulkan risiko bagi partisipasi 
anak dan remaja. 

Tantangan bagi partisipasi anak dan remaja dapat 
ditemui di semua tingkat lokal – di masyarakat/
komunitas dan lintas wilayah – dan di tingkat 
nasional. Di satu sisi, terdapat peningkatan dukungan 
dari orang tua, guru dan kelompok masyarakat/
komunitas terhadap keterlibatan anak-anak dan 
remaja di kelompok-kelompok sosial termasuk FA 
dan Musrenbang. Di sisi lain, masih ada orang tua, 
guru dan pembuat kebijakan yang tidak menyadari 
keberadaan hak-hak anak;68 mereka tidak melihat 
adanya nilai atau peran dari remaja untuk mengambil 
peran dalam proses-proses sedemikian rupa,69 maka 
dari itu peningkatan keterampilan dan kapasitas orang 
dewasa juga dibutuhkan. Sementara itu, kedisiplinan 
melalui pemberian hukuman juga masih dipraktikkan 
dan sebuah studi Wahana Visi Indonesia (WVI)70  
menemukan bahwa tindakan sedemikian rupa dapat 
menjelaskan mengapa adanya hubungan yang lemah 
antara anak-anak dengan orang tua atau pengasuh 
mereka. Studi yang sama menunjukkan bahwa 
hanya 3,1% dari 10.727 remaja mengatakan bahwa 
pendapat mereka didengar dan dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. 

67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(pasal 10); Undang-undang ini diamandemen atau digantikan oleh 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

68 Rizki, Devi Ayu, Sri Sulastri dan Maulana Irfan, ‘Pemenuhan hak 
partisipasi anak melalui Forum Anak dalam implementasi kebijakan 
Kota Layak Anak di kota Bandung’, Prosiding Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat, edisi 3, no. 3, 2016. Tersedia di: <https://
doi.org/10.24198/jppm.v3i3.13778>, diakses pada 11 April 2022; 
Lucianawaty, Comprehensive Recommendations.

69 Leksana, Grace, ‘Study on Child Friendly City: Cooperation mechanism 
and child participation, and applicability of indicators’, Laporan tidak 
dipublikasikan, United Nations Children’s Fund, Jakarta, 2011.

70 Iustitiani, Nilla S. D., Rama A. Putra dan Harla S. Octarra, ‘Leap 3 
Baseline Report: Community Engagement and Sponsorship (CESP)’, 
Laporan tidak dipublikasikan, Wahana Visi Indonesia, Jakarta, 2018.
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E
E.1 INKLUSIVITAS
Rekomendasi Komite Hak-hak Anak Perserikatan 
Bangsa-bangsa (PBB) dalam Kesimpulan Observasi 
yang terdapat pada gabungan laporan periodik ketiga 
dan keempat Indonesia, mengingatkan Pemerintah, 
“untuk menjamin partisipasi anak dalam 
situasi-situasi rentan, khususnya anak dengan 
disabilitas dan anak yang berasal dari agama 
atau suku minoritas, dalam berbagai forum 
anak”.71 

Meskipun beberapa contoh Forum Anak (FA) yang 
inklusif dapat ditemui di tingkat daerah, seperti yang 
kami sebutkan sebelumnya, isu-isu inklusivitas dalam 
FA telah banyak dicatat.72 Anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus, seperti anak yang terhubung 
dengan jalanan dan anak dengan disabilitas jarang 
ditemui sebagai anggota FA yang aktif. Terlebih 
lagi, studi telah menemukan bahwa pengalaman 
berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) menantang bagi remaja, 
beberapa di antaranya dikaitkan dengan persepsi 
orang dewasa terhadap mereka sebagai sosok yang 
kekanak-kanakan atau tidak kompeten, remaja kurang 
memiliki kapasitas untuk mengekspresikan pendapat-
pendapat penting, dan bahkan ada studi-studi lainnya

71 Kesimpulan Observasi yang terdapat pada gabungan laporan periodik 
ketiga dan keempat, hal. 6.

72 Leksana, ‘Study on Child Friendly City’; Markplus Insight, ‘Laporan 
akhir: Pemetaan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di 
Indonesia’, Laporan tidak dipublikasikan, United Nations Children’s Fund 
dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Jakarta, 2012; Rejeki, ‘Child Friendly Cities’.

yang menganggap partisipasi orang muda sebagai 
sesuatu yang manipulatif.73 

Undangan keanggotaan FA pada umumnya dapat 
ditemukan di kampanye media sosial dan kunjungan 
sekolah yang dilakukan oleh anggota FA, sehingga 
semakin sulit bagi anak-anak dan remaja yang sulit 
dijangkau, seperti anak dengan disabilitas atau anak 
putus sekolah, untuk bergabung. Dengan tanggung 
jawab pembentukan FA yang diberikan kepada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA) di tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah 
sering bersikap selektif atau “pilih-pilih” dalam 
proses rekrutmen untuk menunjukkan anak-anak 
dan remaja yang terbaik di daerah mereka. Maka, 
anak-anak dengan capaian akademis yang tinggi, aktif 
dalam kelompok-kelompok sosial, berperilaku baik dan 
memiliki capaian dalam lomba-lomba bergengsi sering 
mendominasi keanggotaan FA.

Berhubung salah satu syarat dari partisipasi bermakna 
adalah ketersediaan mode partisipasi yang berbeda-
beda, wadah lainnya di samping FA juga butuh 
diidentifikasi. Tinjauan pustaka ini telah menunjukkan 
bahwa contoh dari berbagai mode tersedia dan 
memenuhi kebutuhan yang berbeda dari kelompok 
remaja yang berbeda pula. Contohnya, peran 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok-
kelompok masyarakat/komunitas sangat penting untuk 
menciptakan peluang bagi anak-anak dan remaja untuk 
menggunakan hak partisipasi mereka.

73 Sebagai contoh: Rizki, Sulastri dan Irfan, ‘Pemenuhan hak 
partisipasi anak melalui forum anak’; Lucianawaty, Comprehensive 
Recommendations; Octarra, Harla S. dan Nicolas I. Nurpatria, ‘Child 
Protection Policy Review’, Laporan tidak dipublikasikan, Yayasan 
Sayangi Tunas Cilik, Jakarta, 2019; Liwananda, Muhammad Tegar 
Tomi dan Lusia Astrika, ‘Studi evaluasi kebijakan kota layak anak (KLA) 
dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di kota Semarang’, 
Journal of Politic and Government Studies, edisi 9, no. 2, 2020, hal. 
41–50, tersedia di: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/
view/27001>, diakses pada 11 April 2022.

CELAH-CELAH YANG TERIDENTIFIK ASI 
PADA SITUASI PARTISIPASI ANAK 
DAN REMAJA SA AT INI 
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E.2 KETERSEDIAAN DATA DAN 
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI
Menyediakan sebuah ruang aman bagi anak-anak 
dan remaja untuk mengekspresikan pendapat 
mereka hanya “setengah jalan” menuju partisipasi. 
Memastikan bahwa mereka didengar dan pendapat 
mereka dipertimbangkan, membutuhkan umpan balik 
dari para pendengar kepada anak-anak dan remaja. 
Tinjauan pustaka ini belum menemukan bukti adanya 
mekanisme yang sedemikian rupa.  

Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang 
sepenuhnya menggunakan hak partisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan 
FA sering kali bersifat trivial (remeh/kurang berarti) 
daripada substansial (penting/berbobot). Berhubung 
partisipasi anak-anak dan remaja masih didorong 
oleh kebijakan daripada inisiatif yang berdaya, 
evaluasinya adalah sifatnya formal dan didorong 
oleh kebijakan. Bentuk evaluasi yang paling dikenal 
adalah – di berbagai penjuru negeri ini – adalah 
Evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), 
yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sejak 
tahun 2011.74 Bentuk evaluasi tersebut merupakan 
perkembangan yang sangat diapresiasi dalam hal 
evaluasi implementasi kebijakan, satu-satunya bentuk 
evaluasi yang sedemikian rupa yang dapat dikatakan 
mencakup seluruh aspek hak-hak anak. 

Dalam Evaluasi KLA, Indikator-indikator formal 
terkait partisipasi FA adalah: apakah mereka dan 
kelompok orang muda lainnya terlibat dalam 
Musrenbang, adanya pengakuan resmi terhadap FA, 
pandangan mereka didengar dan dipertimbangkan 
dalam Musrenbang dan peran forum sebagai 
pelopor dan pelapor. Meski demikian, bukti untuk 
indikator-indikator ini sebagian besar bersifat 
non-substansial, pada umumnya dalam bentuk 
gambar-gambar kampanye dan perayaan. Bukti, 
terutama tentang bagaimana pandangan dari FA 
didengar dan dipertimbangkan, hampir tidak ada. 
Notulensi Musrenbang disediakan saat Evaluasi 
KLA – dokumen disediakan oleh kota/kabupaten 
penyelenggara – sebatas menunjukkan pandangan 
anak-anak diekspresikan dan ditanggapi oleh peserta 
lain selama rapat. 

74 Dari tahun 2011 hingga 2016, Evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak 
dicetak di atas kertas dan dilakukan setiap dua tahun sekali. Sejak 
beralih ke sistem berbasis web pada tahun 2017, maka mulai dilakukan 
setiap setahun sekali.

Sementara daftar kegiatan FA cenderung melimpah, 
sama halnya seperti kegiatan-kegiatan remaja 
di wadah-wadah lainnya, terdapat kekurangan 
data tentang dampak partisipasi remaja terhadap 
pemberdayaan, kesejahteraan dan pembangunan. 
Kekurangan bukti yang sedemikian rupa kemungkinan 
dapat menyebabkan kesulitan dalam meyakinkan/
mengajak para pemangku kepentingan untuk 
melibatkan remaja secara bermakna. Selebihnya, 
kekurangan bukti juga akan menyebabkan tantangan 
dalam menciptakan indikator-indikator terkait untuk 
memastikan apakah partisipasinya bermakna, dan 
apakah peluang untuk berpartisipasinya dirasa aman 
dan inklusif bagi remaja.

E.3 RELASI KUASA
Ozer dan Piatt (2017)75 menuliskan, “pembagian 
kekuasaan antara orang muda–orang dewasa 
membutuhkan kesengajaan dan persiapan mengingat 
adanya ketidaksetaraan yang melekat antara remaja 
dan orang dewasa dalam sistem dan hubungan” (hal. 
8). Jika wadah untuk berpartisipasi membutuhkan 
remaja untuk terlibat dengan orang dewasa, seperti 
Musrenbang, maka pernyataan ini sekali lagi 
menekankan pentingnya pemberdayaan. Namun, 
meski peraturan mengatakan FA hanya dapat 
berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan 
nasional setelah mereka mendapatkan peningkatan 
kapasitas,76 tidak ada bagian peraturan yang 
menyatakan bahwa peningkatan kapasitas bagi 
orang dewasa untuk mendengarkan adalah sebuah 
keharusan. Partisipasi bermakna membutuhkan 
persiapan yang melampaui pembuatan/pemberlakuan 
peraturan daerah tentang Musrenbang dan partisipasi 
FA dalam prosesnya; partisipasi bermakna harus 
tentang menciptakan sebuah lingkungan yang 
mendukung untuk berpartisipasi. 

Lucianawaty (2018)77 menuliskan, “partisipasi anak 
dalam pembangunan dipandang sebagai keterlibatan 
anak-anak dalam hal hubungan mereka dengan orang 
dewasa dan negara melalui partisipasi yang formal” 
(hal. 16). Hak-hak anak ditentukan karena kodrat 
anak-anak adalah memiliki hak dan agensi, dan pada 
saat yang bersamaan bergantung pada orang dewasa 

75 Ozer, Emily J., dan Amber Akemi Piatt, ‘Adolescent Participation in 
Research: Innovation, rationale and next steps’, Innocenti Research 
Brief no. 5, United Nations Children’s Fund Office of Research – 
Innocenti, Florence, 2017, hal. 8.  

76 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam 
Perencanaan Pembangunan (pasal 6).

77 Lucianawaty, Comprehensive Recommendations, hal. 16.
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untuk pengasuhan/perawatan dan perlindungan. Ini alasan mengapa cara kita melibatkan anak-anak dalam 
sebuah wadah partisipasi yang formal harus sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan anak78 

Percaya bahwa semua anak harus diperlakukan secara setara sesungguhnya dapat bersifat mengalienasi 
(merasa terasing/terisolasi). Tidak seharusnya anak-anak merasa tidak siap dengan pengalamannya, sesuatu 
yang mungkin dapat menjadi pengalaman yang mengerikan bagi anak-anak namun menyarankan sebuah 
pendekatan yang tokenistik, bahkan berbahaya. Seperti yang disampaikan dalam kutipan berikut dari seorang 
anggota FA yang pernah berpartisipasi dalam Musrenbang: “Saya pikir tidak tepat bagi kami untuk 
dihadapkan dengan orang-orang yang lebih tua dari kami. Saya merasa sangat tertekan. Kami tidak 
mengetahui subyek pembahasannya; kami hanya dapat berbicara sebagai pelopor. Tidak tepat jika 
kami disatukan dengan pemerintah. Menurut saya, kami dapat mengadakan fasilitasi dengan para 
fasilitator yang lebih banyak tahu tentang jiwa anak-anak, mungkin mereka dapat menyuarakan 
suara anak-anak dengan lebih baik.”79 

Pembelajaran berdasarkan pengalaman, atau keterlibatan yang berfokus pada pembelajaran dan refleksi, 
sangat penting bagi pemberdayaan.80 Namun, untuk menjadi sosok yang berdaya, anak-anak dan remaja 
pertama-tama harus merefleksikan pengalaman dan melakukan konseptualisasi, kemudian mengambil 
pengalaman dari konseptualisasi tersebut untuk mengadvokasi, meningkatkan atau memengaruhi pengambilan 
keputusan publik. Ini bukan tentang berbicara secara lantang, tetapi tentang membangun kepercayaan diri 
melalui penyelidikan menyeluruh yang dapat membuat pandangan mereka dibenarkan dalam konteks proses 
pengambilan keputusan publik, yang seringkali membutuhkan definisi yang baik dari sebuah permasalahan 
untuk menemukan solusi alternatif yang terbaik. Dengan kata lain, ini tentang membangun rasa percaya diri 
pada anak-anak dan remaja untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan publik. 

Relasi kuasa antara anak-anak dan remaja dan orang dewasa diwujudkan dalam berbagai “alam” kehidupan 
anak-anak dan remaja. Maka, kerja-kerja partisipatoris dan pemberdayaan apapun yang melibatkan mereka 
membutuhkan analisis yang mendalam tentang bagaimana cara kerja hirarki dan kekuasaan dalam sistem 
(keluarga, sekolah dan seterusnya) di sekitar anak, orang tua, masyarakat/komunitas, pemerintah. Analisis yang 
sedemikian rupa akan mengidentifikasi cara-cara yang dapat membentuk sebuah lingkungan yang mendukung 
bagi partisipasi anak dan remaja.

78 Perserikatan Bangsa-bangsa, Konvensi Hak-hak Anak, Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, 20 November 1989, pasal 12, bagian 1.
79 Peserta diskusi kelompok terarah, berbicara di Sulawesi Tengah pada tahun 2019, dikutip di: Octarra and Nurpatria, ‘Child Protection Policy Review’.
80 Shellman, Amy, ‘Empowerment and Experiential Education: A state of knowledge paper’, Journal of Experiential Education, edisi 37, no. 1, 2014, hal. 

18–30. Tersedia di: <https://doi.org/10.1177/1053825913518896>, diakses pada 11 April 2022.
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