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KATA PENGANTAR  
DARI BAPPENAS
Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak dan 
remaja Indonesia. Terdapat sekitar 85 juta anak-anak 
di Indonesia, di antaranya adalah remaja (usia 10-19 
tahun), yang jumlahnya mencapai 46 juta 1 – sebuah 
angka yang masih terus bertambah. Remaja merupakan 
pusat dari Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs), tetapi mereka 
juga perlu terlibat secara aktif sebagai agen perubahan 
dalam masyarakat mereka. Dengan demikian, kita perlu 
memastikan bahwa mereka didengar dan diperlakukan 
sebagai mitra yang setara dalam proses-proses 
perencanaan dan pengambilan keputusan penting. Kita 
perlu mengingat bahwa remaja hari ini akan menjadi 
pembuat kebijakan pada tahun 2030. 

Partisipasi remaja sejalan dengan beberapa kebijakan 
yang terdapat di Indonesia, di antaranya Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, Undang-
undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Permen PPPA) Nomor 3 Tahun 2011. Untuk 
memastikan bahwa remaja sungguh-sungguh dijadikan 
bagian dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah 
Indonesia telah membentuk sebuah wadah partisipasi 
dari tingkat lokal (desa) hingga nasional, yang disebut 
Forum Anak. Wadah ini dirancang untuk pemberdayaan 
yang bermakna, agar remaja percaya terhadap 
diri mereka sendiri, membangun kekuatan melalui 
kolaborasi dan terlibat secara aktif dalam mewujudkan 
hak-hak mereka. Selain itu, Forum Anak juga terlibat 
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang), sebuah bentuk partisipasi publik dalam 
perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan, 
untuk bersuara dalam proses-proses pembangunan. 
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa 
tantangan dalam mewujudkan partisipasi anak yang 
efektif dalam proses-proses pembuatan kebijakan. 
Maka, ada kebutuhan penting untuk menilai tingkat 
efektivitas dari wadah ini dalam rangka memperkuat 
mekanisme partisipasi dan sungguh-sungguh 
memenuhi hak-hak tiap anak dan remaja untuk 
berpartisipasi. 

Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja 
dan Keterlibatan di Masyarakat di Indonesia 
mengeksplorasi bagaimana wadah partisipasi 

1 Badan Pusat Statistik, ‘Laporan Sensus Penduduk’, Badan Pusat 
Statistik, Jakarta, 2020

berjalan, termasuk lingkungan hukum dan kebijakan 
di dalamnya, kesadaran terhadap hak-hak partisipasi 
(orang dewasa dan remaja), memahami norma-
norma dan hambatan-hambatan sosial, menganalisis 
keterampilan dan kapasitas orang dewasa dan remaja 
untuk berpartisipasi secara bermakna. Analisis ini 
juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik serta 
pembelajaran dari partisipasi remaja di 3 provinsi 
terpilih, yaitu Aceh, Jawa Timur dan Papua. Terakhir, 
berdasarkan temuan-temuan dari analisis ini, sebuah 
kerangka kerja atau alat diagnostik ditawarkan bagi 
anak-anak, remaja, pembuat kebijakan dan praktisi 
yang sepemikiran untuk membantu mereka mengukur 
dan merencanakan penguatan area-area partisipasi 
yang penting (partisipasi di masyarakat, pemberdayaan, 
dan pengambilan keputusan).     

Kami sungguh-sungguh mengapresiasi Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
UNICEF Indonesia, Universitas Atma Jaya dan 
perwakilan Pemerintah Daerah dari Aceh, Jawa Timur, 
dan Papua atas segala kerja keras yang dituangkan 
dalam proyek ini. Kami juga mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh anak-anak dan remaja yang 
berkontribusi terhadap keberhasilan publikasi dari 
studi ini. Harapannya, temuan-temuan penelitian ini 
dapat berkontribusi dalam penguatan kualitas institusi, 
sistem dan mekanisme partisipasi remaja untuk 
memastikan pemenuhan hak-hak anak dan orang muda 
di Indonesia. Selain itu, kita perlu melakukan aksi-aksi 
yang lebih inovatif dan gamblang untuk memastikan 
suara remaja dapat diakomodasi oleh proses-proses 
pembangunan dalam memastikan pemenuhan hak-hak 
anak dan orang muda di Indonesia.  

Woro Srihastuti Sulistyaningrum 
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,  
Pemuda & Olahraga 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia/Bappenas
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KATA PENGANTAR 
DARI UNICEF
Terdapat hampir 85 juta anak-anak di Indonesia, dan remaja (usia 10-19 tahun) 
mencapai angka 46 juta – dan masih terus bertambah. Kita mengetahui bahwa anak-
anak dan orang muda mendapat pengaruh langsung dari keputusan-keputusan yang 
dibuat oleh orang tua mereka, masyarakat dan pemerintah dalam hal pendidikan, 
kesehatan dan ketenagakerjaan, tetapi mereka sering tidak dilibatkan dalam 
proses-proses pengambilan keputusan yang relevan di mana mereka berhak untuk 
menjadi bagian di dalamnya. Partisipasi remaja dalam keputusan-keputusan yang 
memengaruhi mereka merupakan sebuah hak yang berakar pada Konvensi Hak-hak 
Anak, yang diratifikasi oleh Indonesia, dan tercermin dalam Undang-undang (UU) 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

Partisipasi berkontribusi terhadap pemberdayaan remaja – untuk percaya terhadap 
diri mereka sendiri, untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui kolaborasi 
dan untuk terlibat secara aktif dalam mewujudkan hak-hak mereka. Meskipun 
demikian, untuk berpartisipasi secara bermakna, remaja membutuhkan ruang-ruang 
aman untuk membentuk dan menyuarakan pandangan dan pendapat mereka dan 
advokat-advokat (pemberi jasa hukum) kuat yang mendukung usaha mereka untuk 
memengaruhi kebijakan dan proses-proses pengambilan keputusan.  

Remaja memiliki pandangan penting tentang kebijakan dan program yang 
membentuk kehidupan dan masyarakat mereka. Ketika mereka terlibat sebagai mitra 
yang setara, mereka berkontribusi terhadap perubahan sosial, dan dalam proses 
tersebut, mereka membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri 
dan kesejahteraan bagi masyarakat mereka. 

Laporan ini menunjukkan bahwa orang muda di Indonesia sangat bersemangat 
untuk berkontribusi untuk masyarakat mereka dan negara memiliki kebijakan-
kebijakan yang kuat untuk mendukung hak ini, tetapi tetap ada tantangan dalam 
mewujudkannya. Penting bahwa investasi-investasi yang dibuat berupa peningkatan 
kapasitas bagi para pejabat pemerintah daerah, orang tua, guru dan pemimpin 
masyarakat dan agama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi 
remaja untuk menjadi warga negara yang aktif, menciptakan solusi dan memimpin 
perubahan.  

Saya berharap bahwa laporan ini terbukti bermanfaat bagi para pembuat kebijakan 
dan mereka yang bekerja untuk memperkuat partisipasi remaja dalam seluruh aspek 
kehidupan.  

Robert Gass 
Perwakilan Sementara 
UNICEF
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KATA PENGANTAR DARI  
PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN 
MASYARAKAT (PKPM) UNIVERSITAS 
KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
“Saya tidak diminta untuk mengutarakan pendapat saya, tetapi saya sangat 
mengharapkan hal itu... karena yang pergi ke sekolah kami, bukan mereka”, ”, 
seorang anak perempuan bercerita kepada saya tentang sebuah pertemuan yang ia hadiri di 
mana orang dewasa di ruangan tersebut tidak membahas ataupun berkonsultasi dengannya 
tentang bagaimana anak-anak dan remaja harus bersekolah saat terjadi banjir, walaupun 
mereka (anak-anak) merupakan pihak yang paling merasakan dampaknya. Memahami apa yang 
memperkuat partisipasi anak dan remaja dalam pengambilan keputusan merupakan suatu hal 
yang menjadi kunci dalam pembangunan di negara manapun. 

Bekerja sama dengan UNICEF dan Bappenas, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengadakan “Analisis Situasi Partisipasi Anak dan 
Remaja dan Keterlibatan di Masyarakat di Indonesia” untuk mencoba dan menjelaskan cara-
cara wadah partisipasi yang sudah ada dapat mengangkat dan mendiskusikan berbagai 
ide dan kekhawatiran yang dimiliki oleh remaja. Baik persepsi dan pengalaman dari remaja 
maupun orang dewasa di Aceh, Jawa Timur, dan Papua menghasilkan beragam wawasan 
tentang bagaimana partisipasi bermakna dapat terwujud. Terdapat banyak wadah partisipasi di 
Indonesia, yang dipimpin oleh pemerintah, berbasis kepercayaan atau dipimpin oleh masyarakat 
sipil. Apa yang disediakan oleh wadah ini setidaknya adalah ruang-ruang bagi anak perempuan 
dan anak laki-laki untuk mengeksplorasi cara-cara terbaik dan teraman untuk mengutarakan ide 
dan kekhawatiran mereka, untuk membantu menginformasikan pengambilan keputusan dan 
untuk bekerja sama dengan orang dewasa sebagai mitra yang setara dalam masyarakat mereka. 
Partisipasi berkontribusi terhadap pemberdayaan remaja – untuk percaya terhadap diri mereka 
sendiri, untuk membangun kekuatan melalui kolaborasi dan untuk terlibat secara aktif dalam 
mewujudkan hak-hak mereka. 

Semoga laporan ini membantu memulai pembicaraan tentang bagaimana kita dapat menerapkan 
hak remaja dalam mengutarakan pandangan mereka secara praktis, dan melibatkan mereka 
secara bermakna dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan, layanan dan program yang 
memengaruhi kehidupan mereka, di sekolah dan di masyarakat, di tingkat lokal dan nasional. 
Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, memberikan 
masukan serta keahlian yang berharga. Saya berharap temuan-temuan ini mengarah pada 
dialog-dialog kebijakan masa depan untuk menginformasikan program-program yang inklusif dan 
tanggap remaja di seluruh Indonesia.  

Harla Sara Octarra 
Penulis Utama
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Terdapat sekitar 85 juta anak-anak dan 46,8 juta remaja 
(usia 10-19 tahun) di Indonesia2 – sebuah angka yang 
masih terus bertambah. Hak partisipasi remaja dijamin 
dalam Undang-undang Republik Indonesia, setidaknya 
bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun sesuai 
dengan definisi anak. Pasal 56 ayat 1 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak menyebutkan bahwa peran pemerintah adalah 
memastikan anak-anak dapat berpartisipasi, bebas 
mengutarakan pendapat dan berpikir sesuai hati 
nurani dan agamanya, serta kebebasan berserikat dan 
berkumpul. Selain itu, UU tersebut juga menyebutkan 
peran masyarakat untuk menyediakan ruang bagi anak-
anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat 
mereka.

Partisipasi dapat berkontribusi pada pemberdayaan 
remaja – untuk percaya pada diri mereka sendiri, 
untuk membangun kekuatan melalui kolaborasi dan 
untuk secara aktif terlibat dalam mewujudkan hak-
hak mereka. Jika hak remaja untuk mengekspresikan 
pandangan mereka diakui dan ditanggapi dengan 
sungguh-sungguh, hal tersebut akan meningkatkan 
rasa penghargaan terhadap diri mereka sendiri (self-
esteem) dan kemampuan mereka untuk membuat 

2 BPS, ‘Laporan Sensus Penduduk’, BPS, Jakarta, 2020

perubahan. Hal ini dapat diperkuat melalui partisipasi 
yang bersifat kolaboratif.

Kondisi-kondisi kunci yang dibutuhkan untuk partisipasi 
anak dan remaja antara lain:

• Lingkungan yang mendukung – keberadaan dan 
kesalingterkaitan antar-aktor sosial, struktur, 
kebijakan dan peraturan yang mendukung 
partisipasi;

• Partisipasi yang bermakna (suara, ruang, audiens, 
pengaruh);

• Ketersediaan model partisipasi yang berbeda 
(konsultatif, kolaboratif, dipimpin oleh remaja);

• Ekologi sosial partisipasi (individu, keluarga, 
lembaga dan lain-lain).

 
Pemerintah Indonesia telah membentuk dua 
wadah untuk partisipasi anak dan remaja, yaitu 
lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang), sebuah bentuk partisipasi publik dalam 
perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan, 
dan Forum Anak. Kedua wadah partisipasi tersebut 
tersebar luas dengan tingkat efektifitas yang berbeda. 
Melakukan advokasi untuk menguatkan wadah dan 
mekanisme partisipasi menjadi tantangan karena 
sedikitnya bukti yang tersedia untuk memahami 
pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti: “apakah 
partisipasinya bermakna?“ dan “apakah partisipasi 
bermakna berdampak pada kesejahteraan remaja?”. 
Sejauh ini, data telah dikumpulkan melalui konsultasi 
secara daring. Akhir-akhir ini, survei U-report 3 dengan 
1.683 responden menunjukkan bahwa hanya 13% 
dari mereka yang berpartisipasi dalam forum seperti 
Musrenbang atau Forum Anak. Alasan utama bagi 
remaja untuk tidak berpartisipasi adalah karena 
mereka tidak tahu cara berpartisipasi (35%) dan 
tidak pernah diundang (23%). Hanya 40% responden 
yang mengetahui tentang dua wadah partisipasi 
tersebut. Meskipun demikian, keinginan mereka untuk 
berpartisipasi terlihat jelas, di mana 95% 
3 Menurut situs UNICEF (10 November 2011), U-Report adalah alat 

pengirim pesan yang memberdayakan orang muda di seluruh 
dunia untuk terlibat dan berbicara tentang isu-isu yang penting bagi 
mereka. Data dan pengetahuan dibagikan kembali kepada komunitas/
masyarakat dan terhubung dengan pembuat kebijakan yang membuat 
keputusan yang dapat memengaruhi orang muda. U-Report tersedia 
melalui berbagai kanal pengolah pesan, media sosial dan SMS, dan 
bahkan dapat berfungsi pada ponsel sederhana. Diakses dari UNICEF, 
‘Indonesia U-report’, <https://indonesia.ureport.in/opinion/4535/>, 
diakses pada [21 Mei 2021]
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responden menyatakan bahwa mereka ingin belajar 
tentang bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan di lingkungan masyarakat mereka. 

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung rencana 
Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan 
program partisipasi remaja yang kuat dan bimbingan 
teknis bagi Kementerian terkait, penelitian ini 
memberikan bukti dan analisis yang dibutuhkan terkait 
akses dan kualitas dari wadah partisipasi, beserta 
hambatan dan pembelajarannya.

Laporan ini menyajikan contoh bagaimana wadah 
partisipasi berjalan, kesadaran akan hak partisipasi 
(orang dewasa dan remaja), norma dan hambatan 
sosial, serta keterampilan dan kapasitas orang 
dewasa serta remaja untuk berpartisipasi secara 
bermakna. Penelitian ini menghasilkan praktik baik dan 
pembelajaran terkait partisipasi remaja di tiga provinsi 
terpilih, yaitu Aceh, Jawa Timur dan Papua.

Temuan kunci pada penelitian ini adalah meskipun 
partisipasi remaja telah diwujudkan dalam wadah 
yang dipimpin oleh pemerintah di tingkat nasional, 
sub-nasional dan desa, dalam kelompok keagamaan 
dan wadah yang diinisiasi oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), pelaksanaannya berada pada 
tingkatan yang berbeda. Selain itu, konsultasi lebih 
banyak dilaporkan dalam partisipasi dengan kelompok 
keagamaan dan wadah yang dipimpin oleh LSM, 
sementara pada wadah yang dipimpin oleh pemerintah 
masih terbatas pada hadirnya remaja sebagai peserta 
atau anggota.

Meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung 
partisipasi remaja lewat Forum Anak dan partisipasi 
mereka dalam Musrenbang, kenyataannya tidak ada 
mekanisme umpan balik untuk memastikan bahwa 
pandangan mereka dipertimbangkan. Sejauh ini, 
komitmen dan kapasitas pemerintah untuk mendukung 
partisipasi remaja secara aman dalam mekanisme 
yang ada sebagian besar berfokus pada mengundang 
Forum Anak ke Musrenbang dan mendanai kegiatan 
kampanye mereka. Forum Anak telah mengarah pada 
wadah yang dipimpin oleh orang dewasa agar suara 
mereka didengar, dan LSM serta beberapa tokoh 
masyarakat telah memainkan peran penting dalam 
membangun keterampilan remaja dan membantu 
untuk menyampaikan suara mereka dalam berbagai 
pertemuan.

Orang dewasa dapat menjadi pendukung atau 
penghambat terwujudnya partisipasi remaja, terutama 
jika mereka adalah orang tua atau guru. Secara khusus, 
penelitian ini menemukan bahwa orang tua merupakan 
gerbang pertama untuk mewujudkan partisipasi 

remaja. Peningkatan kapasitas diperlukan baik bagi 
orang dewasa maupun remaja. Sikap menghormati 
dan keterlibatan yang bermakna dengan remaja 
adalah capaian bagi orang dewasa untuk mendukung 
partisipasi remaja.

Sudah ada kesadaran pada remaja, LSM yang bekerja 
dengan anak dan remaja, pejabat pemerintah daerah 
dan provinsi, serta beberapa orang tua dan guru 
tentang pentingnya memberdayakan remaja untuk 
bersuara dan menyampaikan pendapat mereka. 
Beberapa praktik baik dari partisipasi remaja dapat 
ditemukan dalam keterlibatan mereka di masyarakat, 
misalnya dialog dengan para pemuka adat atau agama. 
Namun, bagi remaja dengan disabilitas, keterlibatan 
mereka di masyarakat terhalang karena adanya 
persepsi untuk melindungi mereka secara berlebihan 
sehingga mencegah mereka untuk berinteraksi di 
kegiatan sosial, seperti pada saat festival keagamaan. 
Sementara penelitian ini mencatat adanya potensi 
keterlibatan di masyarakat untuk berpartisipasi, 
kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi 
yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat disoroti 
sebagai sebuah tantangan dalam partisipasi remaja 
dalam proses pengambilan keputusan. 

Partisipasi perwakilan, yang telah dilakukan oleh 
kelompok orang muda menunjukkan dampak yang 
menjanjikan, dan juga merupakan pilihan lain yang 
berpotensi untuk menghubungkan remaja dengan 
pembuat keputusan; hal tersebut juga dapat menjadi 
tempat yang aman untuk partisipasi. Keberadaan ruang 
bagi remaja untuk mengekspresikan diri ditunjukkan 
dengan jelas, namun bagaimana ruang tersebut bekerja 
untuk mendukung terwujudnya partisipasi remaja yang 
bermakna membutuhkan kajian lebih lanjut.

Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada 
pengembangan kerangka kerja dan daftar periksa 
sebagai alat diagnostik untuk membantu mengukur 
dan merencanakan penguatan partisipasi remaja 
(keterlibatan masyarakat, pemberdayaan dan 
pengambilan keputusan). Sementara itu, laporan ini 
juga memberikan rekomendasi kegiatan/inisiatif kunci 
dalam rencana kerja yang relevan dengan Kantor 
Perwakilan UNICEF di Indonesia.
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1.1. LATAR BELAKANG
Partisipasi anak dan remaja merupakan hak yang 
tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Pasal 12 
ayat 1 KHA menyatakan bahwa  “Negara-negara 
peserta harus menjamin hak anak yang 
mampu membentuk pandangannya sendiri, 
hak untuk menyampaikan pandangan 
tersebut secara bebas dalam semua hal 
yang memengaruhi anak, pandangan anak 
tersebut diberi bobot yang semestinya 
sesuai dengan usia dan kematangan anak”. 
Melalui Komentar Umum Nomor 20, Komite Hak-
hak Anak PBB memperluas implementasi hak-hak 
anak kepada remaja. Pada hak untuk didengarkan 
dan berpartisipasi,Melalui Komentar Umum 
Nomor 20, Komite Hak-hak Anak PBB memperluas 
implementasi hak-hak anak kepada remaja. Pada hak 
untuk didengarkan dan berpartisipasi, “Negara 
harus memastikan bahwa remaja terlibat 
dalam pengembangan, implementasi 
dan pemantauan semua undang-undang, 
kebijakan, layanan dan program yang 
relevan yang memengaruhi hidup mereka, 
di sekolah dan di masyarakat, di tingkat 
lokal, nasional dan internasional” 4 Demikian 
halnya, “Komite menekankan pentingnya 
partisipasi sebagai sarana keterlibatan di 
politik dan masyarakat di mana remaja 
dapat bernegosiasi dan melakukan advokasi 
untuk mewujudkan hak-hak mereka, dan 
meminta pertanggungjawaban negara. 
Negara harus mengadopsi kebijakan untuk 
meningkatkan peluang partisipasi politik, 
yang berperan penting dalam pengembangan 
kewarganegaraan yang aktif” 5. Komite mencatat 
pentingnya mendukung remaja untuk membentuk 
organisasi di mana mereka dapat berpartisipasi. 

Remaja didefinisikan oleh PBB sebagai mereka 
yang berusia antara 10 dan 19 tahun 6. UNICEF 
mendefinisikan partisipasi sebagai bentuk dan 
ekspresi dari anak perempuan maupun anak laki-
laki yang dapat memengaruhi hal-hal yang menjadi 
perhatian/kekhawatiran mereka baik langsung 
maupun tidak langsung7. Partisipasi berkontribusi 
pada pemberdayaan remaja – untuk percaya pada diri 
sendiri, untuk membangun kekuatan melalui kolaborasi 
dan untuk secara aktif terlibat dalam mewujudkan hak-
hak mereka. Jika hak remaja untuk mengekspresikan 

4 Komite Hak-hak Anak (KHA) PBB, ‘Komentar Umum No. 20 tentang 
pelaksanaan hak-hak anak selama masa remaja’, 2016, paragraf 23

5 Komite Hak-hak Anak (KHA) PBB, ‘Komentar Umum No. 20 tentang 
pelaksanaan hak-hak anak selama masa remaja’, 2016, paragraf 24

6 Laporan Komite Penasihat untuk Tahun Orang Muda Internasional, 
Perserikatan Bangsa-bangsa (Lampiran A/36/215)

7 Lansdown, G., ‘Conceptual framework for measuring adolescent 
participation’, UNICEF, Jakarta, 2017

pandangan mereka diakui dan ditanggapi dengan 
sungguh-sungguh, , hal tersebut akan meningkatkan 
rasa penghargaan terhadap diri mereka sendiri (self-
esteem) dan kemampuan mereka untuk membuat 
perubahan. Hal ini dapat diperkuat melalui partisipasi 
yang bersifat kolaboratif.

Kondisi-kondisi kunci yang dibutuhkan untuk partisipasi 
anak dan remaja antara lain:

• Lingkungan yang mendukung – keberadaan dan 
kesalingterkaitan antar-aktor sosial, struktur, 
kebijakan dan peraturan yang mendukung 
partisipasi;

• Partisipasi yang bermakna (suara, ruang, audiens, 
pengaruh)8 

• Ketersediaan model partisipasi yang berbeda 
(konsultatif, kolaboratif, dipimpin oleh remaja);

• Ekologi sosial partisipasi (individu, keluarga, 
lembaga dan lain-lain).

 
Terdapat sekitar 85 juta anak-anak dan 46,8 juta 
remaja (usia 10-19 tahun) di Indonesia9. Menurut 
Sensus Nasional tahun 2020, remaja merupakan 
17,35% dari total populasi. Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 
saat ini, menggolongkan remaja usia 16 sampai 
dengan 19 tahun sebagai kelompok orang muda 
dan merupakan jantung/pusat pembangunan yang 
strategis.  Pemberdayaan orang muda10  adalah 
kunci pembangunan berkelanjutan, sebagaimana 
yang ditunjukkan dalam strategi yang diterapkan 
oleh Pemerintah Indonesia dalam rancangan Tujuan-
tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs) 2030.

Hak partisipasi remaja dijamin dalam Undang-undang 
Republik Indonesia, setidaknya bagi mereka yang 
berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan definisi anak. 
Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 
peran pemerintah adalah memastikan anak-anak 
dapat berpartisipasi, bebas mengutarakan pendapat 
dan berpikir sesuai hati nurani dan agamanya, serta 
kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain itu, UU 
tersebut juga menyebutkan peran masyarakat untuk 
menyediakan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi 
dan menyampaikan pendapat mereka11.

Pemerintah menerjemahkan perannya untuk menjamin 

8 Ruang – yang aman dan inklusif untuk membentuk dan 
mengekspresikan, suara – ekspresi terhadap pandangan harus 
difasilitasi secara bebas dalam media pilihan, audiens – pandangan 
harus didengarkan, dan pengaruh – pandangan harus ditindaklanjuti 
sebagaimana mestinya (Lansdown, 2017).

9 BPS, ‘Laporan Sensus Penduduk’, BPS, Jakarta, 2020
10 Ditetapkan antara 16 dan 30 tahun menurut Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
11 Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 72 ayat 3 (h)
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hak partisipasi anak dengan menginisiasi Forum 
Anak (FA). Forum Anak didirikan oleh Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (KPPPA) dan diatur dalam Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak, yang 
diikuti dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Anak, 
dan dijelaskan oleh Kementerian sebagai “forum untuk 
pemenuhan hak partisipasi anak”. Meskipun disebut 
sebagai Forum Anak, anggotanya sebagian besar 
berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun, sehingga 
termasuk dalam kelompok usia remaja12. 

Pemerintah Indonesia telah membentuk dua wadah 
untuk partisipasi, yaitu Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Anak. 
Keduanya tersebar luas dengan tingkat efektifitas 
yang berbeda. Melakukan advokasi untuk menguatkan 
wadah dan mekanisme partisipasi menjadi tantangan 
karena sedikitnya bukti yang tersedia untuk memahami 
pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti: “apakah 
partisipasinya bermakna?“ dan “apakah partisipasi 
bermakna berdampak pada kesejahteraan remaja?”. 
Sejauh ini, data telah dikumpulkan melalui konsultasi 
daring. Akhir-akhir ini, survei U-report13  dengan 
1.683 responden menunjukkan bahwa hanya 13% 
dari mereka yang berpartisipasi dalam forum seperti 
Musrenbang atau Forum Anak. Alasan utama bagi 
mereka untuk tidak berpartisipasi adalah karena 
mereka tidak tahu cara berpartisipasi (35%) dan 
tidak pernah diundang (23%). Hanya 40% responden 
yang mengetahui tentang dua wadah partisipasi 
tersebut. Meskipun demikian, keinginan mereka 
untuk berpartisipasi terlihat jelas, di mana 95% 
responden menyatakan bahwa mereka ingin belajar 
tentang bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan di lingkungan masyarakat mereka. 

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung rencana 
Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan 
program partisipasi remaja yang kuat dan bimbingan 
teknis bagi Kementerian terkait, penelitian ini 
memberikan bukti dan analisis yang sangat dibutuhkan 

12 misalnya ‘Forum Anak Wadah Partisipasi Anak’, DP3KB Kabupaten 
Brebes, 1 November 2017, <http://dp3kb.brebeskab.go.id/forum-anak-
wadah-aspirasi-anak/>, Yohana, N, ‘Komunikasi Partisipasi Forum Anak 
Dalam Program Pembangunan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten 
Siak (Studi Kasus Pada Forum Anak Siak)’, 2019, <https://repository.
unri.ac.id/jspui/handle/123456789/9579>, diakses pada [21 Mei 2021]

13 Menurut situs UNICEF (10 November 2011), U-Report adalah alat 
pengirim pesan yang memberdayakan orang muda di seluruh 
dunia untuk terlibat dan berbicara tentang isu-isu yang penting bagi 
mereka. Data dan pengetahuan dibagikan kembali kepada komunitas/
masyarakat dan terhubung dengan pembuat kebijakan yang membuat 
keputusan yang dapat memengaruhi orang muda. U-Report tersedia 
melalui berbagai kanal pengolah pesan, media sosial dan SMS, dan 
bahkan dapat berfungsi pada ponsel sederhana. Diakses dari UNICEF, 
‘Indonesia u-report’, <https://indonesia.ureport.in/opinion/4535/>, 
diakses pada [21 Mei 2021]

terkait akses dan kualitas dari wadah partisipasi, 
beserta hambatan dan pembelajarannya. Ruang 
lingkup penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Memahami bagaimana wadah partisipasi yang 
ada berjalan, termasuk di dalamnya aspek hukum 
dan kebijakan, kesadaran akan hak partisipasi 
(orang dewasa dan remaja), pemahaman akan 
norma sosial dan hambatan yang dihadapi, analisis 
terhadap keterampilan dan kapasitas orang dewasa 
serta remaja dalam partisipasi yang bermakna.

2. Memahami praktik baik dan pembelajaran tentang 
partisipasi remaja di tiga provinsi terpilih, yaitu 
Aceh, Jawa Timur dan Papua.

3. Mempertimbangkan kerangka kerja atau alat 
diagnostik yang dapat membantu mengukur dan 
merencanakan penguatan area kunci partisipasi 
(keterlibatan masyarakat, pemberdayaan dan 
pengambilan keputusan) berdasarkan temuan-
temuan dari penelitian ini.  

4. Memberikan kegiatan/inisiatif dalam rencana kerja 
tahunan yang relevan bagi Kantor Perwakilan 
UNICEF di Indonesia.

 
Laporan ini menyajikan temuan-temuan kunci 
yang dianalisis dari data kuantitatif dan kualitatif 
yang dihasilkan melalui survei, diskusi kelompok 
partisipatoris (Participatory Group Discussion/PGD), 
dan wawancara informan kunci (Key Informant 
Interview/KII). Laporan ini mengandalkan data primer 
dan analisis diperkaya oleh dokumen kebijakan dan 
kepustakaan yang sesuai. Tujuannya adalah untuk 
membuat rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk 
membantu mempercepat tercapainya partisipasi anak 
dan remaja yang bermakna.

1.2. PARTISIPASI ANAK DAN 
REMAJA DALAM KEBIJAKAN
Survei U-report (2020) dengan 1.683 responden14  
menunjukkan bahwa hanya 40% yang mengetahui 
adanya dua wadah partisipasi: Musrenbang dan Forum 
Anak. Sebagai tambahan, hanya 13% yang berpartisipasi 
di salah satu wadah tersebut. Alasan utama tidak 
berpartisipasi adalah tidak tahu cara untuk berpartisipasi 
(35%) dan tidak pernah diundang (23%). Keinginan 
mereka untuk berpartisipasi terlihat jelas dari 95% 
responden yang menyatakan bahwa mereka ingin belajar 
tentang bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan di lingkungan masyarakat mereka 15. 

14 Respondennya adalah U-Reporter. U-Reporter adalah orang muda 
yang dipilih sebelumnya yang menanggapi jajak pendapat, melaporkan 
masalah, dan mendukung hak-hak anak. Dalam laporan Penguatan 
Partisipasi Remaja Bermakna ini, sekitar 35% adalah laki-laki, dan 65% 
adalah perempuan. Sebagian besar responden (88%) berusia antara 15 
dan 24 tahun.

15 UNICEF, ‘Indonesia U-report’, <https://indonesia.ureport.in/
opinion/4535/>, diakses pada [21 Mei 2021]
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Dalam survei yang sama, bagi anak dan remaja yang 
mempunyai pengalaman berpartisipasi dalam forum 
publik, dukungan yang paling banyak dibutuhkan 
untuk berpartisipasi aktif dalam forum tersebut 
adalah pelatihan berbicara di depan umum, yang 
diikuti dengan informasi mengenai bagaimana cara 
berpartisipasi dalam forum. Hal ini merupakan 
informasi yang sangat berharga bagi KPPPA 
sebagai Kementerian yang bertanggungjawab untuk 
meningkatkan kapasitas Forum Anak dan para 
fasilitatornya dalam proses Musrenbang 16.

Di tingkat nasional, pelibatan anak dan remaja untuk 
memengaruhi proses perencanaan pembangunan 
dilakukan sejalan dengan pengembangan RPJMN 
2020-2021. Forum Konsultasi Nasional Anak 
Indonesia diselenggarakan pada November 2018 yang 
disponsori oleh UNICEF. Konsultasi tersebut dihadiri 
oleh orang muda yang mewakili 16 provinsi yang 
juga mencakup perwakilan anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus (misalnya anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak dari suku minoritas). Acara 
tiga hari tersebut menghasilkan 9 bidang strategis 
yang menjadi perhatian, dengan rekomendasi yang 
spesifik17. Memberikan pelatihan atau peningkatan 
kapasitas anak untuk mengikuti Musrenbang, baik 
di tingkat lokal maupun nasional merupakan salah 
satu rekomendasi khusus yang dihasilkan oleh anak. 
Forum konsultasi tersebut juga menanyakan kepada 
fasilitator orang muda harapan mereka terhadap 
keterlibatan anak-anak dalam forum tersebut, dan dua 
rekomendasi yang mereka sampaikan dalam laporan, 
yang kemudian dirujuk dalam laporan ini, yaitu perlu 
adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap 
rekomendasi yang dibuat oleh anak dalam forum 
konsultasi nasional, dan rekomendasi anak dalam 
forum tersebut harus didokumentasikan (dalam buku) 
untuk semua anak18. 

Informasi yang mendalam tentang cara kerja partisipasi 
anak dan remaja masih sangat kurang. Kajian dan 
evaluasi yang ada terhadap Forum Anak diisi dengan 
daftar berbagai kegiatan dan kampanye yang dilakukan 
Forum Anak untuk mempromosikan hak-hak anak di 
antara teman sebaya mereka atau anak-anak yang lebih 
muda. Ketika berbicara interaksi dengan orang dewasa, 
hasil-hasil temuannya berserakan. 

 

16 Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Peraturan Nomor 12 Tahun 2015, pasal 8

17 9 bidang yang menjadi perhatian adalah: anak yang tidak sekolah dan 
putus sekolah; status kesehatan anak; pernikahan pada usia anak; 
kesenjangan pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam situasi 
darurat dan daerah 3T; pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak; 
pengasuhan anak; perilaku dan kapasitas anak; hak atas identitas; hak 
untuk menyatakan pendapat dan pandangan mereka didengarkan.  

18 Berdasarkan penulis (Harla Octarra) laporan kepada Bappenas dan 
PUSKAPA-UI untuk Forum Konsultasi Nasional

ACEH
Informasi berikut diambil dari artikel berita sebagai 
contoh pelibatan anak dan remaja dalam Musrenbang: 
Di Aceh Barat Daya, khususnya di Gampong 
Lamkuta, Musrenbang melibatkan orang muda dari 
3 dusun19. Artikel tersebut menjelaskan bahwa anak 
terlibat dalam Musrenbang, tetapi tidak menjelaskan 
bagaimana partisipasi anak dalam Musrenbang dapat 
memengaruhi proses pengambilan keputusan.  

Di Banda Aceh ada Musrenbang untuk perempuan 
dan anak termasuk para penyandang disabilitas, 
yang disebut Musrena20. Musrena diatur melalui 
Peraturan Walikota Banda Aceh 21 , yang didalamnya 
dituliskan tujuan Musrena untuk menjadi wadah 
komunikasi langsung bagi perempuan, anak dan 
kaum terpinggirkan untuk menyusun rencana aksi, 
namun Peraturan tersebut tidak secara gamblang 
menjelaskan bagaimana pandangan anak, perempuan 
maupun kaum terpinggirkan harus didengar dan 
dijaga selama proses pertemuan perencanaan 
pembangunan. Meskipun pelaksanaan Musrena 
ditujukan untuk tingkat desa (gampong), kecamatan 
dan kota, studi ini menunjukkan bahwa dalam 
pelaksanaannya suara yang akan dipertimbangkan 
harus sesuai dengan agenda instansi pemerintah 
yang ditunjuk. Penyaringan suara dilakukan di 
setiap tingkatan, dari desa hingga kota. Walaupun 
remaja memiliki kesempatan untuk menyampaikan 
pandangannya, belum ada mekanisme untuk 
menjamin agar suara mereka tetap ada dalam agenda 
Musrena karena bukanlah wewenang mereka untuk 
menentukan prioritas persoalan yang dibahas22. 
Hal yang sama terjadi di Musrenbang, seperti yang 
ditemukan dalam penelitian ini.  

Sejak tahun 2008, Aceh memiliki Undang-undang 
Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak 
berhak untuk didengar dan diberi kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau perencanaan 
yang menyangkut minatnya (Bab 12)23 . Partisipasi 
anak dan remaja kembali disebutkan dalam peraturan 
kabupaten/kota untuk menginisiasi Kabupaten/Kota 
Ramah Anak, maka terbentuklah Forum Anak. Di 
tingkat kota, Forum Anak tersebut ada meski sifat 
partisipasinya baru sebatas keanggotaan aktif, dan 
di tingkat desa forum tersebut tidak ada atau sulit 
ditemukan.
19 ‘Gampong Lamkuta Gelar Musrenbang Desa TA 2021’, Acehportal.

com, 16 Januari 2021, <https://www.acehportal.com/news/gampong-
lamkuta-gelar-musrenbang-desa-ta-2021/index.html>

20 ‘Bappeda Kota Banda Aceh Gelar Rakor Musrena’, Info public, 4 
Februari 2021, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/508133/
bappeda-kota-banda-aceh-gelar-rakor-musrena#>

21 Indonesia, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2018
22 Balai Inong yang merupakan kelompok perempuan peserta Musrena 

juga mengaku tidak mengetahui apakah usulan mereka diterima atau 
tidak. 

23 Indonesia, Qanun Nomor 11 Tahun 2008 
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PAPUA
Berdasarkan temuan yang diperoleh dari pengumpulan 
data dan informasi yang diperoleh melalui pencarian 
internet (Google Search), tidak banyak ditemukan 
peraturan di Papua terkait partisipasi anak. Temuan di 
lapangan hanya menemukan Surat Keputusan tentang 
pembentukan Forum Anak di Kabupaten Keerom. 
Dilaporkan bahwa dari tahun 2017–2019 ada 18 Forum 
Anak yang telah dibentuk dan sudah mempunyai Surat 
Keputusan. Namun, aktivitas yang dilakukan oleh 
Forum Anak tersebut tidak diketahui.

Selain itu, ada beberapa Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding/MoU) antara 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak dengan beberapa instansi terkait (dukcapil, 
kesehatan, komunikasi, pendidikan, perpustakaan dan 
perhubungan) terkait pemenuhan hak-hak anak. Namun 
demikian, MoU tersebut tidak menjelaskan atau 
mengatur tentang partisipasi anak.

Berdasarkan pencarian internet, untuk Peraturan 
Daerah di Provinsi Papua, hanya ditemukan Peraturan 
Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Merauke. 
Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa anak berhak 
menyampaikan pendapatnya. Namun demikian, tidak 
ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme 
bagaimana anak menyampaikan pendapatnya.

JAWA TIMUR
Di tingkat Provinsi, pada tahun 2014 diterbitkan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak, dan Pasal 3 (d) menjelaskan tentang menghargai 
pendapat anak. Dalam bab V, bagian kedua (pasal 19) 
mengatur tentang partisipasi anak. Namun, mekanisme 
partisipasi masih belum dijelaskan dalam peraturan 
ini.  Mekanisme partisipasi ini kemudian diatur dalam 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 
2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014, dalam 
pasal 14-16 mengatur mekanisme untuk memfasilitasi 
partisipasi anak.

Di tingkat kota, ada beberapa peraturan tentang 
partisipasi anak. Pada tahun 2011 terdapat Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Bab VII tentang 
Forum Partisipasi Anak (pasal 21) mengatur bahwa 
pemerintah daerah harus memfasilitasi partisipasi anak. 
Pada tahun 2019, Walikota Surabaya mengeluarkan 

Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 
188.45/6/436.1.2/2019  tentang Tim Pembinaan 
Keluarga Sejahtera Kota Surabaya, namun dalam Surat 
Keputusan tersebut belum menjelaskan pelibatan anak. 
Pada Tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Walikota 
Surabaya Nomor 100.45/48/436.1.2/2020 tentang 
Forum Partisipasi Anak yang didalamnya mengatur 
peran dan fungsi Forum Partisipasi Anak. Dalam surat 
keputusan tersebut tidak dijelaskan siapa yang terlibat 
dalam Forum Partisipasi Anak.

Di Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2017 
dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 3 (d) 
menyatakan bahwa menghormati pendapat anak 
merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem 
perlindungan anak. Pada Bab V, bagian kedua 
menjelaskan tentang partisipasi anak (pasal 19). Pasal 
ini menjelaskan lebih jauh tentang bentuk partisipasi 
anak. Sementara itu, mekanisme partisipasi anak 
akan diatur dalam Peraturan Bupati. Peraturan Bupati 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 tidak 
ditemukan ketika penelitian ini dilakukan. 
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METODOLOGI2
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2.1. 2.1. INSTRUMEN PENELITIAN
Pengembangan instrumen penelitian terutama didasarkan pada Kerangka Konseptual UNICEF untuk Mengukur 
Partisipasi Remaja dan protokol PGD (Participatory Group Discussion) yang telah digunakan peneliti dalam 
penelitian lain dengan kelompok remaja. Adaptasi instrumen penelitian disesuaikan dengan cara pengumpulan 
data yang dilakukan secara daring maupun luring/tatap muka. Kuesioner survei, protokol wawancara dan 
instrumen PGD saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan informasi tentang keterlibatan remaja di 
masyarakat, pemberdayaan, pengambilan keputusan dan lingkungan yang mendukung. 

Berhubung penelitian ini bertujuan untuk memahami situasi kompleks seputar partisipasi remaja, maka 
pendekatan kualitatif adalah yang paling cocok untuk penelitian ini. Dengan melakukan pendekatan partisipatoris 
dalam pengumpulan data, hal ini mendukung peneliti/pengambil data dan peserta untuk lebih memahami 
pengalaman dan persepsi yang kompleks terkait dengan partisipasi anak dan remaja (lihat Sammon, dkk., 2013). 
Oleh karena itu, penelitian ini melakukan konsultasi dengan koordinator lapangan dan pengambil data terkait 
pemilihan lokasi, pemilihan kelompok peserta di setiap provinsi dan juga dalam menerapkan instrumen PGD yang 
digunakan. Koordinator lapangan dan pengumpul data dilatih terlebih dahulu dalam menggunakan instrumen 
penelitian dan dibimbing selama proses pengumpulan data. 

Untuk mendukung pengumpulan data yang efektif, penelitian ini menyediakan beberapa alternatif instrumen 
PGD untuk mengajukan pertanyaan yang sama. Instrumen-instrumen PGD berbeda dalam hal instruksi/
penggunaan contoh kasus, tetapi digunakan untuk tujuan yang sama. Secara ringkas ada dua kelompok instrumen 
PGD. Pertama adalah Iya, Tidak, Mungkin; Dialog Komik Baris dan Membuat Cerita yang bertujuan 
untuk memperoleh informasi seputar keterlibatan di masyarakat, pemberdayaan dan pengambilan keputusan. 
Sementara itu, kelompok yang kedua terdiri dari Tantangan Kita, Solusi Kita; Masalah dan Peluang; dan 
Mengidentifikasi Sumber Daya untuk memperoleh informasi tentang lingkungan yang mendukung. Dalam 
rancangan penelitian ini setiap kali diskusi atau PGD dilakukan, maka akan menggunakan dua instrumen PGD, 
masing-masing satu instrumen dari dua kelompok di atas. Dalam pelaksanaannya, ketika menggunakan satu 
instrumen, data yang dikumpulkan juga melampaui atau tidak terbatas pada topik-topik yang direncanakan. 
Dengan adanya alternatif-alternatif instrumen tersebut sama halnya dengan memiliki sekumpulan instrumen 
(toolbox) yang berguna bagi para pengambil data untuk beradaptasi dengan kebutuhan peserta penelitian.

KUESIONER SURVEI 
Kuesioner memiliki 69 pertanyaan. Kuesioner dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
pengalaman dan persepsi anak dan remaja yang bukan anggota Forum Anak tentang 
partisipasi anak dan remaja dalam pengambilan keputusan, wadah partisipasi yang 
diikuti oleh remaja, keterampilan yang dikembangkan remaja dengan berpartisipasi 
dalam wadah tersebut, manfaat lain yang diperoleh dengan mengakses wadah 
tersebut.

Data yang diperoleh dari survei memberi informasi mengenai bagaimana remaja 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam memecahkan masalah yang 
ada di lingkungan masyarakatnya. Survei ini juga memberi data mengenai efikasi diri 
remaja, motivasi dan kemauan untuk berpartisipasi dalam memecahkan persoalan di 
lingkungan mereka, dan persepsi remaja mengenai pengetahuan dan keterampilan 
mereka dalam memecahkan persoalan di lingkungan mereka. 

 
WAWANCARA INFORMAN KUNCI (KIIS): JADWAL WAWANCARA
Wawancara informan kunci menggunakan susunan pertanyaan semi terstruktur yang 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi, meski tidak terbatas pada, ketersediaan 
model partisipasi anak dan remaja, praktik budaya atau sosial yang mendukung atau 
menghambat partisipasi remaja, kegiatan dan program peningkatan kesadaran yang 
dilaksanakan untuk mendorong partisipasi remaja, tantangan yang dihadapi remaja 
untuk berpartisipasi dalam Forum Anak atau wadah partisipasi lainnya.
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STUDI KASUS: ANALISIS TERHADAP TRANSKRIP WAWANCARA 
DAN DISKUSI, SERTA HASIL TINJAUAN DOKUMEN-DOKUMEN  
Tiga studi kasus yang menyoroti pembelajaran di setiap provinsi: Aceh, 
Jawa Timur, dan Papua. Studi kasus diambil dari data wawancara dengan 
informan kunci (KII) dan diskusi kelompok partisipatoris (PGD). Studi kasus di 
Provinsi Aceh berfokus pada tantangan partisipasi remaja dengan disabilitas, 
di Provinsi Jawa Timur berfokus pada partisipasi aktif remaja meskipun 
kurangnya lingkungan yang mendukung dan di Provinsi Papua berfokus pada 
wawasan remaja tentang masalah di lingkungan masyarakat mereka. 

DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS: IYA, TIDAK, MUNGKIN24 
Instrumen ini berisi kutipan langsung yang diparafrasakan (dibahasakan 
kembali dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna sesungguhnya) 
secara anonim dari anggota Forum Anak, fasilitator Forum Anak, dan aktivis 
hak-hak anak. Instrumen ini memiliki dua versi, satu untuk anggota Forum 
Anak dan untuk non-anggota Forum Anak. Untuk yang non-anggota Forum 
Anak, kutipan diparafrasakan sehingga peserta masih bisa memahami 
pernyataan tersebut.  

DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS: DIALOG KOMIK BARIS25 
Instrumen menggunakan buku komik yang terdiri dari dua bagian tentang 
seorang siswa/i yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dengan 
jalan cerita yang belum selesai, diharapkan akan tercipta dialog tentang apa 
itu partisipasi yang bermakna, bagaimana lingkungan harus mendukung 
terwujudnya partisipasi bermakna.

DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS: MEMBUAT CERITA26 
Kegiatan ini meminta peserta untuk menggunakan kutipan tentang partisipasi 
untuk mendorong refleksi dan diskusi.

24 PKPM mengembangkan kegiatan ini terinspirasi dari kegiatan “Across the Room” dari Manual Mobile 
Arts for Peace (MAP) (2018), dan kutipan dikutip dari laporan berikut:

 Leksana, Grace, ‘Study on child friendly city: Cooperation mechanism and child participation, and 
applicability of indicators’ [laporan tidak diterbitkan], UNICEF, Jakarta, 2011

 Mobile Arts for Peace, ‘Scoping Visit to Indonesia‘ [Transkrip disksusi], Unika Atma Jaya, Jakarta, 2019
 Octarra, Harla S., & Nurpatria, Nicolas I., ‘Child Protection Policy Review’,  Yayasan Sayangi Tunas Cilik, 

Jakarta, 2019
25 Hak untuk memperbanyak dan mengubah, serta menggunakan buku komik untuk penelitian ini, telah 

diberikan oleh MAP Research Project Indonesia, Unika Atma Jaya Jakarta, 2021
26 PKPM mengembangkan kegiatan ini terinspirasi dari Kartu Kegiatan “Cerita Kepemimpinan” dari 

Adolescent Kit milik UNICEF untuk Ekspresi dan Inovasi: https://www.adolescentkit.org/

DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS (PARTICIPATORY GROUP DISCUSSION/PGD): 
INSTRUMEN PENELITIAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI SEPUTAR 
KETERLIBATAN DI MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
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DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS:  
TANTANGAN KITA, SOLUSI KITA27 
Kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari Iya, Tidak, Mungkin; Dialog Komik 
Baris, atau Membuat Cerita. Peserta memilih satu tantangan Forum Anak 
atau Musrenbang untuk dieksplorasi.

DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS:  
MASALAH DAN PELUANG28 
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Iya, Tidak, Mungkin; Dialog Komik 
Baris, atau Membuat Cerita. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 
masalah, dukungan dan peluang untuk partisipasi remaja.

DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS:  
MENGIDENTIFIKASI SUMBER DAYA29 
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Iya, Tidak, Mungkin; Dialog Komik 
Baris, atau Membuat Cerita. Para peserta diminta untuk mengidentifikasi 
aset dan sumber daya yang ada: tokoh-tokoh kunci di masyarakat, ruang-
ruang yang ada dan lain-lain, yang mendukung terwujudnya partisipasi 
secara bermakna.

27 PKPM mengembangkan kegiatan ini terinspirasi dari Kartu Kegiatan “Tantangan Kita, Solusi Kita” 
dari Adolescent Kit milik UNICEF untuk Ekspresi dan Inovasi: https://www.adolescentkit.org/. 
Kutipan remaja diambil dari:

 Mobile Arts for Peace, ‘Scoping Visit to Indonesia‘ [Transkrip diskusi], Unika Atma Jaya, Jakarta, 
2019 

28 PKPM mengembangkan kegiatan ini terinspirasi dari Kartu Kegiatan “Membuat Format Masalah 
dan Kesempatan” dari Adolescent Kit milik UNICEF untuk Berekspresi dan Berinovasi: https://
www.adolescentkit.org/.

29 PKPM mengembangkan kegiatan ini terinspirasi dari kegiatan “Community Asset Mapping” dari 
Manual Mobile Arts for Peace (MAP) (2018), dan dari Kartu Kegiatan “Dialog Komunitas” dari 
Adolescent Kit milik UNICEF untuk Ekspresi dan Inovasi: https://www.adolescentkit.org/.

DISKUSI KELOMPOK PARTISIPATORIS (PARTICIPATORY GROUP DISCUSSION/
PGD): INSTRUMEN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI 
LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA PARTISIPASI.
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2.2. SAMPEL

Penelitian ini dipusatkan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Jawa Timur dan Papua. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan 
perbandingan tiga indikator: indeks kesejahteraan anak, kapasitas Produk Domestik Bruto (PDB) dan kapasitas 
fiskal masing-masing provinsi yang menjadi fokus UNICEF.  Dua indikator program, yaitu angka partisipasi 
sekolah dan prevalensi pernikahan pada usia anak juga dipertimbangkan dalam proses seleksi. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat tantangan implementasi dan praktik baik di lokasi yang berbeda di Indonesia, oleh karena 
itu, pendekatannya adalah eksplorasi dan identifikasi, dan dengan demikian perbandingan antar-provinsi tidak 
dilakukan. Sebaliknya, pemilihan lokasi mendukung dilakukannya eksplorasi dan identifikasi yang lebih mendalam 
dengan menggunakan alat diagnostik yang telah dikembangkan dalam penelitian ini. Kontekstualisasi masing-
masing lokasi telah memperkaya temuan untuk memberikan rekomendasi praktis tentang cara-cara di mana 
pendekatan partisipatoris dapat diterapkan untuk mempelajari partisipasi remaja. Di setiap provinsi, pengumpulan 
data dilakukan pada keterwakilan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang. Kategorisasi wilayah 
perkotaan dan perdesaan yang tercakup dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut. Sebagai catatan hal 
ini bukan definisi yang kaku, melainkan disajikan untuk membantu memahami cakupan area dalam penelitian ini: 

PERKOTAAN  
(KOTA BANDA ACEH, KOTA SURABAYA,  

KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN SENTANI)

PERDESAAN 
(KABUPATEN ACEH BESAR, KABUPATEN TULUNGAGUNG, 

DESA TABLASUPA DAN KABUPATEN KEEROM)
• Daerah yang relatif padat, di mana lebih banyak 

orang melakukan pekerjaan yang bukan di bidang 
pertanian, seperti penjaga toko dan teller bank. 

• Daerah ini juga dekat dengan pusat perekonomian, 
seperti pasar dan bank. 

• Daerah ini juga dipadati oleh para migran 
domestik.

• Jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan 
dengan ukuran daerah. 

• Pada umumnya masyarakat bersifat homogen 
dalam hal mata pencaharian, seperti pertanian dan 
perikanan. 

• Pada umumnya sistem kehidupannya 
berkelompok berdasarkan kekerabatan, sehingga 
hubungan antar-anggota masyarakat menjadi 
akrab dan bersahabat. 

• Pada umumnya masyarakatnya akan 
menyelesaikan masalah secara kolektif atau 
menerapkan nilai-nilai gotong royong (misal: warga 
desa bergotong-royong membangun satu rumah 
warga). 

ACEH

EAST JAVA

PAPUA
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2.3. PENGUMPULAN DATA

TINJAUAN PUSTAKA  
Sebelum dilakukan pengumpulan data primer, tim 
melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi 
partisipasi anak dan remaja pada saat ini di Indonesia. 
Laporan ini memperoleh informasi yang berguna dari 
sumber yang tersedia seperti dari literatur UNICEF, 
KPPPA dan Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional atau Bappenas, laporan dari LSM, serta 
berbagai dokumen yang dapat diakses secara bebas 
di internet. Lingkup tinjauan pustaka tidak mencakup 
keseluruhan materi terkait partisipasi anak dan remaja, 
melainkan tujuannya adalah untuk menyoroti informasi 
yang tersedia tentang partisipasi anak dan remaja 
serta wadah yang bertujuan untuk melibatkan anak 
dan remaja dalam pengambilan keputusan publik, 
dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana 
memastikan anak dan remaja berpartisipasi secara 
bermakna dalam proses tersebut.  

DATA KUANTITATIF: SURVEI 
Survei dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi pengalaman dan persepsi remaja 
yang bukan anggota Forum Anak mengenai: partisipasi 
anak dan remaja dalam pengambilan keputusan; wadah 
yang diikuti remaja; keterampilan dan pengembangan 
yang diperoleh remaja dari wadah partisipasi; dan 
manfaat yang diperoleh dari bergabung dalam wadah 
partisipasi remaja. Peserta survei adalah remaja yang 
berusia 10-19 tahun, perempuan dan laki-laki, dengan 
atau tanpa disabilitas, yang bukan (atau tidak lagi) 
anggota Forum Anak tetapi menjadi anggota kelompok 
remaja/orang mudayang lain. 

Teknik sampling convenience non-random diterapkan 
dalam survei ini dan secara keseluruhan ada 
sebanyak 191 remaja (Aceh=61; Jawa Timur=60; 
Papua=70) yang berpartisipasi dalam survei ini 
dengan keterwakilan yang berimbang untuk daerah 
perkotaan dan perdesaan. Dalam desain penelitian, tim 
peneliti PKPM merekomendasikan 60 peserta untuk 
setiap provinsi atau 30 peserta di setiap kelompok 
(perkotaan dan perdesaan). Pengumpulan data 
mempertimbangkan partisipasi seimbang berdasarkan 
gender lewat cara: pendistribusian jumlah kuesioner 
ke remaja perempuan dan laki-laki sama rata, namun, 
dari semua yang terdistribusi ada yang tidak kembali. 
Rekomendasi tersebut dibuat karena beberapa alasan, 
pertama penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
yang berusaha memberikan gambaran tentang 

persepsi remaja terkait partisipasi dan keterlibatan 
di masyarakat, serta lingkungan yang mendukung 
partisipasi remaja. Dengan demikian, penelitian ini 
tidak dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 
keterwakilan seluruh remaja di ketiga provinsi tersebut. 
Kedua, pembatasan mobilitas akibat pandemi dan 
keterbatasan waktu yang menuntut penggunaan 
sumber daya sebaik mungkin untuk mendukung 
pengumpulan dan analisis data guna mencapai tujuan 
penelitian. Akibatnya, tim peneliti menerapkan analisis 
statistik deskriptif (yaitu penghitungan frekuensi, 
distribusi frekuensi dan modus) tanpa uji signifikansi. 
Mengingat tujuan penelitian dan pertimbangan ini, tim 
peneliti dari PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta yakin 
dan memandang bahwa jumlah peserta survei sudah 
tepat30. 

Sebelum mengisi kuesioner, masing-masing peserta 
menerima satu halaman lembar informasi secara 
tertulis dan penjelasan singkat dari pengambil data 
mengenai tujuan survei. Setelah mereka setuju untuk 
berpartisipasi, mereka mencentang kotak pertanyaan di 
formulir Google/kertas kuesioner yang akan mengarah 
ke pertanyaan survei. Untuk memastikan anonimitas, 
peserta hanya diminta menuliskan inisial mereka dalam 
survei, dan untuk penggantian biaya transportasi/
pulsa telepon seluler yang memerlukan informasi 
pribadi, peserta mengisi formulir terpisah. Kuesioner 
kemudian dipindahkan oleh pengambil data atau tim 
PKPM ke formulir Google dan data disimpan di Google 
Drive dengan akses terbatas, yang dapat diakses oleh 
peneliti dari PKPM saja.  

Kuesioner dikembangkan oleh tim PKPM berdasarkan 
Kerangka Konseptual UNICEF terkait partisipasi yang 
bermakna dan draft kuesioner partisipasi remaja31. 
Kuesioner mencakup tiga area kunci partisipasi, 
yaitu keterlibatan di masyarakat, pemberdayaan dan 
pengambilan keputusan. Untuk tujuan penelitian ini, 
tim PKPM memilih dan menerjemahkan pertanyaan-
pertanyaan yang relevan dan menambahkan 
pertanyaan yang berkaitan dengan peningkatan 
kapasitas dan keanggotaan organisasi remaja/orang 
muda. Secara keseluruhan ada 69 pertanyaan dalam 
kuesioner. Mengacu pada kepatuhan terhadap aturan 
protokol kesehatan Covid-19, penyebaran kuesioner 
dilakukan secara daring menggunakan aplikasi formulir 
Google, kecuali beberapa yang dikumpulkan secara 
luring/tatap muka di Provinsi Aceh dan Papua.

30 Keputusan PKPM sebagai peneliti dapat merujuk ke artikel berikut: 
Budiu and K. Moran, ‘Many Participants for Quantitative Usability 
Studies: A Summary of Sample-Size Recommendations’, https://www.
nngroup.com/articles/summary-quant-sample-sizes/ 

31 Kuesioner yang disediakan oleh UNICEF Indonesia hanya digunakan 
sebagai inspirasi dan pembelajaran dari uji kognitif kuesioner yang 
dilakukan pada tahun 2019. PKPM telah mengembangkan instrumen 
berdasarkan Kerangka Konseptual UNICEF untuk Partisipasi yang 
Bermakna.
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DATA KUALITATIF: WAWANCARA 
INFORMAN KUNCI (KII) DAN DISKUSI 
KELOMPOK PARTISIPATORIS (PGD) 
Serangkaian KII dan PGD telah dilakukan. Rekaman 
suara/video dan pencatatan selama kegiatan juga 
dilakukan. KII dimaksudkan untuk memperoleh 
informasi, namun tidak terbatas pada, ketersediaan 
model partisipasi anak dan remaja, praktik budaya atau 
sosial yang mendukung atau menghalangi partisipasi 
remaja, kegiatan dan program peningkatan kesadaran 
yang dilakukan untuk mendorong partisipasi remaja. 
Peserta KII adalah pejabat pemerintah, baik di tingkat 
provinsi maupun kota/kabupaten yang mewakili 
instansi yang bergerak di bidang Perlindungan Anak, 
Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Orang 
Muda. Secara keseluruhan dari ketiga provinsi tersebut, 
ada 21 pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam 
KII. Protokol wawancara dikembangkan dan digunakan 
dalam pengumpulan data, namun, ketika pengumpulan 
data sedang berlangsung, modifikasi pertanyaan 
dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan 
dari orang-orang yang relevan. Alhasil, KII juga dilakukan 
dengan LSM dan tokoh masyarakat di Provinsi Aceh 
dan Papua.

PGD dimaksudkan untuk mengidentifikasi pemahaman 
tentang partisipasi remaja, wadah partisipasi remaja, 
lingkungan pendukung dan ekologi sosial partisipasi, 
keterampilan partisipasi remaja, program peningkatan 
kapasitas, serta manfaat dan tantangan berpartisipasi 
dalam wadah partisipasi. Rangkaian PGD dilakukan 
dengan kelompok (1) remaja (usia 10-19 tahun), 
(2) orang tua dan tokoh masyarakat/tokoh agama 
setempat, dan (3) LSM setempat. Untuk setiap 
kelompok peserta, PGD menerapkan kegiatan yang 
diadaptasi dari perangkat penelitian Adolescent Toolkit 
milik UNICEF dan Mobile Arts for Peace (MAP). 
Kedua alat tersebut telah digunakan dengan kelompok 
remaja yang berbeda dan telah menghasilkan temuan 
yang beragam dan relevan tentang partisipasi remaja. 
Ada tiga PGD dengan remaja usia 10-19 tahun yang 
direncanakan, yaitu (1) PGD dengan remaja anggota 
Forum Anak; (2) PGD dengan remaja non-anggota 
Forum Anak; dan (3) PGD dengan remaja terpinggirkan 
atau memiliki kemampuan berbeda. Kelompok ketiga 
initermasuk dalam definisi remaja kurang beruntung, 
rentan dan/atau terpinggirkan (DVMAs) yang meliputi: 
individu berusia 10-19 tahun, yang dikeluarkan dari 
peluang sosial, ekonomi dan/atau pendidikan yang 
dinikmati oleh remaja lain di lingkungan masyarakat 
mereka karena berbagai faktor di luar kendali mereka. 
Hal ini termasuk faktor-faktor di tingkat sosial (seperti 
ketidaksetaraan ekonomi, kekerasan, stigma, rasisme, 

migrasi), tingkat keluarga (termasuk penelantaran dan 
pelecehan) dan tingkat individu (misal: disabilitas, 
suku). Kelompok ini termasuk remaja yang merupakan 
imigran atau pengungsi; minoritas seksual; anak 
yatim piatu; dipenjara; mereka yang melarikan diri 
atau diusir dari rumah karena pengabaian dan/atau 
penganiayaan; mereka yang diperdagangkan; dan 
mereka yang termasuk dalam kelompok masyarakat 
adat, suku atau kelompok agama yang terstigma 32. 
Berdasarkan definisi tersebut, remaja dari agama 
minoritas yang melaporkan pengalaman diskriminasi 
dapat dimasukkan ke dalam kelompok terpinggirkan 
untuk tujuan penelitian ini.

Sebanyak 140 remaja usia 10-19 tahun dari tiga 
provinsi mengikuti PGD. Selain itu, 87 orang tua/tokoh 
masyarakat setempat dan staf LSM dari tiga provinsi 
berpartisipasi dalam PGD atau FGD. Perspektif yang 
seimbang diterapkan mengenai pemilihan peserta 
PGD, termasuk gender, pengurus dan anggota 
Forum Anak, dan peran dalam masyarakat. Sebelum 
PGD, setiap peserta menerima satu halaman lembar 
informasi secara tertulis dan/atau penjelasan dari 
pengambil data mengenai tujuan penelitian. Setelah 
mereka setuju untuk berpartisipasi dan semua 
pertanyaan mereka terpenuhi, mereka memberikan 
persetujuan secara lisan. Untuk memastikan 
anonimitas, hanya inisial yang digunakan dalam 
transkrip. Catatan diskusi, rekaman dan transkrip 
disimpan di Google Drive dengan akses terbatas, 
hanya peneliti PKPM dan pengambil data yang dapat 
mengaksesnya.

Tabel berikut menyajikan jumlah peserta penelitian 
berdasarkan metode pengumpulan data dan lokasi 
penelitian. Dari 191 remaja peserta survei, 105 peserta 
(54,97%) adalah perempuan, 82 peserta (42,93%) 
adalah laki-laki dan 4 peserta (2,1%) memilih untuk 
tidak mengungkapkan gender mereka.

 

32 Halaman 1 dari Auerswald, C.L, Piatt, A.A., Mirzazadeh, A., ‘Research 
with Disadvantaged, Vulnerable and/or Marginalized Adolescents’, 
Innocenti Research Brief 2017, vol. 6, no. 4, 2017
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TABEL 1: JUMLAH PESERTA

METODE PENGUMPULAN DATA
ACEH JAWA TIMUR PAPUA

Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan

Wawancara Informan Kunci (KIIs) 
dengan pejabat pemerintah

7 (5 Dinas provinsi & 
2 Dinas kota)

7 (4 Dinas provinsi & 
3 Dinas kabupaten)

7 (3 Dinas provinsi & 
4 Dinas kabupaten)

Wawancara Informan Kunci (KIIs) 
dengan LSM

1 n/a 2

Wawancara Informan Kunci ((KIIs) 
dengan tokoh masyarakat

2 n/a n/a 3 1

Survei Remaja 32 29 29 31 40 30

1 PGD dengan remaja anggota Forum 
Anak 

17 (2 
kelompok)

8 7 8
9 (2 

kelompok)
8

1 PGD dengan remaja non-anggota 
Forum Anak

8 6 8 8 7 8

1 PGD dengan remaja terpinggirkan 8* n/a 8** 8*** 7**** 8****

1 PGD atau FGD dengan LSM 8 4 7 8 6 7

1 PGD atau FGD dengan anggota atau 
pemimpin/tokoh masyarakat setempat

8 8 7 8 8 8

Jumlah Peserta 146 peserta 144 peserta 159 peserta 

*agama minoritas; remaja yang menyatakan bahwa mereka mengalami diskriminasi karena agama mereka 
**dengan penyandang disabilitas, remaja jalanan, putus sekolah 
***dengan penyandang disabilitas, orang tua migran dan dari desa terpencil yang sulit diakses 
**** remaja putus sekolah 

Berkaitan dengan usia peserta PGD, data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar peserta 
berusia antara 15-17 tahun.

TABEL 2: JUMLAH PESERTA BERDASARKAN USIA

KELOMPOK 
USIA

ACEH JAWA TIMUR PAPUA
Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan

1 PGD dengan remaja 
anggota Forum Anak 

10-14 tahun 1 1 1 - - 2

15-19 tahun 16 7 5 8 8 6

20-24 tahun - - - - 1 -

1 PGD dengan remaja 
non-anggota Forum Anak

10-14 tahun 3 - - - 3 3

15-19 tahun 5 6 3 8 4 5

20-24 tahun - - 6 - - -

1 PGD dengan remaja 
terpinggirkan

10-14 tahun 1 - 2 - - -

15-19 tahun 7 - 6 9 5 7

20-24 tahun - - - - - 1

Dari 140 remaja peserta PGD, 75 peserta (53,57%) adalah perempuan dan 63 peserta (46,43%) adalah laki-laki. 
Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah peserta PGD berdasarkan gender dari ketiga provinsi tersebut. 
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TABEL 3: JUMLAH PESERTA PGD BERDASARKAN GENDER DI TIGA PROVINSI

GENDER
ACEH JAWA TIMUR PAPUA

Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan

1 PGD dengan remaja 
anggota Forum Anak

Laki-laki 9 4 1 4 1 1

Perempuan 8 4 5 4 8 7

1 PGD dengan remaja 
non-anggota Forum Anak

Laki-laki 4 2 4 4 4 3

Perempuan 4 4 5 4 3 5

1 PGD remaja 
terpinggirkan

Laki-laki 4 - 5 4 4 7

Perempuan 4 - 3 5 1 1

2.4. ANALISIS DATA
Data kuantitatif. Semua data yang dikumpulkan 
dari lapangan dimasukkan, dibersihkan dan dianalisis 
secara statistik, dan analisis deskriptif disajikan dalam 
tabel dan grafik. Pada data kuantitatif dilakukan analisis 
data demografi, serta tiga area partisipasi remaja 
yaitu keterlibatan di masyarakat, pemberdayaan dan 
pengambilan keputusan. Analisis data ketiga area 
tersebut juga dilakukan berdasarkan provinsi, desa-kota 
dan perbedaan gender.

Data kualitatif. Pendekatan analisis untuk data 
kualitatif dalam laporan ini mengadopsi Metode 
Kerangka Kerja33. Hal ini mendukung dilakukannya 
analisis mendalam dari tema-tema utama serta 
mempertahankan pandangan setiap peserta penelitian 
yang terhubung ke aspek lain dalam matriks, sehingga 
konteks pandangan individu tidak hilang (Gale et al., 
2013, hal.2). Sebagai pendekatan yang sistematis, 
Metode Kerangka Kerja dimulai dengan transkripsi dan 
dilanjutkan dengan identifikasi; identifikasi dilakukan 
dengan membaca seluruh transkrip dan kadang-kadang 
mengacu pada pengambil data lokal atau catatan 
lapangan pengambil data, dan mendengarkan kembali 
rekaman. Proses transkripsi dan penilaian terhadap 
kualitas data dilakukan secara bersamaan selama 
proses pengumpulan data, sehingga ada kesempatan 
untuk mengadaptasi alat penelitian dan pertanyaan 
yang akan diajukan.

Setelah semua pengumpulan dan transkripsi data 
kualitatif selesai, pengkodean dilakukan secara 
manual, kemudian kutipan dikelompokkan ke dalam 
kerangka kerja yang telah dikembangkan dalam 
laporan pendahuluan (inception report). Kerangka kerja 
tersebut dikembangkan dari kerangka konseptual 
dan tujuan penelitian ini. Memetakan data ke dalam 

33 Dikembangkan oleh Jane Ritchie and Liz Spencer, dari Unit Penelitian 
Kualitatif di National Centre for Social Research di United Kingdom 
(Gale et al., 2013).

matriks atau kertas kerja dilakukan dengan hati-hati 
tanpa mengubah makna atau mengurangi data. 
Langkah ini diikuti oleh interpretasi di mana ditemukan 
kontekstualitas dan perbedaan antar-data. Karena 
keterbatasan waktu, interpretasi dilakukan hampir 
bersamaan dengan pembuatan grafik data.

Data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari 
penelitian ini merupakan bukti yang saling mendukung 
dalam menggambarkan wadah partisipasi remaja, 
hambatan dalam melaksanakan partisipasi remaja serta 
pembelajaran yang dapat diambil sebagai acuan dalam 
melaksanakan partisipasi remaja di masa depan. Data 
yang diperoleh juga memberikan gambaran bagaimana 
implementasi berbagai wadah partisipasi termasuk 
perangkat hukum dan kebijakan yang menjadi dasar, 
kesadaran akan hak remaja untuk berpartisipasi, 
hambatan yang ada terkait norma sosial di masyarakat, 
serta kapasitas remaja dan orang dewasa untuk 
berpartisipasi secara bermakna. Hasil penelitian ini juga 
digunakan sebagai bukti tentang praktik penerapan 
partisipasi remaja yang bermakna di tingkat provinsi 
yang menjadi prioritas dalam penelitian ini (Aceh, Jawa 
Timur dan Papua). Hasil analisis data dari penelitian ini 
juga digunakan sebagai kerangka atau alat diagnostik 
untuk mengukur dan merencanakan penguatan 
tiga area kunci partisipasi remaja, yaitu keterlibatan 
di masyarakat, pemberdayaan dan pengambilan 
keputusan.

2.5. KETERBATASAN PENELITIAN
Karena pembatasan Covid-19, pengambilan data 
primer direncanakan dilakukan secara daring. Pelatihan, 
pemantauan, serta buku panduan diberikan oleh 
peneliti kepada pengambil data lokal. Namun, ketika 
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pengumpulan data sedang berjalan juga terjadi 
pelonggaran pembatasan Covid-19 di beberapa 
lokasi, sehingga pendataan secara luring/tatap muka 
lebih dipilih oleh sejumlah peserta. Banyak pejabat 
pemerintah daerah lebih menyukai wawancara tatap 
muka, seperti halnya dengan tokoh masyarakat, yang 
mengakibatkan waktu pengumpulan data lebih lama 
karena pengambil data memerlukan waktu untuk 
melakukan perjalanan. Survei dilakukan secara luas, 
dan survei yang dilakukan secara luring/tatap muka 
terbukti memakan waktu yang menyebabkan adanya 
beberapa hal yang tidak berhubungan ketika pengambil 
data lokal mengirimkan data secara daring. Saat kondisi 
mendukung, hal ini diatasi dengan menambahkan 
lebih banyak survei luring/tatap muka dan daring di 
mana peneliti menghubungi calon peserta sebelum 
membagikan tautan untuk mengakses formulir survei 
elektronik. Situasi ini menyebabkan perpanjangan 
waktu pengambilan data, dari dua minggu menjadi 
satu bulan. Sementara itu, kata “komunitas” yang 
digunakan dalam analisis statistik kuesioner, dalam 
kuesioner Bahasa Indonesia menggunakan kata 
“lingkungan” (terjemahan harafiah dalam Bahasa 
Inggris adalah Environment atau Neighborhood ) dan 
bukan “komunitas”, yang merupakan terjemahan 
harafiah dari community. Kata “komunitas” tidak 
mudah dipahami dalam konteks penelitian ini. 

Instrumen penelitian partisipatoris yang dikembangkan 
untuk penelitian ini tidak digunakan dalam beberapa 
diskusi dengan anggota masyarakat dan LSM. 
Keputusan dibuat oleh pengambil data dan peneliti 
untuk mengikuti praktik umum pengumpulan data di 
lokasi tertentu. Akibatnya, daripada menerapkan PGD, 
yang dilakukan adalah FGD (diskusi kelompok terfokus) 
umum yang difasilitasi oleh pengambil data lokal.

Di Provinsi Aceh, remaja dengan disabilitas dipilih oleh 
pengambil data lokal dan tim peneliti untuk mewakili 
kelompok terpinggirkan. Di media Aceh, kelompok 
terpinggirkan yang sering disebut adalah penyandang 
disabilitas, transgender, pemulung, nelayan dan 
perempuan34. Remaja dengan disabilitas diidentifikasi 
tetapi tidak dapat diwawancarai karena penolakan oleh 
orang tua mereka. Sementara remaja terpinggirkan 
tidak mudah ditemukan untuk mewakili perkotaan, 
maka yang dipilih adalah remaja yang menganut 

34 Misalnya ‘Peduli Kaum Marginal, PKBI Aceh Dampingi Perempuan 
di Desa Kuta Simboling’, rri.co.id, 24 Maret 2021, <https://rri.co.id/
banda-aceh/ragam/1005724/peduli-kaum-marginal-pkbi-aceh-dampingi-
perempuan-di-desa-kuta-simboling>, ‘KIP Fasilitasi Pertemuan Parpol 
dan Kelompok Marginal’, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda 
Aceh’, 5 April 2014, <https://kip.bandaacehkota.go.id/kip-fasilitasi-
pertemuan-parpol-dan-kelompok-marginal/>, ‘Tampung Aspirasi Kaum 
Marginal, Bappeda Aceh Hadirkan Penyandang Disabilitas sebagai 
Narasumber’, Bappeda acehprov.go.id, <https://bappeda.acehprov.
go.id/berita/detail/132-tampung-aspirasi-kaum-marjinal-bappeda-aceh-
hadirkan-penyandang-disabilitas-sebagai-narasumber>, ‘Sosialisasi pada 
Kelompok Marginal Diintensifkan’, Kompas.id, 23 Maret 2019, <https://
www.kompas.id/baca/utama/2019/03/23/sosialisasi-pada-kelompok-
marjinal-diintensifkan/> 

salah satu agama minoritas di Banda Aceh dan PGD 
difasilitasi oleh peneliti PKPM secara daring. Kelompok 
remaja ini menjelaskan dalam PGD pengalaman 
mereka mengalami diskriminasi karena agama, dan 
bagaimana perilaku mereka akan dinilai karena agama 
mereka. Misalnya, meskipun menyuarakan pendapat 
teman sekelas tentang penjadwalan kelas, guru lebih 
memilih untuk mendengar pendapat yang sama yang 
disampaikan siswa/i lain yang beragama mayoritas.  

Karena data kuantitatif dan kualitatif berasal dari 
tanggapan subyektif individu berdasarkan pengalaman 
mereka sebagai individu dan kelompok, hal ini dapat 
memengaruhi penilaian mereka sendiri terhadap 
partisipasi dan penelitian ini secara keseluruhan. Saat 
kondisi mendukung, hal ini diatasi melalui tinjauan 
pustaka dan pengumpulan data tambahan dengan 
peserta lain. Teknik snowballing diterapkan, di mana 
setelah KII atau PGD tertentu, pengambil data 
lokal akan menindaklanjuti dengan mewawancarai 
narasumber yang teridentifikasi dapat memperkaya 
data. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, 
data yang dikumpulkan akan membantu memberikan 
konfirmasi terhadap respons kuesioner survei dan 
catatan wawancara/diskusi.

Analisis dan temuan yang disatukan dari data kualitatif 
di tiga provinsi disajikan dalam tema-tema yang muncul 
seputar persepsi tentang partisipasi remaja, wadah 
partisipasi, kemungkinan yang ada dan hambatan 
kontekstual untuk partisipasi anak dan remaja, serta 
pengambilan keputusan. Ketika relevan, dibuatlah 
signposting (menggunakan frasa/ungkapan atau kata-
kata untuk membimbing pembaca sebuah penelitian) 
menggunakan data survei. Karena perbandingan tidak 
dicari antar-provinsi, maka temuan penelitian harus 
ditafsirkan dengan hati-hati mengingat keterbatasan 
yang disebutkan di atas. 
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TEMUAN 
KUNCI3
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3.1. SURVEI PARTISIPASI REMAJA
Bagian ini merupakan gambaran umum hasil survei dari 6 area: keterlibatan di masyarakat, efikasi diri, peluang: 
keterhubungan dan pengaruh, motivasi, pengambilan keputusan: umpan balik dan motivasi serta peningkatan 
kapasitas. 

PESAN KUNCI:
Survei partisipasi remaja menunjukkan:

• Anak laki-laki maupun perempuan, di perkotaan atau perrdesaan sebagian besar 
memandang penting untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan mereka 
(misalnya gotong royong, Musrenbang dan lain-lain).

• Sebagian besar anak laki-laki dan perempuan, baik di perkotaan maupun perdesaan, 
ingin lebih banyak diajak berdiskusi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang 
memengaruhi mereka.

• Jumlah anak perempuan dan laki-laki hampir sama pada setiap indikator. Kadang-kadang, 
proporsi dan bukan jumlah individu atau tanggapan (n) digunakan untuk membandingkan 
secara deskriptif antara anak perempuan dan laki-laki, perkotaan dan perdesaan. Misalnya, 
dalam keterlibatan di masyarakat, dari dari 33 responden yang menjawab “Ya” untuk 
pernyataan ‘pernah diminta pendapatnya oleh tokoh masyarakat (misal: Ketua RT/RW, 
Lurah) tentang masalah di lingkungan mereka’, 60.61% (n=20) adalah remaja perempuan 
dan 39.39% (n=13) adalah remaja laki-laki. 

• Demikian pula, frekuensi tanggapan antara peserta perkotaan dan perdesaan hampir sama. 
Namun, ada temuan menarik untuk peluang. Dibandingkan dengan peserta perkotaan, 
lebih banyak peserta perdesaan yang melaporkan bahwa mereka merasa ada orang dewasa 
yang memberi mereka dukungan, merasa dihargai, merasa bahwa mereka adalah bagian 
penting dari lingkungan mereka dan bahwa mereka dapat memengaruhi orang lain. Hasil 
tersebut tidak hanya tercermin di lingkungan rumah, tetapi juga di sekolah dan masyarakat.

SECARA UMUM: KETERLIBATAN DI MASYARAKAT
Dalam keterlibatan di masyarakat, pembahasan akan difokuskan pada 2 pertanyaan, yaitu apakah anak dan remaja 
diminta pendapatnya oleh pemerintah daerah mengenai isu-isu yang ada di lingkungannya dan apakah anak 
dan remaja pernah menghadiri pertemuan-pertemuan yang membahas permasalahan di masyarakat (seperti 
Musrenbang, diskusi masyarakat dan lain-lain).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 29,32% (n=56) remaja yang menjawab “Iya” pada pertanyaan 
“Apakah kamu pernah menghadiri pertemuan publik yang membahas tentang hal yang terjadi di lingkunganmu?”. 
Remaja di perdesaan yang menjawab “Iya” sebanyak 58,93% (33 dari 56) dan di perkotaan sebanyak 41,07% (23 
dari 56).
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GAMBAR 1: 

 REMAJA YANG MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK 

YANG DI DALAMNYA MEMBAHAS TENTANG HAL 

YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SEKITAR MEREKA 

BERDASARKAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

GAMBAR 2 EFIKASI DIRI REMAJA BERDASARKAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Berdasarkan perbedaan gender, proporsi anak perempuan yang menjawab “Iya” pada pertanyaan tersebut adalah 
51.79% (29 dari 56), sedangkan proporsi anak laki-laki adalah 48.21% (27 dari 56).

Salah satu pertanyaan penting yang relevan dengan keterlibatan remaja di masyarakat adalah apakah tokoh 
masyarakat menanyakan pendapat mereka tentang masalah yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Frekuensi 
peserta perdesaan dan perkotaan yang menjawab “Iya” untuk pertanyaan ini adalah 45,45% (15 dari 33) untuk 
perkotaan, dan 54,55% (18 dari 33) untuk perdesaan. Berdasarkan perbedaan gender, terdapat 60,61% (20 dari 
33) perempuan dan 39,39% (13 dari 33) laki-laki. 

 
SECARA UMUM: EFIKASI DIRI
Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu terhadap kapasitasnya untuk berperilaku/melakukan 
tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian tertentu (Bandura, 1977, 1986, 1997).

Untuk bagian efikasi diri, skor yang diperoleh adalah skor total dari 6 pertanyaan skala Likert dengan empat 
alternatif jawaban dari Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju. Sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju 
diberi skor 2, setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. Semua jawaban kemudian dijumlahkan dengan 
total skor yang dianalisis. Semua pertanyaan dalam pernyataan negatif. Semakin tinggi skor, semakin rendah 
kepercayaan partisipan terhadap kapasitasnya dalam berperilaku tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan 
pencapaian tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor yang paling sering diperoleh adalah 14; jumlah partisipan di pedesaan 
yang memperoleh skor 14 (20% (18 dari 90)) sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partisipan di 
perkotaan (16,83% (17 dari 101)). Persentase responden yang berada pada rentang skor 17-21 relatif sama untuk 
perkotaan dan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri yang lebih rendah dimiliki oleh lebih banyak 
partisipan di perkotaan daripada di perdesaan. Sementara itu, ada jumlah yang sama (n=21) antara daerah 
perkotaan dan pedesaan (rentang skor 6-11).

APAKAH KAMU PERNAH MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK YANG  
MEMBAHAS TENTANG HAL YANG TERJADI DIDAERAHMU?
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Terdapat lebih banyak anak perempuan (19,23% (20 dari 104)) yang mendapat skor 14 untuk skor efikasi diri, 
dibandingkan anak laki-laki (17,07% (14 dari 82)), dengan satu responden tidak bersedia menjawab gender. 
Dalam rentang skor 17-21, jumlah anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Untuk peserta yang tidak mau 
menyebutkan gendernya, tanggapan mereka sebagian besar berada pada kisaran skor 12-17.

 
SECARA UMUM: PELUANG (KETERHUBUNGAN DAN PENGARUH)
Bagian ini berisi 19 pertanyaan dengan jawaban “Iya” dan “Tidak”. Jika peserta menjawab “Iya” maka akan 
mendapatkan skor 1, dan jika peserta menjawab “Tidak” maka akan mendapatkan skor 0. Semua skor kemudian 
dijumlahkan dan menghasilkan skor total. Skor total inilah yang kemudian dianalisis.

Skor yang semakin tinggi menunjukkan bahwa remaja merasa ada orang dewasa yang memberikan dukungan, 
merasa dihargai, merasa menjadi bagian penting dari lingkungannya dan merasa bahwa mereka dapat 
memberikan pengaruh kepada orang lain. Hal ini tidak hanya tercermin di lingkungan rumah, tetapi juga di sekolah 
dan masyarakat.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa peserta di perdesaan memperoleh skor lebih banyak pada rentang skor 15-
19 (n=44; 43,56%), yang berarti bahwa peserta merasa ada orang dewasa yang memberikan dukungan, merasa 
dihargai, merasa menjadi bagian penting dalam lingkungannya dan merasa bahwa mereka dapat memengaruhi 
orang lain. Peserta di perkotaan lebih tersebar pada rentang skor 8-14 (n=39; 43.33%), yaitu rentang sedang.

GAMBAR 3 EFIKASI DIRI REMAJA BERDASARKAN GENDER
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Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa anak perempuan mendapat skor lebih banyak pada rentang skor 
15-19 (n=58; 55,24%), yang berarti bahwa anak perempuan merasa ada orang dewasa yang memberi mereka 
dukungan, merasa dihargai dan menjadi bagian penting dari lingkungannya dan merasa bisa memberikan 
pengaruh kepada orang lain. Sementara itu, anak laki-laki lebih tersebar pada rentang skor 8-14 (n=41; 50%), yaitu 
rentang sedang. Dari 4 peserta yang tidak mau menyebutkan gendernya, 2 diantaranya memiliki skor 14 (n=2; 
50%).

GAMBAR 5 PELUANG REMAJA BERDASARKAN GENDER

GAMBAR 6 SEBAGIAN BESAR TOKOH MASYARAKAT AKAN  

MENDENGARKAN REMAJA BERDASARKAN GENDER

SECARA UMUM: MOTIVASI
Ada sembilan pertanyaan yang mengukur 
keinginan dan motivasi remaja. Dua alternatif 
jawaban “Iya” dan “Tidak” disediakan 
untuk tujuh pertanyaan (No. 801, 802, 803, 
805, 806, 807 dan 809), sedangkan untuk 
pertanyaan No. 804 sebagai pengganti “Iya” 
atau “Tidak” alternatif jawaban yang diberikan  
adalah “Setuju” dan “Tidak Setuju”. Adapun 
pertanyaan No. 808 terdapat tiga alternatif 
jawaban yaitu “Semua tokoh masyarakat 
mau mendengarkan saya”, ”Beberapa tokoh 
masyarakat mau mendengarkan saya” dan 
”Tidak ada tokoh masyarakat yang mau 
mendengarkan saya”.

Sebanyak 48 peserta (25,13%) dari 191 
peserta mengatakan “Tidak ada tokoh 
masyarakat yang mau mendengarkan 
saya” (Pertanyaan 808). Mayoritas peserta 
menjawab “Beberapa tokoh masyarakat akan 
mendengarkan saya” (n=130; 68,06%). Hanya 
sebagian kecil yang menjawab “Semua 
tokoh masyarakat mau mendengarkan saya” 
(n=13; 6,81%). Sementara itu berdasarkan 
perbedaan gender, gambar di bawah ini 
menunjukkan proporsi anak perempuan yang 
menjawab “Beberapa tokoh masyarakat 
akan mendengarkan saya” lebih tinggi 
daripada anak laki-laki. Sebaliknya, proporsi 
anak laki-laki yang menjawab “Semua tokoh 
masyarakat akan mendengarkan saya” lebih 
tinggi daripada anak perempuan.
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GAMBAR 7 REMAJA BERPIKIR BAHWA MEREKA SUDAH CUKUP DIAJAK BERKONSULTASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

YANG PENTING BAGI MEREKA BERDASARKAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

GAMBAR 8 TOKOH MASYARAKAT MENANYAKAN PENDAPAT REMAJA 

TENTANG MASALAH YANG ADA DI LINGKUNGAN SEKITAR MEREKA 

BERDASARKAN PROVINSI

SECARA UMUM: UMPAN BALIK DAN MOTIVASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Dalam survei, peserta ditanya “Ketika orang tua kamu membuat keputusan tentang hal-hal yang memengaruhi 
kamu, apakah mereka biasanya menjelaskan kepada kamu alasan mereka memutuskan dengan cara tertentu?”, 
dan diberikan tiga alternatif jawaban yaitu “Selalu”, “Kadang-kadang” dan “Tidak pernah” dengan skor antara 
3 sampai 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih banyak peserta yang mengatakan “Kadang-kadang” 
(n=111; 58,12%) orang tua menjelaskan alasan mereka, daripada “Selalu” (n=70; 36,65%). Sebagian kecil peserta 
(n=10; 5,42%) mengatakan bahwa orang tua “Tidak pernah” menjelaskan kepada mereka alasan keputusan 
mereka.

SECARA UMUM: PENINGKATAN KAPASITAS
Pertanyaan “Apakah kamu dan kelompok remaja yang kamu ikuti pernah menerima salah satu pelatihan 
berikut (pilih semua yang sesuai)” juga ditanyakan dalam survei. Pilihan yang diberikan adalah tujuh area/bidang 
peningkatan kapasitas, yaitu (1) Pra-Musrenbang, (2) berbicara di depan umum, (3) keterampilan hidup, (4) 
kepemimpinan, (5) manajemen konflik, (6) analisis masalah, (7) hak-hak anak dan (8) lain-lain.

Tiga puluh dua (16,84%) dari 190 peserta menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima pelatihan 
sebelumnya (Perkotaan=13; 6,84% dan Perdesaan=19; 10,0%). Sisanya yang paling banyak dilaporkan, memilih 
jenis pelatihan berbicara di depan umum (Total=65; 34,03%, Perkotaan=32; 16,75% dan Perdesaan=33; 
17,28%). Yang terbanyak kedua adalah pelatihan keterampilan (Total=55; 28,95%, Perkotaan=25; 13,16%, dan 
Perdesaan=30; 15,79%).. 

BERDASARKAN PROVINSI: 
KETERLIBATAN DI 
MASYARAKAT
Berdasarkan tabel berikut, jumlah 
peserta di Provinsi Jawa Timur (17 
dari 60 = 28.33%) yang melaporkan 
pernah diminta pendapatnya tentang 
masalah yang ada di lingkungan mereka 
oleh pemimpin lokal/tokoh masyarakat 
lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. 
Respons terendah ada di Papua (6 dari 
70 = 8.57%).

MENURUT KAMU APAKAH ORANG TUAMU BERTANYA KEPADA KAMU 
KETIKA MEMBUAT KEPUTUSAN YANG MENYANGKUT DIRIMU?

PERKOTAAN PERDESAAN

Ingin diajak terlibat  
lebih lanjut

Sudah puas dengan  
keterlibatan yang ada 
selama ini

Ingin mengurangi  
keterlibatan

52
64

13

13

23

26

PERNAHKAH TOKOH MASYARAKAT DI DAERAHMU 
MENANYAKAN PENDAPATMU TENTANG MASALAH YANG 

ADA DI LINGKUNGAN SEKITARMU?

Tidak
Ya

ACEH JAWA TIMUR PAPUA

51 43 6410 17
6



SITUATIONAL ANALYSIS ON CHILD AND ADOLESCENTS PARTICIPATION AND CIVIC ENGAGEMENT IN INDONESIA 34

Selain itu, jumlah peserta di 
Provinsi Jawa Timur (n=27; 
14,14%) yang mengaku pernah 
menghadiri pertemuan publik yang 
membahas tentang hal yang terjadi 
di lingkungan sekitar mereka lebih 
tinggi dibandingkan provinsi lain. Di 
Provinsi Aceh sebanyak 20 peserta 
(10,47%) dan di Provinsi Papua 
sebanyak 9 peserta (4,71%).

GAMBAR 9 REMAJA YANG MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK YANG MEMBAHAS TENTANG 

HAL YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SEKITAR MEREKA BERDASARKAN PROVINSI

GAMBAR 10 EFIKASI DIRI REMAJA BERDASARKAN PROVINSI

BERDASARKAN PROVINSI: EFIKASI DIRI
Dibandingkan dua provinsi lainnya, peserta di Provinsi Papua lebih banyak berada pada rentang skor 17-21 
(n=12); jumlah ini lebih banyak dibandingkan Provinsi Aceh (n=8) dan Jawa Timur (n=6). Hal ini menunjukkan 
bahwa secara proporsional, lebih banyak peserta di Provinsi Papua yang merasa tidak yakin dengan kapasitasnya 
dibandingkan dengan peserta di dua provinsi lainnya. Jumlah mereka yang berada pada rentang skor 6-11 relatif 
sama antara Provinsi Aceh (n=16), Jawa Timur (15) dan Papua (n=11). 

BERDASARKAN PROVINSI: PELUANG (KETERHUBUNGAN DAN PENGARUH) 
Dilihat dari sebaran peserta pada gambar di bawah ini, jumlah peserta di Provinsi Aceh yang mencapai skor 
14 ke atas lebih banyak dibandingkan dengan dua provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar peserta di Provinsi Aceh merasa ada orang dewasa yang mendukung mereka, merasa dihargai dan 
menjadi bagian penting dari lingkungannya dan merasa bahwa mereka dapat memengaruhi orang lain. 
Hal ini berlaku tidak hanya di lingkungan rumah tetapi juga di sekolah dan masyarakat. Aceh: 44 dari 61= 
72.1%, Jawa Timur: 22 dari 60= 36.7%, Papua: 33 dari 70= 47.1%.

Di Provinsi Jawa Timur, sebagian besar remaja mendapat nilai 16 (n=9; 15%). Di Provinsi Papua, sebagian 
besar berada pada skor 9 (n=8; 11.43% ) dan 14 (n=8; 11.43%).

APAKAH KAMU PERNAH HADIR DALAM PERTEMUAN PUBLIK YANG 
MEMBAHAS TENTANG HAL YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SEKITARMU?
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PAPUA

4141 272

GAMBAR 11 PELUANG REMAJA BERDASARKAN PROVINSI

GAMBAR 12 SEBAGIAN BESAR TOKOH MASYARAKAT AKAN MENDENGARKAN  

REMAJA BERDASARKAN PROVINSI

BERDASARKAN PROVINSI: 
MOTIVASI
Gambar di bawah ini menunjukkan 
bahwa mayoritas peserta di 
seluruh provinsi yang berpartisipasi 
dalam survei merasa bahwa 
beberapa tokoh masyarakat akan 
mendengarkan mereka: Aceh: 46 
dari 61 = 75.41%, Jawa Timur: 
43 dari 60 = 71.67%, Papua: 41 
dari 70 = 58.57%. Menariknya, 
dibandingkan dengan provinsi 
lain, Provinsi Papua secara 
proporsional lebih tinggi dalam 
jumlah peserta yang merasa tidak 
ada tokoh masyarakat yang mau 
mendengarkan mereka (n=27; 
38.57%). 

Remaja yang merasa pendapatnya didengarkan oleh tokoh masyarakat cenderung merasa puas dan mampu 
berpartisipasi dan mereka cenderung memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Hal ini tercermin dari 
data di mana banyak peserta menjawab “Iya” pada pertanyaan tentang apakah mereka merasa senang untuk 
berpartisipasi, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan dan pengambilan 
keputusan, dapat memahami apa yang terjadi di lingkungannya dan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang 
isu-isu penting yang terjadi di lingkungan mereka.

TOKOH MASYARAKAT AKAN MENDENGARKAN
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GAMBAR 13 BANYAK KEGIATAN LOKAL YANG PENTING UNTUK DIIKUTI BERDASARKAN PROVINSI

GAMBAR 14 REMAJA BERPIKIR BAHWA MEREKA SUDAH CUKUP DIAJAK BERKONSULTASI DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG PENTING BAGI MEREKA BERDASARKAN PROVINSI 

Gambar di atas menunjukkan bahwa di ketiga provinsi, sebagian besar 
peserta merasa penting untuk mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan 
mereka, misal: gotong royong, Musrenbang dan lain-lain (Aceh: 50 dari 
61 = 81.97%, Jawa Timur: 49 dari 60 = 81.67%, dan Papua: 54 dari 70 = 
77.14%). 

BERDASARKAN PROVINSI: UMPAN BALIK  
DAN MOTIVASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Ketika ditanya tentang pengambilan keputusan, hanya 36 peserta (18,8%) 
dari total 191 peserta yang merasa puas dengan keterlibatan mereka 
dalam proses pengambilan keputusan (Aceh: 8 dari 61 = 13.11%, Jawa 
Timur: 10 dari 60 = 16.67%, dan Papua: 18 dari 70 = 25.71%). Sementara 
sebagian besar peserta, 116 dari 191 remaja (60,7%), merasa ingin lebih 
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan; proporsi di Provinsi 
Papua lebih rendah daripada di dua provinsi lainnya.

BANYAK KEGIATAN LOKAL YANG 
PENTING UNTUK DIIKUTI

Tidak
Ya

ACEH JAWA TIMUR PAPUA

11 11 1650 49 54

MENURUT KAMU APAKAH KAMU DILIBATKAN  
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN 

DENGAN DIRI KAMU?

ACEH

841 1340

JAWA TIMUR

1041 842

PAPUA

1841 1834

Ingin diajak terlibat 
lebih lanjut

Sudah puas dengan 
keterlibatan yang ada 
selam ini

Ingin mengurangi 
keterlibatan
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GAMBAR 15 REMAJA BERPIKIR BAHWA PENDAPAT MEREKA CUKUP DIHARGAI KETIKA ORANG TUA  

MEREKA MEMBUAT KEPUTUSAN BERDASARKAN PROVINSI 

GAMBAR 16 REMAJA TIDAK PERNAH MENDAPATKAN PELATIHAN SEBELUMNYA BERDASARKAN PROVINSI

Sebanyak 76 peserta (39,8%) dari 191 peserta merasa puas dengan besarnya pengaruh mereka terhadap orang 
tua atau orang dewasa lainnya dalam hal pengambilan keputusan Aceh: 21 dari 61 = 34.43%, Jawa Timur: 26 dari 
60 = 43.33%, Papua: 29 dari 70 = 41.43%. Sementara itu, 98 dari 191 peserta (51,3%) merasa bahwa pendapat 
mereka dapat memiliki pengaruh yang lebih besar ketika orang tua atau orang dewasa lainnya mengambil 
keputusan Aceh: 30 dari 61 = 49.18%, Jawa Timur: 33 dari 60 = 55%, Papua: 35 dari 70 = 50%.

BERDASARKAN PROVINSI: PENINGKATAN KAPASITAS 
Ketika ditanya tentang pelatihan yang mereka terima, 32 peserta (16,8%) dari 190 peserta mengatakan mereka 
tidak pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya (Aceh=13; 6,84% dan Papua=19; 10,0%). Dua jenis pelatihan 
yang paling banyak diterima peserta adalah: berbicara di depan umum (proporsi responden berdasarkan provinsi: 
Aceh: 23 dari 61 = 37.70%; Jawa Timur: 29 dari 60 = 48.33%; Papua: 13 dari 70 = 18.57%) dan pelatihan 
keterampilan (proporsi responden berdasarkan provinsi: Aceh: 13 dari 61 = 21.31%; Jawa Timur: 27 dari 60 = 
45%; Papua: 15 dari 70 = 21.43%).

Secara khusus, di Provinsi Papua pelatihan yang paling sering diterima adalah kepemimpinan (n=18; 25.71%), 
sedangkan di Provinsi Aceh dan Jawa Timur adalah berbicara di depan umum.

ACEH

2141 1030

JAWA TIMUR

2641 133

PAPUA

2941 635

Ingin memiliki  
pengaruh yang besar

Sudah puas dengan 
pengaruh yang selama 
ini dimiliki

Ingin memiliki  
pengaruh yang lebih 
kecil

MENURUT KAMU APAKAH PENDAPAT KAMU DIPERTIMBANGKAN 
KETIKA ORANG TUAMU MEMBUAT KEPUTUSAN?

TIDAK PERNAH MENDAPATKAN PELATIHAN SEBELUMNYA

Tidak
Ya

ACEH JAWA TIMUR PAPUA

48 60 5013 0 19
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3.2. PERSEPSI TENTANG REMAJA DAN PARTISIPASI
Bagian ini membahas temuan-temuan kunci yang terutama bersumber dari diskusi kelompok partisipatoris dan 
wawancara informan kunci. Bila perlu, hasil survei dan tinjauan pustaka ditambahkan untuk mendukung temuan. 

PESAN KUNCI:
• Remaja, baik anggota maupun non-anggota Forum Anak dan mereka yang 

dikategorikan sebagai remaja terpinggirkan, secara konsisten menyadari pentingnya 
partisipasi mereka di lingkungan sosial.

• Konseptualisasi orang dewasa tentang anak dan masa kanak-kanak, membuat mereka 
kurang percaya terhadap remaja, dan dengan demikian tidak mendukung lingkungan 
sosial yang mendukung remaja untuk mengekspresikan pandangan mereka.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa di semua lokasi, partisipasi anak dan remaja belum menjadi konsep yang 
akrab di kalangan pejabat publik dan pemerintah. Studi ini menemukan contoh di mana anak dan remaja dianggap 
sebagai sosok yang ragu-ragu dan tidak menyadari kebutuhan mereka – ciri-ciri yang dikaitkan dengan tahap 
perkembangan mereka. 

“Persepsi bahwa kebutuhan anak-anak (dan remaja) dipenuhi oleh orang dewasa, menunjukkan 
bahwa apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak maka sudah diwakili oleh (suara) orang 
tuanya.” (LSM, Perdesaan, Aceh)

“Mayoritas anak-anak tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Khususnya saat 
pandemi ini, mereka menjadi kehilangan motivasi. Mereka terpengaruh oleh lingkungannya; jika 
negatif, maka mereka akan tetap menjadi negatif. Jika lingkungannya positif, maka mereka akan 
menjadi positif. Itu hasil observasi saya terhadap lingkungan sekitar saya.” (Anggota Masyarakat 
Lokal, Perkotaan, Jawa Timur) 

Persepsi masyarakat setempat tentang anak dan remaja mencerminkan gagasan mereka tentang apa itu masa 
kanak-kanak, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh masa kecil mereka sendiri. Namun demikian, para peserta 
dewasa dalam penelitian ini sama-sama menyadari pentingnya pengasuhan dan pendidikan; di daerah perdesaan 
menekankan pada apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dan struktur komunal untuk mendukung partisipasi.

“Kami tidak dapat membayar mereka (guru bahasa lokal), tetapi orang tua harus melakukan yang 
terbaik untuk anak-anaknya… maka kami menggunakan Para-para sebagai ruang bagi anak-anak 
untuk mempelajari bahasa, aturan maupun norma lokalnya.” (Sesepuh Desa, Perdesaan, Papua) 

Secara konsisten di kalangan remaja, baik anggota maupun non-anggota Forum Anak dan mereka yang 
dikategorikan sebagai remaja terpinggirkan, mereka menyadari pentingnya partisipasi mereka di lingkungan sosial 
mereka, seperti kutipan berikut: 

“Kalau orang tua saja tidak melibatkan anak-anaknya, bagaimana kita bisa tahu apakah keputusan 
mereka sesuai atau tidak untuk anak-anak. Anak-anak, untuk kenyamanan mereka, berhak 
menyuarakan apa yang mereka rasa sesuai untuk mereka.” (Remaja Forum Anak, Perdesaan, 
Jawa Timur)

Dalam hal mengontekstualisasikan persepsi orang dewasa terhadap anak-anak, kesadaran tersebut juga harus 
mempertimbangkan bagaimana remaja mempersepsikan orang tua dan orang dewasa lainnya, dan bagaimana 
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mereka melihat hubungan mereka dengan orang tua dan orang dewasa lain dalam hal pengaruh. Mengacu pada 
hasil survei (lihat Gambar 4 & 5) tentang keterhubungan dan pengaruh dan motivasi remaja, peneliti melihat 
bahwa persepsi remaja mengenai dukungan yang mereka terima dari orang tua dan orang dewasa lainnya, 
perasaan dihargai dan bahwa mereka adalah bagian penting dari masyarakat, tampak tinggi. Meskipun ini belum 
tentu demikian dalam hal mempersepsikan apakah suara mereka akan didengar oleh para tokoh masyarakat.

Dengan pentingnya nilai anak dan remaja di masyarakat, partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan 
di kalangan orang dewasa dapat diadvokasi. Sayangnya, ada potensi tantangan, misalnya kurangnya kepercayaan 
kepada remaja berdasarkan beberapa perilaku, dan kurangnya pemahaman tentang wadah partisipasi remaja.

“Saya pikir ada faktor kurangnya kepercayaan terhadap anak-anak (dan remaja). Contoh kasusnya 
di Kabupaten ini, katakan mereka (remaja) minta izin untuk menghadiri rapat Forum Anak, tetapi 
kemudian mereka pergi ke tempat lain. Hal tersebut menghilangkan kepercayaan dari orang tua, 
sehingga mereka dilarang untuk ikut organisasi.” (LSM, Perdesaan, Papua) 

“Bahkan pihak Kelurahan yang pada awalnya membentuk Forum Anak sekarang tidak yakin 
bagaimana menempatkan Forum Anak, apalagi pihak-pihak luar (pemerintah). Kebetulan saya 
dari pihak Kelurahan. Sekarang, ada pihak Kelurahan yang bingung, menanyakan ‘apa fungsi 
dari Forum Anak?’, sehingga mereka menjadi penyalur undangan, hanya meneruskan informasi 
(kepada Forum Anak).” (LSM, Perdesaan, Jawa Timur)

3.3. WADAH PARTISIPASI ANAK DAN REMAJA

PESAN KUNCI:
• Dalam hal keterlibatan di masyarakat, keterlibatan remaja tinggi, tetapi tidak untuk 

penyandang disabilitas
• Remaja menyadari manfaat berpartisipasi dalam Forum Anak, seperti mendapatkan teman 

baru dan menjadi lebih percaya diri untuk berbicara, namun pengakuan dari orang dewasa 
terhadap manfaat tersebut masih kurang

• Remaja bersikeras/menegaskan bahwa partisipasi mereka dalam pertemuan Musrenbang 
itu penting

• Di ketiga provinsi, beberapa pejabat pemerintah dan LSM setuju bahwa suara anak dan 
remaja tidak cukup didengar, namun penjelasan yang ditawarkan salah satunya adalah 
bahwa suara anak dan remaja dalam Musrenbang didikte dan “dilatih”, atau diduga tidak 
berasal dari mereka sendiri

• Cara kerja wadah partisipasi remaja yang dibentuk pemerintah dapat menyebabkan hanya 
sejumlah remaja yang dapat berpartisipasi dalam mekanisme partisipasi yang dipimpin 
orang dewasa. Sejauh ini, komitmen dan kapasitas pemerintah untuk mendukung remaja 
berpartisipasi secara aman dalam mekanisme yang ada sebagian besar masih fokus pada 
mengundang Forum Anak ke Musrenbang dan mendanai kegiatan kampanye mereka

Berdasarkan survei, data demografis menunjukkan bahwa peserta memiliki keanggotaan dalam organisasi/
kelompok yang ada di masyarakat, bahkan ada yang bergabung dalam beberapa organisasi sekaligus. Afiliasi 
dengan kelompok keagamaan terindikasi tinggi di ketiga provinsi tersebut.
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FORUM ANAK
Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial 
yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak di 
bawah usia 18 tahun, yang anggotanya merupakan 
perwakilan dari kelompok anak atau kelompok 
kegiatan beranggotakan anak. Forum Anak dikelola 
oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai wadah 
untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, 
pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses 
pembangunan35. Proses perencanaan pembangunan 
dimulai dari tingkat pemerintahan terendah yaitu desa/
kelurahan, Forum Anak diharapkan tumbuh di tingkat 
desa/kelurahan – hingga ke tingkat nasional.

Di semua lokasi penelitian, remaja anggota Forum Anak 
melaporkan peran aktif mereka dalam menyuarakan 
pendapat mereka lewat kegiatan kampanye, seperti 
kampanye larangan merokok, anti-narkoba, anti-
kekerasan dan lainnya. Dalam hal keterlibatan di 
masyarakat, keterlibatan remaja tergolong tinggi. 
Misalnya, pada hari-hari besar keagamaan, Forum Anak, 
serta kelompok orang muda lainnya, akan berpartisipasi 
dalam merencanakan dan menjalankan acara. Mereka 
berkonsultasi atau berkolaborasi dengan orang dewasa. 
Namun demikian, ada beberapa contoh di mana mereka 
hanya melakukan apa yang ditugaskan oleh orang 
dewasa yang mengatur acara tersebut, seperti yang 
terdapat pada kutipan berikut:

“Saya sudah menjadi fasilitator Forum Anak 
selama lebih dari 10 tahun, tapi orang-orang 
mengira saya bekerja sebagai pengasuh 
anak, beberapa bahkan mengira saya bekerja 
di semacam tempat penitipan anak… jika 
mereka bertanya saya bekerja di bidang 
apa, saya jawab Partisipasi Anak. ‘Apa itu 
partisipasi anak?’, ada kemungkinan mereka 
akan bertanya lagi, ‘patuhi orang tua saja, 
untuk apa ada hal semacam itu?’, meskipun 
tidak semua orang berpikir demikian dan 
membutuhkan penjelasan yang detail untuk 
mengerti. Tetapi jika ditanya pemikiran seperti 
apa yang lebih sering saya temui, yaitu 
anggapan bahwa Forum Anak tidak penting.” 
(LSM, Perdesaan, Jawa Timur)

Sementara remaja menyadari manfaat dari 
berpartisipasi dalam Forum Anak, seperti mendapatkan 
teman baru dan menjadi lebih percaya diri untuk 
berbicara, pengakuan dari orang dewasa masih kurang 
dan catatan yang perlu menjadi perhatian adalah 
tentang bagaimana persepsi orang dewasa terhadap 
remaja yang berbicara dalam pertemuan yang dipimpin 
pemerintah.
35 Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015

“Sekarang, bagaimana anak-anak (dan 
remaja) dapat berpartisipasi jika seorang 
fasilitator dewasa mendampingi mereka, 
khususnya jika LSM (organisasi fasilitator) 
sudah memiliki agenda atau para birokrat 
sudah mengarahkan LSM agar anak-anak 
tersebut diminta mengucapkan ini dan itu. 
Sehingga, anak-anak tidak memiliki pilihan.” 
(LSM, Perkotaan, Jawa Timur)

“(Orang-orang) masih bertanya, ‘kenapa ada 
(kebutuhan untuk) Forum Anak?’, seperti 
itu contohnya. Selama bertahun-tahun 
seperti itu. Bahkan di Musrenbang tahun 
ini, ada yang menanyakan kenapa ada anak-
anak yang hadir. Berdasarkan pengalaman 
saya, ketika Forum Anak dan fasilitatornya 
mengatakan sesuatu, beberapa orang tidak 
memperhatikan. Hanya sebagian kecil saja 
yang memperhatikan.” (LSM, Perdesaan, 
Papua) 

Keseragaman pelaksanaan Forum Anak adalah karena 
adanya Peraturan Menteri36 yang kemudian diadopsi 
menjadi peraturan daerah tentang perlindungan anak 
melalui kabupaten/kota layak anak. Sebagai catatan, 
dalam peraturan ini dikatakan agar Forum Anak diakui 
dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 
di sekolah, pertemuan masyarakat dan perencanaan 
pembangunan. Namun, peraturan-peraturan ini tidak 
menguraikan bagaimana keterlibatan Forum Anak 
yang bermakna sehingga pengaruhnya terhadap 
proses pengambilan keputusan dapat terlihat jelas, 
dan bagaimana wadah untuk partisipasi remaja dapat 
beradaptasi dengan berbagai model yang lebih disukai 
remaja untuk mengekspresikan diri. Praktik yang 
terakhir ini umum terjadi dalam konteks pelibatan orang 
muda dalam masyarakat lewat representasi, seperti 
yang diamati oleh kelompok remaja berikut:

“some people can’t directly express what 
they want. Some are more personal, so they 
talk to the leader (of our organization), and 
then the leader will discuss the issue with 
other members of the committee, secretary, 
financier, and others, then raise it in public 
meetings (with other community members)” 
(Adolescent who were not members of 
Forum Anak, Rural, Aceh).

36 Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015; 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Repuublik Indonesia, ‘Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)’, 
Siaran Pers Nomor: B-207/Set/Rokum/MP 01/11/2018 [Siaran Pers], 
2018, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1937/
forum-anak-sebagai-pelopor-dan-pelapor-2p>
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MUSRENBANG
Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang adalah forum 
yang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional 
dan daerah37. Musrenbang dalam penelitian ini merupakan pertemuan 
yang terorganisir di mana agendanya diatur, jumlah peserta terbatas 
dan kesempatan peserta untuk berbicara tergantung pada agenda yang 
telah ditetapkan sebelumnya, atas permintaan ketua rapat dan dengan 
batasan waktu yang berlaku. Sementara persepsi orang dewasa dalam 
Musrenbang, baik sebagai fasilitator atau peserta, terhadap remaja akan 
memengaruhi bagaimana  remaja akan didengarkan, remaja sendiri 
bersikeras/menegaskan bahwa partisipasi mereka dalam pertemuan 
tersebut penting. 

“Menurut kami partisipasi remaja (di Musrenbang) itu penting, 
karena dengan mereka menghadiri rapat berarti pejabat 
pemerintah dan orang dewasa lainnya di sana dapat melihat 
sesuatu dari sudut pandang anak-anak dan remaja tersebut.” 
(Remaja Non-Anggota Forum Anak, Perdesaan, Aceh)

Teknis pelaksanaan Musrenbang menimbulkan kendala bagi remaja untuk 
berpartisipasi, yaitu kemungkinan berlangsung pada jam sekolah sehingga 
mereka tidak dapat hadir secara penuh, atau pada malam hari ketika anak 
dan remaja tidak diperbolehkan berada di luar rumah. 

“Musrenbang desa diadakan di malam hari, dan keputusan-
keputusan dibuat pada jam-jam tersebut. Jika seorang anak 
terlihat sedang bermain di rapat tersebut, maka dia akan 
diminta pulang karena dianggap mengganggu keberlangsungan 
rapat.” (LSM, Perdesaan, Aceh)

“Setelah mereka (Forum Anak) membacakan deklarasi 
pendapat, mereka kembali ke sekolah… maka pada acara 
tersebut tidak ada ruang bagi mereka untuk mendengarkan 
bagaimana orang dewasa yang meminta mereka untuk bicara, 
merencanakan pembangunan kota mereka. Sejauh yang 
saya tahu, pada Musrenbang yang dihadiri oleh Forum Anak, 
mereka tidak pernah hadir hingga akhir. Setelah pembacaan 
deklarasi, mereka pulang.” (LSM, Perkotaan, Jawa Timur)

Untuk mendapatkan izin dari sekolah bagi remaja anggota Forum Anak 
guna mengikuti Musrenbang tidak selalu mudah. Beberapa anggota Forum 
Anak di tiga provinsi tersebut mengindikasikan ada guru yang mendukung 
dan memberi izin, namun ada juga yang tidak.

Pada wadah yang dipimpin pemerintah, remaja yang dapat berpartisipasi 
akan dipilih dan memerlukan persiapan tertentu. Ada perilaku tertentu yang 
diharapkan dari remaja peserta Musrenbang. Minimal, mereka diharapkan 
siap dalam menyatakan pandangan mereka dan percaya diri. Harapan 
tersebut diungkapkan oleh remaja dan orang dewasa.

37  Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
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“Jika kita tidak punya rasa percaya diri tetapi 
kita punya pendapat yang bagus, tanpa rasa 
percaya diri kita tidak bisa bersuara… Maka, 
rasa percaya diri di sini kemungkinan dapat 
memastikan bahwa pendapat kita yang bagus 
dapat diterima dengan baik juga oleh mereka 
yang memberikan kesempatan bagi kita untuk 
bersuara.” (Remaja Non-Anggota Forum 
Anak, Perdesaan, Jawa Timur) 

Kajian dan evaluasi lainnya terkait dengan Forum Anak 
berisi daftar berbagai kegiatan dan kampanye yang 
telah dilakukan Forum Anak untuk mempromosikan 
hak-hak anak di antara teman sebaya atau anak yang 
lebih muda. Ketika berbicara tentang interaksi dengan 
orang dewasa, hasil-hasil temuannya berserakan. 
Sebagai contoh, informasi berikut diperoleh dari artikel 
berita tentang Musrenbang yang melibatkan anak dan 
orang muda:

Di Aceh Barat Daya, khususnya di Gampong Lamkuta, 
Musrenbang melibatkan orang muda dari 3 dusun38. Di 
Jawa Tengah, Musrenbang tingkat provinsi diberitakan 
melibatkan Forum Anak39. Dalam artikel tersebut 
disebutkan bahwa Forum Anak merupakan kelompok 
pertama yang menyampaikan tanggapannya terhadap 
rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Kedua 
artikel tersebut hanya menjelaskan bahwa anak 
terlibat dalam Musrenbang, namun tidak menjelaskan 
bagaimana partisipasi anak dalam Musrenbang 
tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan 
keputusan.

Meskipun dirancang sebagai forum perencanaan 
partisipatif, studi menemukan bahwa Musrenbang 
hanya memperpanjang birokrasi dan sebagai 
”pertunjukan”40 dan masih dinilai kurang efektif (misal: 
Lucianawaty, 2018; Rivaldi dan Yusa, 2019); tanpa 
mekanisme umpan balik maka tidak ada kejelasan 
apa yang diprioritaskan dan dilakukan. Umpan balik 
ini merupakan pra-syarat partisipasi yang bermakna. 
Umpan balik yang bagaimana? Lundy (2018) 
mengusulkan empat ‘F’: Penuh (Full), Ramah (Friendly), 
Cepat (Fast) dan Ditindaklanjuti (Followed Up). Penuh 
(Full) mengacu pada orang dewasa yang memberikan 
tanggapan penuh, menjelaskan apa yang mereka 
katakan dan apa keputusannya. Ramah (Friendly) 
mengacu pada memastikan tanggapan yang diberikan 
dapat dimengerti oleh peserta, dalam hal ini oleh 
anak dan remaja. Hal ini membutuhkan penggunaan 

38  ‘Gampong Lamkuta Gelar Musrenbang Desa TA 2021’, Acehportal.
com, 16 Januari 2021, <https://www.acehportal.com/news/gampong-
lamkuta-gelar-musrenbang-desa-ta-2021/index.html>

39 ‘Melibatkan Forum Anak, Musrenbang Jateng Harus DItiru Provinsi di 
Tanah Air’, Humas Jateng, November 2019, <https://humas.jatengprov.
go.id/detail_berita_gub2ernur?id=3623>

40 Sebagai formalitas belaka karena rencana dan anggaran telah 
diputuskan

bahasa yang dapat dimengerti. Cepat (Fast) adalah 
mengenali bahwa anak dan remaja akan tumbuh 
dewasa meninggalkan masa remaja. Dengan demikian, 
tanggapan terhadap pandangan mereka harus cepat 
untuk memastikan mereka mengalami partisipasi 
yang bermakna saat tumbuh dan berkembang dalam 
kelompok usia tersebut. Pandangan anak dan remaja 
perlu ditindaklanjuti (Followed Up), karena seringkali 
interaksi dengan mereka mengarah pada solusi dan 
wawasan, seperti yang telah ditunjukkan di sepanjang 
laporan ini. Studi ini telah menunjukkan bagaimana 
contoh orang dewasa yang melihat remaja sebagai 
peserta yang kurang mendapatkan informasi; bagi 
mereka umpan balik ini akan menimbulkan tantangan. 
Sebaliknya, empat ‘F’ menawarkan solusi yang 
menghargai keterlibatan orang dewasa maupun 
remaja.

Selain itu Musrenbang yang mengundang anak, di 
beberapa daerah di Indonesia telah dilaksanakan melalui 
Musrenbang Anak. Hal ini dianggap sebagai bentuk 
Musrenbang yang lebih inklusif karena sebagian besar 
pesertanya adalah anak-anak, beberapa artikel berita 
menuliskan bahwa Musrenbang semacam ini dianggap 
cukup efektif dalam memberikan kesempatan kepada 
anak-anak untuk secara langsung mengungkapkan 
kekhawatiran dan harapan mereka kepada pejabat 
pemerintah setempat41. Misalnya, pelaksanaan 
Musrenbang Anak di kota Mojokerto dihadiri oleh 
beberapa perwakilan anak dari berbagai kalangan, yaitu 
Forum Majapahit, Forum Anak Kecamatan dan Sekolah 
Anak Berkebutuhan Khusus. Dengan membaca artikel 
berita tersebut tidak dapat disimpulkan bagaimana 
anak-anak terlibat dalam proses Musrenbang sehingga 
sulit memastikan apakah mereka berpartisipasi secara 
bermakna dalam proses pengambilan keputusan 
tersebut.

Di ketiga provinsi, diakui beberapa pejabat pemerintah 
dan LSM setuju bahwa suara anak dan remaja tidak 
cukup didengar, dengan penjelasan bahwa suara anak 
dan remaja dalam Musrenbang dapat didikte dan 
“dilatih”; diduga pernyataan tersebut tidak berasal dari 
mereka sendiri. 

“Mungkin apa yang dikatakan remaja didikte 
oleh orang dewasa, sehingga kita harus 
menyaringnya. Bahasan tentang iklim belum 
pernah disuarakan secara sungguh-sungguh 
oleh remaja, ada peran fasilitator yang 
mengarahkan mereka untuk mengucapkan 
sesuatu. Saya lihat dari apa yang disampaikan 
oleh remaja, semuanya sama. Saya ingin 
mereka berbicara untuk diri mereka sendiri, 

41 ‘Musrenbang Anak: Ruang Bagi Anak Beraspirasi’, Portal Berita 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Januari 2021, <https://jatengprov.
go.id/beritadaerah/musrenbang-anak-ruang-bagi-anak-beraspirasi/>
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bukan dari apa yang disampaikan oleh 
fasilitator… Sebagai contoh, mereka meminta 
ruang baca di taman, tetapi teman-teman 
sebaya mereka tidak suka membaca. Jadi, 
butuh waktu untuk benar-benar memastikan 
anak-anak dan remaja menyuarakan apa 
yang menjadi kebutuhan mereka.” (Pejabat 
Pemerintah Provinsi, Aceh)

“Partisipasi anak-anak dan remaja dalam 
pembangunan (Musrenbang) sangat minim. 
Jadi, jika kita ingin mengatakan remaja harus 
berkontribusi dalam pembangunan, kita 
belum dapat mengatakan itu… kontribusi 
mereka belum terlihat. Meskipun demikian, 
keterlibatan mereka di masyarakat dapat 
dilihat, sebagai contoh saat perayaan Hari 
Kemerdekaan mereka memasang bendera.” 
(Pejabat Pemerintah Kabupaten, Papua)

Khusus di Aceh, Musrena yang sebelumnya ada, 
yaitu pertemuan perencanaan pembangunan untuk 
perempuan, memberikan ruang bagi remaja untuk 
menyampaikan pendapatnya kepada perempuan yang 
kemudian membawa kekhawatiran mereka ke Musrena 
untuk dibahas. Keterwakilan Musrena mendukung 
remaja untuk bersuara dengan aman, seperti yang 
dikatakan oleh Forum Anak:

“Forum Anak berdiskusi di desa dengan “Ibu 
Camat” (pemimpin perempuan di tingkat 
kecamatan) tentang apa yang mereka rasa 
masih dibutuhkan, dan beliau menanyakan 
pendapat para anggota Forum Anak 
yang kemudian dikumpulkan. Dan beliau 
menyuarakan pendapat kita di Musrena. Salah 
satunya tentang pengadaan perpustakaan di 
desa, dan itu merupakan suara kita sendiri.” 
(Remaja Anggota Forum Anak, Perkotaan, 
Aceh) 

Ozer dan Piatt (2017)42 menuliskan, “pembagian relasi 
kuasa remaja-dewasa membutuhkan niat/maksud dan 
persiapan mengingat ketidaksetaraan yang melekat 
antara remaja dan orang dewasa dalam sistem dan 
hubungan” (hal 8). Jika Musrena, sebagai wadah 
partisipasi memerlukan keterlibatan sebelumnya 
antara orang dewasa dan remaja, maka penting 
untuk memberdayakan orang dewasa dengan peran 
mediasi; dalam hal ini memberdayakan orang dewasa 
untuk mendengarkan dan mendorong remaja untuk 
berbicara, dan menyalurkan suara dalam pertemuan 
perencanaan pembangunan atau wadah yang lain. 

42 Ozer, E. J., and Piatt, A. A., ‘Adolescent Participation in Research: 
Innovation, rationale and next steps’, Innocenti Research Brief 5, 
METHODS Conducting Research with Adolescents in Low- and Middle-
Income Countries, 2017

KELOMPOK KEAGAMAAN DAN LAINNYA
Sementara Laporan Periodik Konvensi Hak-hak 
Anak (KHA) gabungan kelima dan keenam Indonesia 
masih dalam peninjauan Komite Hak-hak Anak PBB, 
ada baiknya untuk melihat Kesimpulan Observasi 
(Concluding Observations) Komite terhadap laporan 
periodik gabungan ketiga dan keempat. Komite Hak-
hak Anak PBB, dengan mempertimbangkan Komentar 
Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang hak anak 
untuk didengar, merekomendasikan Indonesia untuk 
“mengambil semua langkah yang tepat untuk 
menerapkan hak anak untuk didengar dengan 
memastikan bahwa berbagai forum di mana 
anak dapat menyuarakan pendapat mereka 
selalu diberikan dengan semua sumber daya 
yang diperlukan dan dengan melakukan program 
dan kegiatan peningkatan kesadaran untuk 
mempromosikan partisipasi yang bermakna 
dan berdaya dari semua anak mulai dari dalam 
keluarga, masyarakat dan sekolah.” Sehubungan 
dengan rekomendasi tersebut, studi ini menemukan 
bahwa komunitas dan LSM berpotensi untuk 
menciptakan lebih banyak forum sebagai alternatif 
Forum Anak.

Di semua lokasi, wadah yang cukup menerapkan 
pendekatan partisipatoris selain Forum Anak adalah 
kelompok berbasis keagamaan (misal: Remaja Masjid 
dan Orang Muda Gereja) dan kelompok yang diinisiasi 
oleh LSM. Studi ini menemukan bahwa keterlibatan 
remaja dalam kegiatan keagamaan cukup kuat, baik 
di perdesaan maupun perkotaan di ketiga provinsi 
penelitian. Menariknya, ini adalah ruang di mana 
partisipasi konsultatif dan kolaboratif paling banyak 
terjadi.  

“Seringkali, anak-anak peserta Sekolah 
Minggu meminta orang tua untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Anak-anak tidak 
dapat bekerja untuk mendapatkan uang, 
demikianlah peraturan dari gereja. Sebagai 
contoh, mereka bertanya, ‘Pak, kami sebagai 
anak-anak ingin bekerja tetapi Anda dan 
yang lainnya tidak memperbolehkan, jadi 
bagaimana kita bisa mendapatkan dana untuk 
program kami?’. Jadi, begitulah caranya, 
jika mereka ingin pergi rekreasi, orang tua 
harus mendonasikan sejumlah uang melalui 
guru Sekolah Minggu.” (Tokoh Masyarakat/
Pemimpin Masyarakat Lokal, Perdesaan, 
Papua)

Di Provinsi Aceh dan Papua, keterlibatan remaja 
dalam kelompok keagamaan lebih dominan daripada 
kelompok yang diinisiasi LSM. Sementara di Provinsi 
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Jawa Timur, peran LSM untuk melibatkan remaja dalam kegiatan seperti perlindungan lingkungan dan hak-hak 
anak relatif sama menonjolnya dengan kelompok keagamaan. Di ketiga provinsi, ada indikasi bahwa ada gerakan 
yang lebih berbasis komunal untuk keterlibatan remaja.  

“Dalam komunitas kami, anak-anak dilibatkan; memberikan ruang bagi mereka untuk 
berpartisipasi dengan mengajak mereka membuat kegiatan kecil, mendiskusikan ide-ide untuk 
menjalankan kegiatan tanpa melihat benar atau salahnya, melainkan melihat seluruh prosesnya 
sebagai ruang belajar… di sana mereka belajar untuk memimpin dan membuat keputusan.” 
(Orang tua dari anak dengan disabilitas, Perkotaan, Jawa Timur).

 
EKSKLUSI KELOMPOK-KELOMPOK REMAJA TERTENTU 
Isu inklusivitas Forum Anak telah banyak dicatat43, dan sekali lagi ditunjukkan dalam penelitian ini. Remaja yang 
membutuhkan perlindungan khusus, seperti yang berada di jalanan dan penyandang disabilitas tidak ditemukan 
sebagai anggota aktif Forum Anak. Dari sejumlah peserta, baik orang dewasa maupun remaja, penelitian ini 
menemukan bahwa Forum Anak dan kelompok remaja lainnya tidak memiliki anggota penyandang disabilitas atau 
mereka dengan situasi khusus seperti anak jalanan. Yang ada adalah kelompok untuk remaja ini dibentuk oleh 
organisasi yang bekerja dengan kelompok tersebut, seperti anak-anak dengan disabilitas dan remaja jalanan. Di 
Provinsi Aceh, diskriminasi terhadap anak dan remaja dengan disabilitas tersebar luas dan diperkuat oleh fakta 
bahwa orang tua cenderung menyembunyikan status anak-anak mereka. 

SEBUAH STUDI KASUS DARI ACEH:  
POTENSI DAN EKSKLUSI ANAK DAN REMAJA DENGAN DISABILITAS

43  Leksana, Grace, ‘Study on child friendly city: Cooperation mechanism and child participation, and applicability of indicators’ [laporan tidak diterbitkan], 
UNICEF, Jakarta, 2011; Markplus Insight, ‘Laporan akhir; Pemetaan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di Indonesia’, UNICEF dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2012; Rejeki, E. S., ‘Child friendly cities: Negotiating space for poor children 
and poor girls in Denpasar and South Jakarta, Indonesia ’, Doctoral thesis, Monash University, Sydney, 2018

Kota Banda Aceh memiliki jumlah anak dengan disabilitas tertinggi di provinsi tersebut (Rispalman 
& Islami, 2019). Di Provinsi Aceh, remaja dengan disabilitas telah berusaha agar suara mereka 
didengar, seperti dalam pertemuan yang difasilitasi Bappeda Provinsi Aceh pada tahun 2019 di 
mana tiga orang dewasa muda dengan disabilitas berbagi pengalaman masa kecil dan remaja 
mereka tumbuh dengan diskriminasi dan bagaimana mereka dapat berhasil. Namun, cerita seperti 
itu jarang terjadi; kasus yang sama disebutkan lagi dalam konteks lain dari orang dewasa muda yang 
meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Staf LSM berkomentar bahwa, “melahirkan anak dengan disabilitas adalah aib atau dosa” 
dan “walaupun partisipasi anak-anak dan remaja masih jarang, kondisinya lebih buruk 
lagi bagi penyandang disabilitas. Mereka bahkan tidak memiliki informasi tentang 
pembuatan kebijakan, apalagi terlibat dalam proses pengambilan keputusan”. Perempuan 
dengan disabilitas memiliki lebih banyak kerentanan. Berbagai faktor sosial seperti poligami, 
ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga menambah kerentanan penyandang disabilitas.

Tiga isu utama yang dapat menjelaskan masalah terbatasnya partisipasi anak dan remaja dengan 
disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan adalah:

1. Perlindungan (yang berlebihan) dari orang dewasa dan orang tua terhadap anak dan remaja 
dengan disabilitas dan mengarah pada perawatan yang fokus pada amal (charity). Misalnya, 
pemberian kursi roda kepada anak dengan disabilitas dan alokasi dana desa untuk membantu 
keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas.

2. Namun, persepsi perlindungan yang berlebihan (overprotection) juga dapat menyebabkan anak 
dan remaja tidak dapat berinteraksi di kegiatan sosial, seperti di hari raya keagamaan. Mereka 
tinggal di rumah dengan alasan mencegah mereka diejek oleh anak-anak lain.
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3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap potensi penyandang disabilitas dan menganggap 
bahwa inklusivitas yang dimaksud mengarah pada pemberdayaan individu yang mempunyai 
kemampuan, dan bukan obyek bantuan sosial.  

 
Isu-isu di atas dapat menyebabkan anak dan remaja dengan disabilitas merasa rendah diri dan tidak 
berguna bagi masyarakat, hal ini berlawanan dengan tujuan partisipasi. Sementara perlindungan itu 
penting bagi orang-orang yang terpinggirkan, demikian juga dengan partisipasi; dan lingkungan yang 
sama (yaitu orang tua dan anggota masyarakat) yang memberikan perlindungan, harus mendukung 
terciptanya lingkungan yang memberdayakan untuk partisipasi. Hal ini dapat dicapai dengan orang 
tua atau pengasuh mendorong anak dan remaja untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial di 
masyarakat; yang secara harafiah berarti membawa mereka keluar rumah untuk menghadiri acara 
dan pertemuan sosial. Sementara itu, pada saat yang sama masyarakat harus bersedia untuk 
terlibat dalam kegiatan dengan anak dan remaja tersebut agar mereka merasa diterima dan berguna. 
Meskipun keterlibatan seperti itu tampaknya hanya mengarah pada partisipasi “informal”, keterlibatan 
di masyarakat adalah bagian dari partisipasi dan itu adalah langkah pertama yang harus diambil.   

Catatan penting: persepsi bahwa anak dan remaja mungkin tidak dapat berkontribusi pada proses 
pengambilan keputusan yang dipimpin orang dewasa juga meluas kepada mereka yang menyandang 
disabilitas.̧

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak 
yang perlu dilakukan untuk menanggapi rekomendasi 
Komite Hak-hak Anak PBB lainnya dalam Kesimpulan 
Observasi (Concluding Observations) atas gabungan 
laporan periodik Indonesia ketiga dan keempat, yaitu 
“untuk memastikan partisipasi anak dalam 
kelompok rentan, khususnya anak dengan 
disabilitas dan anak dari kelompok agama atau 
etnis minoritas, di berbagai forum anak.”

 
RUANG YANG TERSEDIA UNTUK 
PARTISIPASI REMAJA
Ruang yang tersedia ada dalam dua bentuk: (1) yang 
sudah ada, seperti menghadiri Musrenbang dan 
mengumpulkan Suara Anak oleh Forum Anak; dan (2) 
perwakilan, misalnya melalui Musrena di Aceh dan 
organisasi-organisasi yang bergerak di bidang anak, 
termasuk untuk pendidikan dan pengasuhan (yaitu 
PAUD). Cara kerja wadah partisipasi yang dipimpin 
pemerintah (yaitu Musrenbang dan Forum Anak) 
dianggap “baku” dan hanya bisa diberikan masukan 
terkait substansi atau isu anak yang perlu diangkat, 
namun tampaknya kurang fleksibel untuk masukan 
terkait struktur atau proses ke arah partisipasi 
bermakna. Oleh karena itu, hal ini akan membebani 
remaja peserta Musrenbang. Mereka harus mampu 
berbicara, berkonsultasi dengan teman sebaya, 
memahami proses perencanaan, mempersiapkan 
diri, dan dengan demikian membuat kesempatan bagi 
remaja untuk berpartisipasi adalah yang sesuai dengan 
skema wadah yang ada. 

“Tentang sarana untuk menyampaikan 
pendapat. Tidak semua orang dapat bersuara 
di publik, menyampaikan pendapatnya 
secara langsung. Sebelumnya saya sering 
melihat lembaga pemerintahan dan sekolah 
yang menyediakan kotak saran agar orang-
orang dapat menuliskan sarannya dan 
memasukannya ke dalam kotak tersebut. 
Meskipun demikian, saya sudah tidak 
pernah melihat kotak itu lagi 2 tahun terakhir 
ini. Sepertinya sekarang ini kalau ingin 
menyampaikan pendapat, harus langsung 
kepada orang yang dituju, sehingga jumlah 
orang yang mau berpendapat berkurang. Ini 
karena adanya pembatasan yang sedemikian 
rupa.” (Remaja dari kelompok terpinggirkan, 
Perkotaan, Aceh) 

“Jika kita ingin terlibat, kita harus melihat, 
menilai situasinya dulu. Tidak semua orang 
tua dan orang dewasa berpikir bahwa 
pendapat anak-anak harus didengar dan 
dapat mengubah sesuatu. Kenyataannya tidak 
seperti itu, di sekolah saya pernah mencoba 
bersuara kepada guru tentang sebuah mata 
pelajaran, tetapi gurunya hanya mengatakan 
‘ini (cara beliau) yang benar’, saya menjawab 
‘tapi Bu, bagi kami (siswa/i) cara itu tidak 
pas’.” (Remaja Anggota Forum Anak, 
Perkotaan, Papua)
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Dapat dipahami, wadah partisipasi yang dipimpin pemerintah yang menginformasikan perencanaan pembangunan 
harus mematuhi tata kelola negara. Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara kerja wadah 
partisipasi yang dipimpin pemerintah dapat menyebabkan situasi di mana remaja yang bisa berpartisipasi dalam 
mekanisme partisipasi yang dipimpin orang dewasa hanya mereka yang terpilih saja. Tanpa umpan balik atau tidak 
adanya prosedur bagi remaja untuk menindaklanjuti pendapat atau suara mereka dengan pemerintah, mekanisme 
tersebut menuntut kajian lebih lanjut terkait efektivitas partisipasi yang bermakna. Selanjutnya, komitmen dan 
kapasitas pemerintah untuk mendukung remaja berpartisipasi secara aman dalam mekanisme yang ada sebagian 
besar masih fokus pada mengundang Forum Anak ke Musrenbang dan mendanai kegiatan kampanye mereka. Di 
Papua, terdapat kasus di mana Pemerintah belum menunjukkan komitmen seperti belum diterbitkannya sertifikat 
pembentukan Forum Anak, dan beberapa anggota Forum Anak tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi penuh 
dalam acara nasional Forum Anak.
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3.4. PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KONTEKSTUAL  
BAGI PARTISIPASI ANAK DAN REMAJA

PESAN KUNCI:
• Peningkatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik tidak 

terbatas pada keterampilan berbicara di depan umum atau membangun kepercayaan 
diri, tetapi juga dalam menyadarkan remaja akan mekanisme kerja Musrenbang dengan 
menggunakan bahasa yang mereka pahami.

• Sebagian besar peserta dalam penelitian ini, baik remaja maupun dewasa, setuju bahwa 
orang tua memainkan peran kunci dan gerbang pertama untuk mewujudkan partisipasi 
remaja.

• Orang dewasa dapat menjadi pendukung atau penghambat terjadinya partisipasi remaja, 
terutama jika mereka adalah orang tua atau guru. Keberadaan ruang bagi remaja untuk 
mengekspresikan diri sudah jelas, namun bagaimana ruang tersebut bekerja untuk 
mendukung terwujudnya partisipasi remaja yang bermakna menuntut kajian lebih lanjut.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, di ketiga 
provinsi, baik di perkotaan maupun perdesaan, temuan 
dalam penelitian ini menunjukkan kuatnya keterlibatan 
remaja dalam kegiatan sosial di komunitas. Keterlibatan 
dalam kelompok keagamaan juga dominan, seperti 
yang ditunjukkan oleh kutipan berikut:

“Saat Maulid Nabi (hari raya Agama 
Islam yang memperingati kelahiran Nabi 
Muhammad), anak-anak dan remaja 
dilibatkan. Kami meminta mereka untuk 
melakukan Marhaban (doa/pujian yang 
ditujukan kepada Nabi Muhammad). Beberapa 
tahun lalu, kami membentuk Kelompok 
Marhaban Remaja, sehingga kami meminta 
mereka untuk beribadah di meunasah 
(masjid tradisional di Aceh). Tetapi pergantian 
kepemimpinan dalam pemerintahan berarti 
kebijakan yang berbeda. Pemerintah tidak 
lagi memperhatikan organisasi kami… kami 
juga pernah punya kelompok-kelompok 
tari di desa-desa.” (Pemimpin Komunitas/
Masyarakat, Perkotaan, Aceh)

“Remaja juga berpartisipasi. Orang muda 
sudah membantu pembentukan komite/
panitia. Mereka memiliki perencanaan 
program, sehingga kami orang dewasa hanya 
menerima perencanaannya, tapi menolaknya 
jika tidak cocok dengan ketentuan gereja dan 
mendukungnya jika sesuai. Di gereja, terdapat 
pembagian kelompok yang jelas seperti 

Sekolah Minggu untuk remaja dan anak-
anak.” (Sesepuh Desa, Perdesaan, Papua)

Keterlibatan remaja berkisar dari kegiatan keagamaan 
hingga pelestarian lingkungan, kerja komunal, 
hingga menjaga tradisi tetap hidup, bahkan dalam 
politik. Dalam kasus tersebut, para remaja memiliki 
kepercayaan diri untuk berbicara tentang kontribusi 
peran mereka di masyarakat.

“Dalam kerja komunal, tenaga kerja orang 
muda dibutuhkan. Jika diserahkan kepada 
orang tua dan sesepuh, maka mereka akan 
lebih cepat merasa capek, pekerjaan justru 
akan lebih cepat selesai berkat orang muda 
yang bersemangat.” (Remaja Non-Anggota 
Forum Anak, Perdesaan, Aceh)

“Sebagian besar yang tidak mendukung ada 
di masyarakat. Terdapat wadah/bidang bagi 
remaja untuk berpartisipasi, tidak hanya di 
Forum Anak, tetapi juga di bidang keagamaan 
dan politik… Sekarang saya juga berinteraksi 
dengan teman-teman sebaya di kelompok 
yang dibentuk oleh DPR, tetapi ada beberapa 
teman sebaya lainnya yang menganggap itu 
tidak pas. Mereka menganggap remeh hal 
tersebut.” (Remaja Anggota Forum Anak, 
Perdesaan, Jawa Timur). 
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PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK  
ORANG DEWASA DAN REMAJA
Peningkatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan publik tidak terbatas 
pada keterampilan berbicara di depan umum atau 
membangun kepercayaan diri, tetapi juga dalam 
menyadarkan remaja akan mekanisme kerja 
Musrenbang dengan menggunakan bahasa yang 
mereka pahami. Hal ini mendukung terwujudnya 
partisipasi yang paling cocok untuk remaja sesuai 
dengan minat dan perkembangan mental mereka. 
Sementara itu, bagi anggota komunitas, penting 
bagi mereka untuk memahami peran yang dapat 
disumbangkan orang muda dalam pertemuan: tidak 
cukup dengan mengatakan bahwa remaja memiliki 
hak atau mengizinkan mereka untuk bergabung 
dalam organisasi, tetapi untuk memahami bagaimana 
kontribusi mereka dapat bermakna bagi pembangunan.

“Partisipasi anak merupakan salah satu 
mandat dari pemerintah; yang harus 
disediakan keluarga dan masyarakat untuk 
memfasilitasi anak-anak agar mereka dapat 
mengekspresikan dan mengembangkan 
diri mereka sesuai dengan tahapan 
perkembangan mereka… Hal ini berarti 
bahwa anak-anak harus diberi kesempatan 
sedini mungkin, ruang dan waktu untuk 
menampilkan diri mereka dalam proses-
proses yang mendukung pembangunan 
negara saat ini dan pada masa yang akan 
datang.” (Pejabat Pemerintah Kabupaten, 
Jawa Timur) 

“Peran pemerintah adalah mengadakan 
Musrenbang, tetapi juga mendorong/
memberdayakan masyarakat untuk terlibat 
dalam Musrenbang… termasuk menyadari 
kebutuhan anak-anak di desa-desa.” (Pejabat 
Pemerintah Provinsi, Aceh) 

PERAN ORANG DEWASA  
DI LINGKUNGAN REMAJA
Sebagian besar peserta dalam penelitian ini, baik 
remaja dan orang dewasa, setuju bahwa orang tua 
memainkan peran kunci dan gerbang pertama untuk 
partisipasi remaja. Untuk mendukung pendapat ini, 
hasil survei (lihat Gambar 14) tentang bagaimana 
remaja berpikir bahwa mereka sudah cukup 
diajak berkonsultasi oleh orang tua mereka dalam 
pengambilan keputusan yang penting bagi mereka, 
menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka ingin 
lebih sering dilibatkan.

Beberapa peserta dalam wawancara dan diskusi 
menyarankan perubahan terkait dengan cara anggota 
keluarga berkomunikasi untuk mendukung suara 
anak dan remaja agar didengar, sementara yang lain 
menyarankan orang tua harus mencoba mendengarkan 
bahkan jika perilaku anak dianggap mengganggu. Ide 
ini diperluas ke anggota masyarakat, seperti yang 
disarankan oleh beberapa remaja:

“Aparat desa 44 tmemberitahu kami untuk 
mencari bakat-bakat yang terpendam, melatih 
mereka… dukungan dari orang tua dan 
masyarakat/komunitas lokal sangat penting. 
Dilanjutkan dengan, sebagai contoh anggota 
masyarakat/komunitas mencari orang muda 
yang berbakat untuk membantu, jadi itu 
merupakan awal mula dari keterlibatan anak-
anak dan remaja dalam kegiatan-kegiatan 
sosial.” (Remaja Non-Anggota Forum Anak, 
Perdesaan, Aceh) 

Guru juga disebut sebagai pihak yang mendukung atau 
menghalangi anggota Forum Anak untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan mereka. Seperti disebutkan 
sebelumnya, tidak semua anggota masyarakat 
menyadari pentingnya partisipasi anak dan remaja. 
Ada beberapa contoh di mana tidak adanya pengakuan 
dapat memengaruhi perkembangan anak dan remaja, 
seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus berikut. 

44  Aparat desa merujuk pada orang-orang yang membantu pemimpin 
desa dalam hal pembuatan dan penerapan kebijakan. 
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SEBUAH STUDI KASUS DARI JAWA TIMUR: REMAJA SEBAGAI INISIATOR/PENGGAGAS

3.5. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN: MENJAUH DARI TOKENISME 
Rekomendasi dari Komite Hak-hak Anak PBB dalam Kesimpulan Observasi (Concluding Observations) terhadap 
laporan periodik gabungan Indonesia ketiga dan keempat adalah “untuk menyediakan sarana yang 
gamblang untuk mempertimbangkan pendapat yang disuarakan oleh anak-anak di forum-forum ini 
pada semua proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.”

Sementara keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terus didorong dan praktik 
yang lebih inklusif telah dituntut di semua provinsi, contoh partisipasi remaja dalam proses tersebut masih samar-
samar. Sebelum anggota masyarakat menyampaikan suaranya dalam Musrenbang, mereka sering berdiskusi di 
antara mereka sendiri tentang suara-suara yang dimiliki masing-masing anggota dan menyepakati apa yang akan 
dibawa ke dalam Musrenbang. Saat Musrenbang, dilakukan penyusunan agenda prioritas; hal ini berlangsung 
mulai dari Musrenbang tingkat desa sampai nasional. Dengan demikian, suara tersaring, namun mereka yang 
bersuara tidak selalu tahu apakah ide mereka diprioritaskan apalagi direalisasikan.

Remaja di Jawa Timur menyadari peluang untuk terlibat dalam wadah partisipasi yang dipimpin 
oleh pemerintah dan non-pemerintah. Klaim bahwa Forum Anak telah menghadiri Musrenbang 
dilontarkan oleh pemerintah, LSM dan remaja. Namun, partisipasi mereka dalam Musrenbang 
dan sejauh mana Forum Anak berfungsi sebagai wadah partisipasi masih menjadi bahan diskusi. 
Demikian juga di lingkungan sosial lainnya, seperti sekolah, partisipasi remaja tetap menantang. 
Seperti yang ditunjukkan oleh cerita berikut:

“Di tahun terakhir saya di SMP, teman-teman sebaya saya dan saya mulai 
melihat bagaimana beberapa kebijakan sekolah kami tidak sesuai dengan kami. 
Teman-teman saya dan saya kemudian membuat sebuah majalah dinding 
yang menanyakan pendapat siswa/i tentang sekolah mereka. Siswa/i kemudian 
mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka. Sebagai cantoh, salah satu dari 
mereka membahas tentang rambut panjang (bagi anak laki-laki) yang jika 
terlalu panjang dapat diikat/dikuncir saja, daripada dipotong oleh guru menjadi 
bentuk yang berantakan, yang menurut saya bertentangan dengan hak kami. 
Sebagai hasil dari usaha kami, kepala sekolah memanggil kami dan bukannya 
mengajak bicara baik-baik, beliau mencemooh kami dengan berkata ‘kalian 
terlalu frontal, kalian tidak berhak untuk berbicara seperti itu tentang sekolah 
ini.’ Beberapa teman bahkan dicap sebagai provokator oleh kepada sekolah dan 
hampir dibawa ke kantor polisi, dengan tuduhan memengaruhi orang lain untuk 
melakukan hal-hal yang dianggap buruk.” (Remaja Non-Anggota Forum Anak, 
Perkotaan, Jawa Timur)   

Para remaja membandingkan pengalamannya dengan, “bukankah seharusnya negara 
mengizinkan (warga negara) untuk memiliki ide dan mengekspresikan pendapatnya? 
Tidak ada kata-kata yang merendahkan pihak lain (di majalah dinding)”. Dampaknya, 
paling tidak, seperti yang diutarakan para remaja, “kami, para pemula, tidak mampu 
mengembangkan bakat kami; menjadi terhambat.”

Banyak remaja di Jawa Timur yang mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Terdapat banyak 
area/bidang yang menjadi perhatian yang difasilitasi oleh LSM, mulai dari pelestarian lingkungan, 
keagamaan hingga perlindungan anak. Keberadaan ruang bagi remaja untuk mengekspresikan 
diri jelas ditunjukkan, namun cerita di atas menunjukkan bagaimana ruang tersebut bekerja untuk 
mendukung terwujudnya partisipasi remaja yang bermakna membutuhkan kajian lebih lanjut. 
Dalam pendekatan ekologi sosial, ruang meluas dari keluarga ke sekolah atau masyarakat ke 
nasional, dan partisipasi yang bermakna diharapkan terjadi di semua lingkungan remaja.
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“Dua tahun lalu kami mengusulkan pembentukan Forum Anak dan desa ramah anak… Pada 
periode terakhir saya sebagai Ketua Balai Inong saya mengusulkan pembentukan desa ramah 
anak di Musrena. Tapi saya lihat hal tersebut belum terwujud, saya tidak tahu apa yang menjadi 
hambatannya.” (Pemimpin Masyarakat/Komunitas Lokal, Perdesaan, Aceh) 

Di ketiga provinsi, peneliti menemukan remaja melaporkan kekecewaan mereka bahwa mereka tidak didengar 
dalam Musrenbang. Alasan kekecewaan mereka jelas karena mereka percaya apa yang mereka katakan 
mencerminkan apa yang mereka dan teman-teman sebaya mereka rasakan sebagai isu penting di lingkungan 
mereka. Mereka mempertanyakan alasan mengundang mereka untuk menghadiri Musrenbang dan acara lain 
yang dipimpin pemerintah di mana mereka diperlakukan sebagai peserta yang kurang mendapatkan informasi; 
tidak mendapatkan ruang untuk berpartisipasi penuh seperti yang mereka harapkan dan persiapkan.

 
SEBUAH STUDI KASUS DARI PAPUA: SOLUSINYA TERDAPAT DALAM KEHENINGANNYA

Sebagian besar anak dan remaja di Provinsi Papua belum 
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di 
tingkat perdesaan, contoh ini bahkan langka. Namun, mereka 
dianggap sebagai anggota masyarakat yang aktif dengan 
harapan menjadi orang yang akan membantu membangun desa 
mereka. Persepsi seperti itu membuat para ketua kampung 
berupaya untuk memastikan orang muda mereka mendapatkan 
pendidikan, misalnya dengan mengalokasikan beasiswa dari 
dana desa.

Bagi remaja yang tinggal di pesisir, mereka aktif mengambil 
bagian dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon di tepi pantai. Ada 
juga indikasi bahwa lingkungan tempat tinggal mereka membentuk minat mereka, seperti yang 
dikatakan oleh seorang anak laki-laki di desa nelayan dengan percaya diri, “Saya memilih 
untuk belajar perikanan di sekolah kejuruan karena saya pandai, saya tahu caranya.”

Di tingkat perkotaan, remaja anggota Forum Anak telah mengikuti Musrenbang. Namun 
kehadiran mereka tidak berkembang sampai ruang partisipasi karena mereka tidak diajak 
berbicara, dan ketika mereka mampu berbicara, mereka tidak tahu apakah pendapat mereka 
didengar karena tidak pernah ada umpan balik yang diterima.

Banjir besar dan tanah longsor melanda Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua pada Maret 
2019. Khususnya, yang terkena dampak besar adalah Kabupaten Sentani. Tamara dan 
keluarganya termasuk di antara para korban. Dia harus pindah ke tempat pengungsian 
sementara yang dibangun di sisi jalan utama, yang tidak terendam banjir. Tamara, saat itu 
berusia 15 tahun, menghadiri pertemuan Kelurahan dengan ibunya. Dia tidak diundang; dia 
hanya datang menemani ibunya yang diundang mewakili guru Sekolah Minggu gereja. Dia 
mendengarkan sementara orang dewasa di ruangan itu berbicara tentang perbaikan rumah, 
tidak ada yang berbicara tentang bagaimana anak-anak harus pergi ke sekolah. Nampaknya ada 
anggapan bahwa anak-anak dapat berjalan melewati banjir, namun dalam benaknya, Tamara 
memikirkan cara yang lebih baik, yaitu menggunakan speedboat untuk melewati banjir. Tapi dia 
tidak bisa berkata apa-apa, “Saya tidak diminta untuk berpendapat. Saya benar-benar 
berharap untuk diminta pendapatnya… Sangat sulit untuk melepas sepatu dan 
melewati banjir, lalu berganti pakaian.”
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Tamara berpikir dalam situasi itu, pemimpin rapat seharusnya meminta pendapatnya, karena 
“kami yang pergi ke sekolah, bukan mereka.” Tamara merasa bahwa dia tahu solusi yang 
lebih cocok untuknya dan teman-temannya. Akhirnya Tamara dan teman-temannya berjalan 
melewati banjir untuk pergi ke sekolah. Ketika dia menemukan sebuah rumah di daerah kering, 
dia meminta izin kepada pemilik rumah untuk berganti pakaian seragam sekolah lalu pergi ke 
sekolah.

Wawasan mendalam dari remaja di Papua tentang lingkungan sekitarnya dapat dipupuk dengan 
dukungan terus-menerus dari pihak-pihak yang berpengaruh, yaitu orang tua, pengasuh, tokoh 
agama dan masyarakat, serta LSM. Secara khusus, karena contoh partisipasi konsultatif telah 
ditemukan dalam kehidupan komunal sehari-hari, maka memberikan dukungan kepada mereka 
dapat lebih diarahkan pada kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, 
sekolah dan masyarakat/organisasi. Pada saat yang bersamaan, aparat pemerintah diharapkan 
lebih menunjukkan komitmen kebijakan dan praktik dalam memberikan ruang bagi Forum Anak 
untuk berpartisipasi dalam Musrenbang.

Studi ini telah menegaskan bahwa pengaruh remaja pada keputusan yang penting bagi mereka tidak tampak, 
bahkan jika merekapun diajak berkonsultasi, dan ini dapat didefinisikan sebagai tokenisme (lihat Tisdall, 2015). 
Tidak ada mekanisme untuk memastikan apakah pandangan remaja didengar. Meskipun di wadah partisipasi 
yang dipimpin oleh LSM juga tidak mudah, namun seharusnya proses struktural pada wadah partisipasi 
pemerintah akan mengarah pada penyediaan mekanisme umpan balik sebagai bagian dari akuntabilitas. Lundy 
(2018) berpendapat bahwa untuk beralih dari tokenisme, orang dewasa perlu mengadopsi sikap dan perilaku 
yang menghargai partisipasi anak (dan remaja). Hal yang sama berlaku untuk anak dan remaja, mereka perlu 
mempersiapkan diri untuk terlibat dengan orang dewasa di dalam wadah-wadah partisipasi. Contoh-contoh ini 
telah dibahas sebelumnya, tetapi yang penting dalam mempersiapkan anak dan remaja adalah membangun rasa 
percaya diri dan rasa aman.

3.6. MENUJU PARTISIPASI ANAK DAN REMAJA YANG BERMAKNA

PESAN KUNCI:
• Partisipasi perwakilan, yang telah menjadi pendekatan yang lazim bagi keterlibatan 

kelompok-kelompok orang muda dengan para pembuat keputusan, merupakan alternatif 
menuju lingkungan yang lebih aman untuk partisipasi remaja.

• Remaja menganggap diri mereka mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam 
diskusi kolaboratif dan pengambilan keputusan bersama orang dewasa dan pemimpin lokal, 
mereka mengenali adanya hubungan kekuasaan antara orang dewasa dengan orang muda 
yang membatasi harapan mereka untuk lingkungan yang mendukung.

• Perbedaan persepsi antara remaja dan orang dewasa mengenai partisipasi remaja 
menunjukkan perbedaan pemahaman yang mereka miliki tentang hal tersebut, dan tentang 
remaja itu sendiri.

• Potensi kegiatan kelompok keagamaan dan LSM untuk mendukung terwujudnya partisipasi 
kolaboratif tersebar di tiga provinsi.
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Komentar Umum No. 20 dari Komite Hak-hak 
Anak PBB memperluas implementasi hak-hak anak 
kepada remaja. Tentang hak untuk didengar dan 
untuk berpartisipasi, “Negara harus memastikan 
bahwa remaja terlibat dalam pengembangan, 
implementasi dan pemantauan semua undang-
undang, kebijakan, layanan dan program yang 
relevan yang memengaruhi kehidupan mereka, 
di sekolah dan di masyarakat, lokal, nasional dan 
tingkat internasional”45. Juga, “Komite menekankan 
pentingnya partisipasi sebagai sarana keterlibatan 
dalam politik dan masyarakat di mana remaja 
dapat bernegosiasi dan mengadvokasi 
terwujudnya hak-hak mereka, dan meminta 
pertanggungjawaban Negara. Negara harus 
mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan peluang 
partisipasi politik, yang berperan penting dalam 
pengembangan kewarganegaraan yang aktif”46. 

Sebagai bentuk pengamatan terhadap Komentar 
Umum, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan 
remaja dalam proses pengambilan keputusan sangat 
minim. Meskipun mereka hadir dalam pertemuan-
pertemuan pembangunan atau dalam kegiatan-
kegiatan yang mempromosikan hak-hak mereka 
atau melaksanakan hak-hak partisipasi mereka, tidak 
ditemukan jejak-jejak apakah pandangan mereka 
didengar dan diberikan umpan balik yang layak. 
Sebaliknya, yang ditemukan adalah ”serangan balik” 
atau pertanyaan mengapa remaja harus berpartisipasi.

Dari perspektif berbasis hak, partisipasi harus 
diterapkan untuk membantu mengalokasikan sumber 
daya yang langka/terbatas (Tobin, 2011), yang berarti 
keterlibatan mereka yang akan menjadi penerima 
sumber daya tersebut dalam proses pengambilan 
keputusan. Namun, partisipasi yang demikian 
mensyaratkan masyarakat yang demokratis di mana 
pengawasan dan keseimbangan telah menjadi budaya 
pemerintahnya. Dana desa dapat menjadi salah satu 
realisasi pendekatan demokrasis dalam pemerintahan 
dengan harapan akan keterwakilan yang lebih baik 
dan terpenuhinya kebutuhan nyata masyarakat desa 
untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan. Diakui masih muncul permasalahan 
yang dapat dikaitkan dengan kualitas aparat desa dan 
masyarakat yang tidak kritis dalam hal pengawasan 
pengelolaan dana desa (Kementerian Keuangan, 31 
Maret 2021). Selain itu, prioritas harus dibuat di antara 
berbagai kepentingan yang saling bersaing. Seperti 
yang dikatakan oleh salah satu pejabat pemerintah 
provinsi di Aceh:

45 Komite Hak-hak Anak (KHA) PBB, ‘Komentar Umum No. 20 tentang 
pelaksanaan hak-hak anak selama masa remaja’, paragraf 23, 2016

46 Komite Hak-hak Anak (KHA) PBB, ‘Komentar Umum No. 20 tentang 
pelaksanaan hak-hak anak selama masa remaja’, paragraf 24, 2016

“Harus diakui, penyalahgunaan dana desa 
masih terjadi, untuk memenuhi kepentingan 
kerabat pemimpin desa misalnya… Ingat juga 
bahwa ada banyak kebutuhan, sementara ada 
kemungkinan dananya tidak terbatas. Jadi, 
harus dibuat prioritas… Ini berlaku bukan 
hanya untuk Musrenbang tingkat desa, tetapi 
di setiap tahapan Musrenbang.” (Pejabat 
Pemerintah Provinsi, Aceh)     

Di semua lokasi, ada contoh partisipasi perwakilan; itu 
telah menjadi pendekatan yang lazim untuk keterlibatan 
kelompok-kelompok orang muda dengan para pembuat 
keputusan. 

“Di organisasi yang lebih kecil, seperti gereja, 
sebenarnya remaja melakukan identifikasi 
masalah dan orang dewasa berperan sebagai 
fasilitator. Ketika ada rapat di gereja, remaja 
diundang untuk mengidentifikasi masalahnya. 
Sebagai contoh, dalam membangun gereja, 
orang muda yang paling giat bekerja, baik 
dari segi ide maupun tenaga kerja.” (Remaja 
Forum Anak Provinsi, Papua)

Saran untuk mempertimbangkan pendekatan ini juga 
dipikirkan dengan matang, di mana pertama-tama 
remaja harus membagikan ide-ide mereka dengan cara 
yang menurut mereka nyaman. Disarankan melalui 
penggunaan teknologi, misalnya dalam menyampaikan 
pendapat. Oleh karena itu, kesiapan tersebut bukan 
tentang melatih berpidato, tetapi memperdalam 
pemahaman tentang masalah yang menjadi perhatian 
sebelum menyuarakannya di depan umum.

“Mungkin, perlu ada rapat khusus antara 
remaja dan sesepuh desa, karena hal 
ini jarang terjadi. Sebagian besar remaja 
memimpin rapat dan menentukan kegiatan 
mereka sendiri. Setelah kegiatannya 
sudah pasti, mereka akan memberitahu 
sesepuh desa. Jadi, sejauh yang diketahui 
para sesepuh desa, semuanya sudah 
direncanakan.” (Remaja Non-Anggota Forum 
Anak, Perdesaan, Jawa Timur) 
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PETA POSISI PADA 
KEADAAN PARTISIPASI 
YANG BERMAKNA DAN 
LINGKUNGAN YANG 
MENDUKUNG 
Dua peta berikut didasari oleh 
faktor-faktor di lingkungan remaja 
yang mendukung partisipasi, 
mengenali dan mengatasi 
hambatan partisipasi dari sudut 
pandang sosial budaya dan 
tingkatan partisipasi remaja. 
Penempatan pengalaman 
partisipasi remaja pada porosnya 
terkait dengan peran lingkungan 
yang mendukung. Dengan adanya 
kesadaran ini, orang dewasa 
dapat mendukung remaja untuk 
berpartisipasi, dan dukungan 
tersebut sangat penting dalam 
masyarakat yang generasi 
mudanya tidak didorong untuk 
mengungkapkan pikiran mereka 
secara terbuka. Besarnya dukungan 
bervariasi tergantung pada ekologi 
sosialnya: keluarga, sekolah, 
komunitas teman dan lain-lain.

Sumbu x mewakili tingkat 
partisipasi (level of participation), 
dibagi menjadi tiga: rendah 
sesuai dengan tingkat partisipasi 
konsultatif, sedang sesuai dengan 
kolaborasi dan tinggi sesuai 
dengan remaja sebagai pemimpin 
(Lansdown, 2017). Sumbu y 
mewakili tingkat dukungan sebagai 
pendukung partisipasi, lingkungan 
yang mendukung (enabling 
environment) tersebut mencakup 
kebijakan, tradisi, wadah partisipasi 
yang tersedia, program dan praktik-
praktik lainnya. Kisaran mulai dari 
dukungan tingkat rendah hingga 
tinggi.

Karena tidak ada perbedaan 
signifikan yang ditemukan antara 
data dari daerah perkotaan dan 
perdesaan, peta di bawah ini 
menekankan pada persepsi dan 
pengalaman partisipasi remaja 
terhadap lingkungan tempat 

GAMBAR 17 PETA PERSEPSI TERHADAN PARTISIPASI REMAJA

mereka melakukan partisipasi mereka. Penempatan setiap provinsi untuk 
setiap unsur dilakukan secara cermat dengan menggabungkan data 
kuantitatif dan kualitatif.

Peta pertama menampilkan persepsi remaja serta orang dewasa terhadap 
partisipasi remaja. Sementara remaja menganggap diri mereka mampu 
memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi kolaboratif dan 
pengambilan keputusan dengan orang dewasa dan pemimpin lokal, mereka 
mengakui adanya hubungan kekuasaan antara orang dewasa dan orang 
muda yang membatasi harapan mereka untuk lingkungan yang mendukung. 
Relasi kekuasaan tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari 
tingkat keluarga, sekolah hingga masyarakat, menempatkan anak dan remaja 
sebagai obyek perlindungan dan pengasuhan, namun tidak terlalu sebagai 
anggota yang setara.

Sementara itu, orang tua dan orang dewasa lainnya menganggap remaja 
memiliki pendapat dan dapat diajak berkonsultasi; dengan memperhatikan 
keterbatasan yang berkaitan dengan tradisi/praktik lokal dan tingkat 
kedewasaan anak dan remaja. Orang dewasa menganggap diri mereka siap 
untuk mendukung dan memiliki sarana untuk mendukung partisipasi remaja, 
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misalnya dengan mengizinkan siswa/siswi/anak bergabung dengan Forum Anak, kegiatan keagamaan dan lain-
lain

Sementara remaja menyadari dukungan yang minim dari orang dewasa, masih banyak orang dewasa yang 
tidak mendukung terutama dalam proses pengambilan keputusan. Di Provinsi Jawa Timur, terdapat perbedaan 
yang tipis antara persepsi remaja terhadap dukungan dan ruang untuk partisipasi bagi remaja; yaitu komitmen 
pemerintah tampaknya lebih kuat di Provinsi Jawa Timur dan lebih banyak wadah partisipasi yang teridentifikasi 
mulai dari Forum Anak, kelompok keagamaan hingga aktivis lingkungan. Remaja di Provinsi Jawa Timur yang 
terlibat dalam penelitian umumnya cenderung mengakui dukungan orang dewasa. Catatan tambahan untuk 
Provinsi Papua, remaja yang berpartisipasi dalam penelitian umumnya mengungkapkan kepercayaan diri 
dalam berbicara tentang lingkungan mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perubahan untuk 
perbaikan. Perbedaan persepsi antara remaja dan orang dewasa terhadap partisipasi remaja juga menunjukkan 
perbedaan pemahaman yang mereka miliki tentang remaja itu sendiri, baik kapasitas, maupun hak dan peran 
dalam keluarga dan masyarakat/komunitas.

Peta kedua menunjukkan bahwa di sekolah dan Forum Anak, remaja mengalami partisipasi konsultatif 
tetapi masih jauh dari harapan mereka sendiri tentang bagaimana mereka dapat memengaruhi pengambilan 
keputusan. Sementara itu, potensi kegiatan kelompok keagamaan dan LSM untuk mendukung terwujudnya 
partisipasi kolaboratif tersebar di ketiga provinsi. Pada peta pertama tadi, orang tua dan orang dewasa lainnya, 
termasuk guru dan pemimpin lokal dianggap memiliki pengaruh besar dalam menciptakan lingkungan yang 
mendukung bagi anak dan remaja untuk berpartisipasi, namun di sekolah dan Forum Anak dukungan mereka 
yang sebenarnya terhadap keterlibatan remaja dalam proses pengambilan keputusan terbatas pada dilakukannya 
konsultasi dengan remaja.

GAMBAR 18 PETA PARTISIPASI REMAJA DALAM KETERLIBATAN DI MASYARAKAT
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Studi ini mengumpulkan informasi dari remaja dan orang dewasa dengan menggunakan alat (instrumen) yang 
sama 47, dengan demikian berusaha mengkontekstualisasikan partisipasi remaja dalam lingkungan di mana 
mereka terlibat bersama teman sebaya dan orang dewasa. Sementara keterbatasan studi diuraikan di bagian 
2.5, penerapan kuesioner survei dan instrumen PGD telah memberikan wawasan tentang cara-cara di mana 
pengalaman remaja saat ini dan yang relevan dapat ditangkap dengan menggunakan kombinasi pertanyaan 
tertutup dan diskusi partisipatoris. Secara khusus, penggunaan contoh kasus dalam instrumen PGD juga 
menghasilkan diskusi mendalam antara peserta remaja dan orang dewasa tentang pengalaman partisipasi remaja. 
Buku komik mendukung remaja untuk terhubung dengan pengalaman serupa atau berlawanan, di dalam sekolah 
dan di masyarakat.

Evaluasi dari penggunaan alat-alat tersebut dalam penelitian ini memberikan masukan bagi pengembangan 
kerangka kerja untuk menganalisis partisipasi remaja dalam kaitannya dengan lingkungan yang mendukung dan 
partisipasi yang bermakna.

  

Lingkungan yang mendukung (enabling environment) mengenali dan mengatasi hambatan untuk partisipasi 
dari sudut pandang sosial budaya. Penting untuk memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung 
partisipasi remaja, tetapi setiap orang di lingkungan remaja harus menyadari hak remaja untuk berpartisipasi. 
Dari kesadaran ini, orang dewasa dapat mendukung remaja untuk berpartisipasi, dan dukungan tersebut 
sangat penting dalam masyarakat di mana generasi muda tidak didorong untuk mengungkapkan pikiran mereka 
secara terbuka. Dukungan tersebut harus dilakukan di lingkungan tempat anak dan remaja berada: dari rumah, 
sekolah, kelompok agama hingga masyarakat/komunitas, termasuk dalam pertemuan perencanaan 
pembangunan. Dukungan tersebut mengarah pada empat unsur partisipasi yang bermakna: ruang, suara, audiens 
dan pengaruh. Unsur-unsur ini kemudian membentuk area partisipasi anak dan remaja: keterlibatan di masyarakat, 
pemberdayaan dan pengambilan keputusan.

Untuk semua wadah partisipasi yang diidentifikasi dalam studi ini, baik yang dipimpin oleh pemerintah maupun 
non-pemerintah, ruang-ruang (space) tersebut belum sepenuhnya aman dan inklusif sebagai peluang untuk 
membuat dan mengungkapkan pendapat. Suara (voice) sebagian besar dipahami sebagai ucapan langsung di 
depan orang dewasa dan teman sebaya; penafsiran yang sempit justru menambah tekanan bagi remaja yang 
kurang nyaman berekspresi lewat cara yang sedemikian rupa. Mengekspresikan pandangan harus difasilitasi 
secara bebas dalam berbagai sarana. Mengekspresikan pandangan menuntut audiens (audience) atau penonton, 
yang mau mendengarkan dengan penuh penghargaan. Studi ini menemukan contoh orang dewasa yang tidak 
memperhatikan apa yang disampaikan oleh remaja atau tidak menerima pandangan mereka. Penelitian ini telah 
mengidentifikasi sejumlah hambatan bagi remaja dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya adalah 

47 Instrumen PGD 
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tidak mengetahui apakah ide yang disampaikan akan 
ditindaklanjuti. Besarnya pengaruh48  (influence) 
remaja terhadap proses pengambilan keputusan harus 
mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan budaya, 
namun penelitian ini menemukan dua faktor tersebut 
juga menjadi alasan untuk membatasi partisipasi 
remaja.

Daftar periksa di bawah ini adalah panduan penilaian 
mandiri dan disusun berdasarkan temuan dari studi 
ini dan kerangka kerja di atas untuk mengidentifikasi 
potensi partisipasi bermakna. Daftar periksa 
dirancang untuk menilai kondisi minimal/terendah 
yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya 
partisipasi remaja. Daftar periksa harus disertai dengan 
pertanyaan mendalam untuk memperoleh gambaran 
umum tentang keadaan partisipasi remaja dalam 
lingkungan masyarakat tertentu.  

48 Lansdown, G., ‘Conceptual framework for measuring adolescent 
participation’, UNICEF, Jakarta, 2017, halaman 9
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KESIMPULAN5
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Berdasarkan data yang dikumpulkan, 
kita dapat menarik beberapa kesimpulan 
umum yaitu bagaimana wadah partisipasi 
dijalankan, termasuk lingkungan hukum 
dan kebijakan di dalamnya, kesadaran akan 
hak partisipasi (orang dewasa dan remaja), 
norma sosial serta hambatan yang ada, 
keterampilan dan kapasitas orang dewasa 
dan remaja dalam berpartisipasi secara 
bermakna.

1. Partisipasi remaja telah diwujudkan dalam 
wadah yang dipimpin oleh pemerintah di tingkat 
nasional, sub-nasional dan desa, dalam kelompok 
keagamaan dan wadah yang diinisiasi oleh LSM, 
pelaksanaannya berada dalam tingkatan yang 
berbeda-beda. Konsultasi lebih banyak dilaporkan 
dalam partisipasi pada kelompok keagamaan dan 
wadah yang dipimpin oleh LSM dan bukan di 
wadah yang dipimpin oleh pemerintah.

2. Partisipasi perwakilan yang telah dipraktikkan 
oleh kelompok-kelompok anak dan 
remajamenunjukkan pengaruh yang menjanjikan, 
dan merupakan pilihan yang berpotensi 
menghasilkan partisipasi remaja dengan para 
pembuat keputusan; hal tersebut mendukung 
terwujudnya lingkungan yang aman untuk 
berpartisipasi. Keberadaan ruang bagi remaja untuk 
mengekspresikan diri ditunjukkan dengan jelas, 
namun bagaimana ruang tersebut bekerja untuk 
mendukung terciptanya partisipasi remaja yang 
bermakna menuntut penelitian lebih lanjut.

3. Kebijakan yang mendukung partisipasi anak 
dan remaja dapat dijumpai dalam peraturan 
pembentukan Forum Anak dan organisasi 
Musrenbang di ketiga provinsi. Namun demikian, 
penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 
tersebut hanya sebatas memastikan hak anak, 
remaja dan Forum Anak untuk berpartisipasi atau 
terwakili dalam Musrenbang. Dalam praktiknya, 
pengakuan peserta Musrenbang terhadap 
remaja dan Forum Anak masih kurang, dan 
tidak ada mekanisme umpan balik yang tersedia 
untuk memastikan bahwa pandangan remaja 
dipertimbangkan.

4. Sejauh ini, komitmen dan kapasitas pemerintah 
untuk mendukung partisipasi remaja secara aman 
dalam mekanisme yang ada sebagian besar 
masih fokus pada mengundang Forum Anak ke 
Musrenbang dan mendanai kegiatan kampanye 
mereka. Forum Anak telah berupaya mencari 
cara agar suara mereka didengar dalam wadah 

yang dipimpin oleh orang dewasa, dan LSM serta 
beberapa tokoh masyarakat telah memainkan 
peran penting dalam membangun keterampilan 
remaja dan membantu menyampaikan suara 
mereka dalam berbagai pertemuan.

5. Ada kesadaran di kalangan remaja, LSM yang 
bekerja untuk anak dan remaja, pejabat pemerintah 
daerah dan provinsi, serta orang tua dan guru 
tentang pentingnya memberdayakan remaja untuk 
bersuara dan mengungkapkan pendapat mereka. 
Ditemukan beberapa praktik pemberdayaan remaja 
seperti pelatihan berbicara di depan umum dan 
sosialisasi tentang hak-hak anak kepada orang 
tua dan tokoh agama/masyarakat telah dijumpai. 
Namun, pemberdayaan remaja masih berfokus 
pada berbicara di depan umum dan meningkatkan 
rasa percaya diri, daripada mencari berbagai pilihan 
cara bagi anak dan remaja untuk mengekspresikan 
diri mereka secara aman dan bertindak terhadap 
isu-isu yang menjadi kekhawatiran mereka. Masih 
dibutuhkan peningkatan kapasitas lebih lanjut 
untuk memastikan Musrenbang, sebagai sebuah 
proses, disajikan dengan cara-cara yang ramah 
anak. 

6. Remaja dengan disabilitas masih mengalami 
kesulitan untuk berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan dan menjadi warga negara yang aktif. 
Bagi kelompok ini, keterlibatan dalam masyarakat 
terhambat, antara faktor-faktor lainnya, oleh 
persepsi mengenai perlindungan yang berlebihan 
yang menghalangi mereka berinteraksi dengan 
lingkungan sosial, seperti misalnya di festival 
keagamaan. Meskipun sudah dipahami bahwa 
keterlibatan di masyarakat merupakan cara 
untuk berpartisipasi, pemahaman masyarakat 
yang kurang akan kemampuan para penyandang 
disabilitas menjadi tantangan bagi remaja 
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan.

7. Remaja aktif dalam kerja-kerja masyarakat/
komunitas, acara keagamaan dan kegiatan-kegiatan 
yang melestarikan budaya, seperti belajar bahasa, 
musik dan tarian daerah. Namun, peran mereka 
lebih sebagai “pelaksana”, mereka jarang terlibat 
untuk merancang atau membuat keputusan dalam 
kegiatan-kegiatan ini. Dalam kelompok-kelompok 
LSM di mana remaja terlibat, pengambilan 
keputusan didorong melalui kolaborasi dan bahkan 
dipimpin oleh orang muda. Namun demikian, 
begitu mereka terlibat dalam lingkungan sosial 
yang lebih besar dengan anggota dan pemimpin 
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masyarakat dari kalangan orang dewasa, maka peran pengambilan keputusan dari kalangan remaja hanya 
bersifat konsultatif dan dalam banyak kasus remaja bahkan tidak terlibat dalam proses konsultasi. 

8. Studi ini mengkonfirmasi bahwa orang dewasa dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam 
partisipasi remaja, khususnya jika mereka adalah orang tua atau guru. Secara khusus, studi ini menemukan 
bahwa orang tua merupakan gerbang pertama untuk mewujudkan partisipasi remaja. Peningkatan kapasitas 
dibutuhkan baik untuk orang dewasa maupun remaja. 

9. Sebuah bagian penting untuk memenuhi hak partisipasi remaja adalah dengan mampu melakukan hal tersebut 
melalui sarana pilihan mereka. Perasaan aman dan menikmati sarana, serta menjalin pertemanan dan jejaring 
merupakan manfaat dari berpartisipasi dalam wadah-wadah tersebut. Hal ini mencakup wadah-wadah yang 
dipimpin oleh pemerintah; dan kurangnya pilihan atau pengetahuan tentang sarana tersebut juga merupakan 
tantangan bagi partisipasi remaja.
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REKOMENDASI6
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Laporan ini menyajikan rekomendasi berikut untuk 
meningkatkan partisipasi remaja dan dukungan 
yang diperlukan untuk mencapai lingkungan 
yang mendukung dan partisipasi yang bermakna. 
Rekomendasi ini ditujukan untuk UNICEF dan 
Bappenas, dengan harapan adanya dukungan dari 
KPPPA:

1
Menciptakan mekanisme atau struktur 
komunikasi dalam Musrenbang, mulai 
dari tingkat desa hingga nasional, bagi 
perwakilan remaja untuk memantau 
bagaimana ide-ide yang mereka usulkan 
dipertimbangkan dalam penentuan prioritas 
masalah. Berhubung pemilihan waktu pertemuan 
perencanaan pembangunan seringkali tidak sesuai 
untuk anak dan remaja, juga agar dapat fokus pada 
pesan dan bukan penampilan, maka remaja harus 
memiliki kesempatan untuk berproses dengan pesan 
mereka secara rinci dan jika perlu diwakili oleh tamu 
undangan lain selama pertemuan. Pemerintah, di setiap 
tingkatan, harus memformalkan dan melegitimasi 
mekanisme tersebut, misalnya menyusun notulensi 
rapat yang dapat diakses oleh peserta. Karena 
partisipasi yang bermakna membutuhkan kemampuan 
untuk menginformasikan proses pengambilan 
keputusan, setidaknya harus ada mekanisme 
bagi peserta untuk melacak perjalanan ide/usulan 
mereka dan diberitahu alasan mengapa ide mereka 
diprioritaskan atau tidak. Sekali lagi, mekanisme ini 
harus diformalkan dan dilegitimasi untuk memiliki 
kekuatan. Memastikan pesan-pesan tersampaikan di 
setiap tingkatan Musrenbang adalah yang terpenting, 
oleh karena itu disarankan dua jalur pendekatan. 
Pertama, memformalkan dan melegitimasi mekanisme 
penelusuran ide (misalnya dengan adanya Petunjuk 
Teknis atau Juknis). Kedua, yang tak kalah pentingnya 
adalah menjajaki bagaimana remaja dan para pendukung 
mereka menemukan dan melibatkan pembawa pesan 
mereka di setiap tingkatan. Bappenas dan UNICEF 
dapat melakukan advokasi untuk mendapatkan 
dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
untuk legitimasi mekanisme tersebut sesuai dengan 
Peraturan Kementerian tentang Musrenbang. 

Masukan untuk menciptakan struktur komunikasi dapat 
dihasilkan dari pemetaan contoh wadah atau ruang 
partisipasi dalam masyarakat/komunitas dan sekolah. 
Pemetaan tersebut kemudian akan diikuti dengan sesi 
pembelajaran antara wadah dan pejabat pemerintah 
untuk menangkap praktik baik yang dapat menginisiasi 

pembuatan wadah lain atau meningkatkan wadah yang 
sudah ada. UNICEF juga dapat mendukung praktik baik 
atau bahkan ruang bagi remaja untuk mempraktikkan 
keterlibatan mereka.

2
Berhubung pengamatan terhadap implementasi 
kebijakan tertentu tidak termasuk dalam cakupan 
studi ini, sebuah titik aksi untuk menindaklanjuti studi 
ini merekomendasikan agar Bappenas dan KPPPA 
dapat melakukan evaluasi bersama terhadap 
implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 
Tahun 2015 mengenai Pedoman Partisipasi Anak dalam 
Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Menteri 
PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan 
Forum Anak.  

Sementara remaja serta orang dewasa masih 
mendukung partisipasi remaja dalam wadah yang 
dipimpin pemerintah, penelitian ini memberikan 
rekomendasi untuk memprioritaskan komitmen 
pemerintah untuk memfasilitasi Forum Anak dan 
membantu mengarahkan mereka melalui proses 
perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, khususnya Bappenas dan 
Bappeda, KPPPA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Daerah (Dinas PPPA Daerah) 
harus memastikan fasilitasi berkelanjutan Forum 
Anak dalam kegiatan mereka untuk mempromosikan 
hak-hak anak, serta partisipasi dalam Musrenbang. 
Fasilitasi tidak sebatas mengundang Forum Anak 
ke Musrenbang, tetapi yang lebih penting, (1) 
memastikan remaja mengetahui dengan baik cara 
kerja Musrenbang, (2) memberikan waktu bagi remaja 
untuk mempersiapkan dan mempresentasikan ide-
ide mereka (walaupun mereka diwakili oleh orang 
dewasa) dengan cara/bentuk yang sesuai dengan 
mereka, (3) jika remaja akan hadir secara langsung/
tatap muka, maka instansi pemerintah harus 
membantu mendapatkan izin dari orang tua dan 
guru, (4) memastikan remaja mendapatkan umpan 
balik dari usulan mereka, (5) memberi mereka ruang 
untuk memberikan masukan atas usulan dari lembaga 
lain yang memengaruhi kehidupan mereka, dan (6) 
mengadvokasi para pemangku kebijakan lainnya terkait 
pentingnya partisipasi anak dan remaja, dengan cara 
mengambil bagian atau diwakilkan dalam Musrenbang 
sebagai salah satu bentuk praktiknya. 

Komitmen pemerintah tidak boleh ditentukan oleh 
pejabat instansi, di mana pergantian pejabat instansi 
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tersebut berarti perubahan komitmen, seperti yang 
ditemukan dalam studi ini; implementasi kebijakan 
diikuti dengan strategi peningkatan kapasitas yang 
efektif, kerangka kerja monitoring dan evaluasi 
(M&E) dan anggaran yang sesuai. UNICEF juga dapat 
menyediakan ruang bagi remaja untuk memberikan 
umpan balik terkait penerapan kebijakan-kebijakan 
tersebut.  

3
Berbagi pengetahuan (knowledge sharing) 
dan menciptakan ruang dialog untuk 
meningkatkan pemahaman tentang 
partisipasi sebagai hak, dan meningkatkan 
persepsi terhadap anak dan remaja sebagai 
agen perubahan di kalangan remaja, orang 
tua, guru, masyarakat dan tokoh/pemimpin 
agama. Hal ini akan meningkatkan kesadaran akan 
hak partisipasi sekaligus memahami norma sosial 
dan hambatannya. Dialog perlu terjadi bagi pejabat 
pemerintah, guru, tokoh/anggota masyarakat dan 
bagi anak dan remaja itu sendiri. Anak dan remaja 
harus didengar, tidak hanya hadir. Didengarkan tidak 
berarti percakapannya harus terjadi secara serentak 
ataupun mengharuskan adanya kehadiran secara fisik. 
Beberapa contoh sarana atau ruang dialog yang dapat 
digunakan adalah dalam bentuk seni, wadah digital 
untuk mengekspresikan pandangan dan isi kotak 
saran yang dibahas dalam pertemuan desa. Misalnya, 
penelitian ini menggunakan buku komik sebagai alat 
untuk menciptakan percakapan di kalangan remaja 
tentang partisipasi49. Daripada langsung menanyakan 
pemahaman mereka tentang konsep tersebut, buku 
komik memberikan pengalaman yang terinspirasi dari 
kisah nyata yang dapat dimanfaatkan oleh remaja 
untuk menceritakan pengalaman partisipasi mereka 
sendiri. Sebagai alat yang ramah, buku komik dan 
juga majalah dinding (di Jawa Timur) mendukung 
remaja untuk angkat bicara. Di Papua, video yang 
dibuat melalui karya LSM dengan orang muda untuk 
mengkampanyekan kesehatan dan keselamatan 
selama pandemi Covid-19, populer di kalangan orang 
muda untuk menyampaikan pesan kampanye. Dan di 
Aceh, kotak saran yang biasa ditempatkan pemerintah 
daerah di ruang publik terlewatkan oleh remaja 
karena terlihat lebih “tidak membatasi” ruang mereka 
untuk menyampaikan harapan yang mereka miliki, 
dibandingkan dengan jika harus berbicara langsung di 
pertemuan publik.

49 https://partisipasiremaja.wixsite.com/komika, https://partisipasiremaja.
wixsite.com/komikb; the comic booklet was developed from Mobile 
Arts for Peace (MAP) Indonesia project that uses art forms to create 
dialogues for peacebuilding among adolescents and young people.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog 
harus dimulai dari, (1) menggali pemahaman dan 
persepsi saat ini tentang partisipasi dan remaja, (2) 
bekerja dengan salah satu tokoh atau pemimpin lokal 
yang bersedia berbicara tentang peran-peran remaja 
dalam masyarakat, dan (3) menggunakan ruang fisik 
yang mendukung percakapan sedemikian rupa untuk 
terwujud, misalnya, pertemuan desa di Para-para 50 di 
Provinsi Papua. 

UNICEF dapat berbagi pengalaman mereka tentang 
bagaimana remaja dapat terlibat dalam menyuarakan 
pendapat mereka melalui media daring, dan belajar dari 
U-report, dengan berlandaskan data dan inovasi serta 
tim pelibatan orang muda, UNICEF dapat membantu 
menciptakan wadah digital untuk mendokumentasikan 
serta mendiskusikan praktik-praktik terbaik mengenai 
bagaimana orang dewasa dan remaja bekerja sama 
untuk menghapus kendala bagi remaja untuk menjadi 
agen perubahan. Terlebih lagi, UNICEF telah memiliki 
pengalaman dalam melatih remaja sebagai agen 
perubahan, peserta pelatihan ini dapat mendukung 
remaja dalam wadah partisipasi yang ada melalui 
pembinaan teman sebaya (peer-to-peer) dan berbagi 
pengalaman mereka dengan remaja dan orang tua, 
guru, masyarakat dan tokoh agama lainnya. Ini akan 
membantu menunjukkan potensi remaja sebagai agen 
perubahan.

4
Merancang sebuah intervensi yang 
ditargetkan untuk mendorong remaja dan 
orang dewasa di sekolah dan masyarakat 
untuk mendukung terwujudnya ruang 
yang aman dan memberdayakan bagi 
keterlibatan dan partisipasi. Hal ini akan menjadi 
jawaban atas tantangan yang dihadapi remaja saat 
mempraktikkan partisipasi di sekolah dan masyarakat. 
Komite orang tua dan guru serta dewan perwakilan 
sekolah (yaitu OSIS) adalah target utama untuk 
intervensi di sekolah karena mereka adalah perwakilan 
dari pihak-pihak yang berkepentingan. Partisipasi 
anak dan remaja harus terjadi di semua lingkungan, 
bahkan dalam keluarga. Dalam komunitas yang erat 
di daerah perdesaan, dukungan orang tua berarti 
dukungan dari pemimpin lokal dan agama. Ada LSM, 
kelompok keagamaan dan bahkan praktik komunal 
(di perdesaan) yang telah melibatkan remaja dalam 
merancang dan menjalankan acara, yang secara 
strategis menempatkan remaja dan orang dewasa 

50 Para-para dapat diartikan sebagai sebuah ruang fisik di mana pembinaan 
pendidikan bagi anak-anak berlangsung, dan pengambilan keputusan 
dilakukan.
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bersama dalam proses pengambilan keputusan. 
Sementara Dinas PPPA Daerah telah dianggap sebagai 
penjaga Forum Anak dan bertugas mensosialisasikan 
partisipasi anak, pengarusutamaan pendekatan-
pendekatan partisipasi ke dalam program-program 
yang didukung pemerintah harus menjadi tugas semua 
instansi pemerintah yang bekerja untuk anak dan 
remaja, keluarga dan dalam masyarakat. Ini termasuk 
kantor dinas perencanaan pembangunan daerah, 
pemberdayaan desa atau masyarakat, komunikasi dan 
informasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.  

Sementara pandemi Covid-19 telah menghentikan 
pembelajaran tatap muka untuk sementara waktu, 
rencana pembukaan kembali sekolah adalah pintu 
gerbang untuk mengarusutamakan partisipasi anak 
dan remaja. Setidaknya, konsultasi dengan anak-
anak dan remaja dilakukan untuk mengembangkan, 
menyebarluaskan dan menerapkan serangkaian 
peraturan dan pedoman yang disebutkan.  

5
Memfasilitasi penelitian yang dipimpin 
oleh orang muda tentang pilihan wadah 
bagi anak-anak dan remaja untuk 
menginformasikan proses pengambilan 
keputusan di lingkungan sosial mereka 
(yaitu sekolah, organisasi, komunitas, kota) 

dan mengadakan konferensi untuk anak-
anak dan remaja guna mempresentasikan 
makalah penelitian mereka serta menerima 
umpan balik.  Anak-anak dan remaja merupakan 
informan dari hal-hal yang memengaruhi kehidupan 
mereka, meskipun cakupan informasi yang 
mereka miliki berbeda-beda sesuai dengan tingkat 
kematangan, kebutuhan, tempat mereka berada, baik 
itu keluarga, sekolah, masyarakat dan seterusnya. 
Penelitian partisipatoris paling sesuai karena 
mendukung keterwakilan dan tanggap usia. Studi ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran melalui pengalaman 
(experiential learning) menggunakan alat bantu visual 
dan dialog berbasis aktivitas mampu menghasilkan 
wawasan lewat refleksivitas. 

Eksplorasi pilihan wadah lainnya harus memberi 
perhatian khusus pada kelompok anak-anak dan remaja 
yang sering diabaikan, seperti penyandang disabilitas 
dan kelompok minoritas. Studi ini menunjukkan bahwa 
keterlibatan dan partisipasi di masyarakat, oleh remaja 
dari kelompok-kelompok tersebut, dipengaruhi oleh 
persepsi orang dewasa terhadap perlindungan dan 
partisipasi, sehingga studi yang lebih mendalam 
diperlukan untuk mengeksplorasi kerumitan dalam 
mendukung keterlibatan dan partisipasi mereka di 
masyarakat. Sebagai catatan, pendekatan untuk 
membuat wadah yang sudah ada menjadi lebih 
inklusif harus dilakukan dengan hati-hati; bagi mereka 
yang memiliki kepentingan terbaik terhadap apa yang 
diberikan oleh pendekatan tersebut, dan apakah 
dengan membuat keanggotaan lebih bervariasi akan 
membuat semua anggota berpartisipasi secara lebih 
bermakna.

UNICEF dan LSM dapat menyumbangkan sumber 
daya untuk membangun kapasitas yang mendukung 
remaja untuk melakukan penelitian dengan pendekatan 
inklusif dan partisipatoris, dan dapat memfasilitasi 
penyebarluasan proses penelitian dan hasil temuan 
dalam konferensi yang aman dan mendukung, 
atau cara lain untuk mendapatkan dukungan publik 
dan perhatian dari pemerintah. KPPPA juga dapat 
memimpin penyusunan program penelitian ini 
sebagai bagian dari rencana kerja untuk meningkatkan 
kapasitas Forum Anak dan fasilitatornya (Fasilitator 
Nasional). Karena studi ini menemukan bahwa 
anggota Forum Anak aktif terlibat dengan masyarakat/
komunitas atau sekolah, Forum Anak akan menjadi 
strategis baik sebagai peneliti maupun peserta muda. 
Dengan demikian, safeguarding (upaya mengamankan/
melindungi) anak-anak dan remaja baik sebagai peneliti 
maupun peserta harus dibentuk dengan baik, dan 
semua pemangku kepentingan harus memperhatikan 
hal ini.

. 
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