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DISCLAIMER
Fenomena perkawinan usia anak ataupun kekerasan terhadap anak
dalam bentuk lainnya (fisik, emosional, seksual, dll) dapat terjadi di mana
saja: lintas suku, adat, ras, dan agama. Modul ini disusun dalam kerangka
program Berdaya oleh Rumah KitaB atas dukungan AIPJ2 melalui Bappenas
dan KPPPA yang memiliki wilayah dampingan dengan penduduk mayoritas
beragama Islam. Oleh karena itu, beberapa pembahasan dalam modul
ini spesifik menggunakan perspektif agama Islam. Bagi wilayah lain yang
memiliki karakteristik berbeda tetap dapat menggunakan modul ini sebagai
referensi dan memodifikasi bab-bab dengan perspektif suku, adat, ras, dan
agama tertentu sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Modul ini telah dipraktikkan di 3 wilayah kerja Rumah KitaB, yaitu Kabupaten
Cianjur, Kota Cirebon, dan Kota Jakarta Utara pada September-Oktober 2021.
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q. Deputi Bidang Perlindungan
Khusus Anak menyampaikan penghargaan dan menyambut baik dukungan Yayasan Rumah Kita
Bersama (Rumah KitaB) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
sistem perlindungan anak, khususnya dalam mengatasi dan mencegah perkawinan anak di Indonesia
melalui penyusunan Modul Berdaya Bersama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak. Angka perkawinan anak di Indonesia yang masih
tinggi adalah salah satu indikasi bahwa hak-hak anak masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Perkawinan anak juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, di mana anak
yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam
mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu,
anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap
kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi.
Kehadiran modul ini melengkapi berbagai panduan dan modul PATBM yang telah ada. Sebagai
Gerakan masyarakat untuk melakukan upaya edukasi pencegahan dan deteksi dini kekerasan
terhadap anak di tingkat desa/kelurahan, para kader PATBM yang akan menerima pelatihan
dengan Modul ini tentunya akan mendapatkan manfaat dengan meningkatnya pengetahuan dan
kapasitasnya dalam mengadvokasi masyarakat, anak dan anak muda, serta aparatur terkait di desa
bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, yang berdampak
negatif untuk tumbuh kembang anak dan masa depan bangsa.
Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Rumah KitaB, para penulis modul, fasilitator PATBM dan
pihak-pihak lainnya yang terlibat aktif dalam penyusunan modul ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa menerima niat baik dan amal ibadah kita semua dalam penyelenggaraan perlindungan
khusus bagi anak.
Jakarta, 2021
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

Nahar

Deputi Pemenuhan Hak Anak (PHA KPPPA)
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Tercatat 30,1% penduduk Indonesia dengan total 79,5 juta adalah anak yang berarti sepertiga
dari populasi penduduk Indonesia. Dengan jumlah yang tidak sedikit, anak berhak dan wajib
mendapatkan perlindungan dengan mekanisme yang komprehensif mulai dari lingkup terkecil
desa/kelurahan sampai dengan negara. Sebab, anak merupakan investasi bangsa. Menjamin
kehidupan anak bebas dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Begitu pun dalam
konteks pencegahan perkawinan anak.
Melihat data kondisi perkawinan anak di Indonesia, pada tahun 2019 angkanya menurun dari
tahun sebelumnya. Namun, kita perlu memperhatikan 22 provinsi yang masih berada di atas angka
nasional 10,82%. Melihat lima wilayah yang memiliki prevalensi teratas adalah Kalimantan Selatan
21,2%, Kalimantan Tengah 20,2%, Sulawesi Barat 19,2%, Kalimantan Barat 17,9%, dan Sulawesi
Utara 16,6%. Sedangkan, Jawa Barat dengan angka absolut tertinggi mencapai 273.300 perkawinan
anak. Melalui sumber BPS tahun 2020 bahwa angka perkawinan anak di Indonesia dalam kurun
waktu 2017-2020 terjadi penurunan 0,3 poin saja dari 11,54% menjadi 10,19%. Berdasarkan RPJMN
pada 2024 ditargetkan turun ke 8,74. Memerlukan 0,2 poin lagi untuk mencapai target tersebut.
Kesadaran berbagai pihak sudah mulai terbangun untuk perlindungan anak dari kekerasan
khususnya pencegahan perkawinan anak. Namun, memang dibutuhkan penguatan bagi para
kelompok perlindungan anak yang berada di tataran masyarakat. Dalam hal ini Bappenas bersama
Kemen PPPA dan lintas sektor terkait telah meluncurkan strategi nasional pencegahan perkawinan
anak yang diperkuat sesuai arahan Presiden kepada Menteri PPPA terkait Pencegahan Perkawinan
Anak. Kemen PPPA pun telah mendorong dan menginisiasi berbagai upaya perlindungan anak dan
pencegahan perkawinan anak, salah satunya melalui lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat desa/kelurahan.
Kemudian, merespons MoU antara Menteri KPPPA dan Menteri Desa PDTT untuk menciptakan
desa ramah perempuan dan Desa Pelindung Anak (DELA) memperjelas bahwa PATBM akan
mendekatkan pada dimensi DELA/Kelurahan Layak Anak (KELA). Pemerintah desa dalam hal ini
memiliki akuntabilitasnya melalui PATBM terhadap pemenuhan dan perlindungan khusus anak
yang dapat diintegrasikan juga dengan UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Desa tanpa perkawinan
anak merupakan salah satu indikatornya. Sehingga, pada prosesnya PATBM sebagai bagian dalam
mewujudkan Desa Peduli Anak untuk pencegahan perkawinan anak.
Tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, memerlukan upaya kolaborasi. Dengan begitu
PATBM pun perlu bekerja sama multi pihak untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas
para pengurus dan remaja yang terlibat. Terkait hal tersebut Rumah KitaB berinisiatif menyusun
rangkaian buku dan modul Berdaya untuk Pengurus PATBM dan remaja dalam pencegahan
perkawinan anak. Ini menjadi sumber daya yang perlu kita maintain. Sehingga, ini dapat menjadi
pegangan dalam menggerakkan masyarakat.

Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang telah dilakukan oleh
Rumah KitaB bersama AIPJ2. Kemudian para pihak yang telah berkontribusi dalam tiap-tiap proses
penting ini. Dengan demikian diharapkan rangkaian buku dan modul ini dapat menjadi pedoman
bagi masyarakat dan digunakan tidak hanya di satu atau dua daerah, melainkan di seluruh
Indonesia. Dan tujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas perkawinan anak dapat terwujud
melalui partisipasi masyarakat.
Jakarta, 2021
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Agustina Erni
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Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas

Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan
praktik pelanggaran hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak
yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam
mengakses pendidikan, kesehatan, serta berisiko mengalami kekerasan. Kerentanan akses terhadap
kebutuhan dasar bagi anak yang dinikahkan di bawah 18 tahun, berpotensi melanggengkan
kemiskinan antargenerasi.

Dalam berbagai diskusi bersama para aktivis hak-hak anak seperti Ibu Lies Marcoes dari Yayasan
Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) senantiasa mengingatkan bahwa perkawinan anak merupakan
pelanggaran hak anak terlengkap, karena anak perempuan maupun laki-laki rentan kehilangan hak
atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, tercerabut dari kebahagiaan
masa anak-anak, dan masuk lebih dalam pada perangkap kemiskinan intergenerasi. Namun akibat
perbedaan gender mereka, kerentanan pada anak perempuan menjadi berkali lipat antara lain
sistem reproduksi yang belum siap, kekerasan yang dialaminya serta dampak kumulatif lainnya
seperti rendahnya capaian IPM suatu daerah.

Dalam dokumen perencanaan nasional, angka perkawinan anak ditargetkan menurun dari 11,2% di
tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024 (RPJMN 2020-2024) dan 6,94% di tahun 2030 (Peta Jalan
TPB/SDGs). Dalam rangka mencapai target tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan berbagai mitra
pembangunan menyusun dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS
PPA) sebagai pedoman teknis dalam upaya penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.
STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang
Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan
Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA
diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya
dalam melakukan kolaborasi pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini, peningkatan pemahaman
dan perubahan cara pandang dari masyarakat serta penguatan resiliensi anak menjadi faktor
penentu yang sangat penting.
Hadirnya rangkaian buku dan modul Berdaya yang diprakarsai oleh Rumah KitaB bersama AIPJ2
ini sangat mendukung pelaksanaan STRANAS PPA khususnya dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di level grassroot. Modul ini
dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak dalam melaksanakan berbagai pelatihan peningkatan
kapasitas masyarakat dan anak, sehingga terjadi kolaborasi aktif dengan mengoptimalkan peran
PATBM atau Lembaga perlindungan anak sejenis lainnya serta forum anak sebagai pelopor dan
pelapor di berbagai daerah.
Akhir kata, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang
berkontribusi dalam menyusun rangkaian buku dan modul ini. Semoga rangkaian buku dan modul
ini dapat menjadi pedoman dalam melakukan peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran
masyarakat dalam mewujudkan Indonesia bebas perkawinan anak.
Jakarta, 2021
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas
Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Sebagai tindak lanjut mendukung BAPPENAS dan KPPPA untuk mengimplementasikan Strategi
Nasional (STRANAS) dan upaya percepatan pencegahan perkawinan anak, di tahun 2021-2022
Rumah KitaB dan AIPJ2 memfokuskan program kerja sama mereka antara lain penyusunan modul
PATBM sebagai praktis implementasi pencegahan perkawinan anak, piloting isi modul di tiga wilayah
kerja Rumah KitaB di Cianjur, Cirebon dan Makassar, dan penyelenggaraan pelatihan penggunaan
modul PATBM. Kegiatan ini menyasar tiga aspek strategis dari Stranas yaitu: optimalisasi kapasitas
anak melalui tindak lanjut regenerasi dan penguatan kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang
mendukung pencegahan perkawinan anak, dan melakukan aksesibilitas dan perluasan layanan
melalui penguatan dan mendorong adanya lembaga perlindungan anak sebagai layanan yang
efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pelibatan masyarakat secara terpadu melalui gerakan perlindungan anak yang dikelola masyarakat
sendiri sangat efektif jika dilakukan melalui kegiatan yang terencana dan terstruktur. Berbagai studi
pendahuluan juga menunjukkan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga perlindungan anak di
tingkat desa dan masyarakat, seperti PATBM, dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan
anak. Pencegahan perkawinan anak di tingkat desa bisa berjalan jika ada beragam elemen di
dalamnya yang saling berkolaborasi. Pertama, kelembagaan terstruktur seperti PATBM yang sudah
terlatih dan memahami alur penanganan kasus dan pencegahan perkawinan anak. Kedua, ada
regulasi atau peraturan di tingkat desa yang dilaksanakan secara efektif. Peraturan ini bisa berjalan
efektif jika desa cukup siap menyediakan infrastruktur atau berbagai perangkat yang memungkinkan
pencegahan perkawinan anak itu, dan tidak hanya mengandalkan regulasi.
Oleh sebab itu, Modul Penguatan Kapasitas PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak yang
disusun oleh teman-teman Rumah KitaB menjadi panduan yang sangat penting bagi penguatan
perangkat dan infrastruktur di desa dan komunitas dalam upaya pencegahan perkawinan anak
yang terstruktur. Buku Modul ini akan menjadi sumbangsih dari Program BERDAYA dalam upaya
memperkuat pemahaman dan solusi yang dapat dilakukan untuk menangani persoalan kawin anak
di berbagai daerah di Indonesia.
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Apreasiasi tinggi kami sampaikan kepada Yayasan Rumah KitaB yang telah menyusun dan
menerbitkan Buku Modul ini. Besar harapan kami agar buku ini selanjutnya dapat dimanfaatkan
sebagai salah satu referensi bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berjuang bersama untuk
menghapuskan praktik perkawinan anak di Bumi Indonesia.
Jakarta, 2021
Gender, Disability & Social Inclusion (GEDSI) Adviser
Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)
Lia Marpaung

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB)
Perkawinan anak telah masuk ke dalam indikator capaian RPJMN 2020-2024, dengan target
penurunan prevalensi dari 11,2% menjadi 8,74% di tahun 2024. Di awal tahun 2020, Bappenas dan
KPPPA juga telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 20202024, dengan lima arahan strategi utama. Rumah KitaB selalu berupaya untuk mendukung upayaupaya Pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak, dan utamanya berkoordinasi
dengan Bappenas dan KPPPA. Sebagai upaya Rumah KitaB dalam mendukung Pemerintah
Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak, Rumah KitaB melalui program BERDAYA telah
melakukan pemberdayaan komunitas sejak tahun 2017-2019 atas dukungan Australia Indonesia
Partnership for Justice (AIPJ2). Pemberdayaan tokoh formal dan non-formal, orang tua, dan anak
di Kota Cirebon, Jakarta Utara, dan Makassar telah menghasilkan praktik baik dalam mendorong
pelembagaan RW Layak Anak dan upaya pencegahan perkawinan anak melalui kreasi seni lenong
dan aktivitas literasi.
Dalam kerangka implementasi Stranas PPA, atas dukungan AIPJ2, Rumah KitaB melanjutkan
pendampingan melalui program BERDAYA di tahun 2020-2021 dengan mendorong lahirnya
lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat di desa dan penguatan kapasitas pengurus
lembaga perlindungan anak tersebut. Hasil penelitian Rumah KitaB di tahun 2020 di empat desa
menunjukkan pentingnya kehadiran lembaga perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan/
komunitas sebagai layanan yang mudah diakses bagi masyarakat, dengan pelibatan aktif kelompok
masyarakat, anak, dan remaja. Hal itu memvalidasi bahwa pencegahan perkawinan anak dapat
didorong dengan melibatkan masyarakat secara bermakna. Oleh karena itu, Rumah KitaB menyusun
modul penguatan kapasitas pengurus PATBM dan remaja untuk perlindungan anak, khususnya
pencegahan perkawinan anak.
Program ini diselenggarakan di Kabupaten Cianjur, Kota Jakarta Utara, dan Kota Cirebon. Kota Jakarta
Utara dan Kota Cirebon dipilih sebagai wilayah kerja karena melanjutkan kerja-kerja pendampingan
yang telah dilakukan sejak tahun 2017 bersama AIPJ2. Sementara Kabupaten Cirebon merupakan
wilayah kerja Rumah KItaB sejak 2018, dan dipilih karena memiliki angka perkawinan anak tertinggi
di Jawa Barat.
Atas dasar latar belakang tersebut, Rumah KitaB menyusun satu buah buku dan dua modul yang
terdiri dari:
1. Buku Pengantar Berdaya Bersama PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak
2. Modul 1: Berdaya Melindungi Anak Indonesia (Peningkatan Kapasitas Bersama Pengurus
PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak.
3. Modul 2: Anak Indonesia Berdaya: Pelopor dan Pelapor (Peningkatan Kapasitas Anak dan
Kaum Muda Bersama PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak.
Modul dikemas dengan berbagai kegiatan interaktif dan partisipatif, dengan menggunakan
pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) yang memberdayakan agar peserta dapat
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bersama-sama belajar, menyuarakan pandangan, pengalamannya, dan menyusun rencana aksi
bersama. Modul ini disusun berdasarkan berbagai diskusi, FGD, dan referensi, termasuk buku
Pedoman PATBM dan Panduan Aktivis yang disusun oleh KPPPA, juga modul dari praktik baik beberapa
lembaga. Kehadiran buku dan modul ini dimaksudkan untuk memperkaya dan menguatkan peran
PATBM, serta pelibatan remaja dan kaum muda secara bermakna dalam kerja perlindungan anak,
khususnya pencegahan perkawinan anak.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur KPAPO Bappenas, Deputi PHA KPPPA,
Deputi PKA KPPPA, serta AIPJ2 atas dukungannya kepada Rumah Kita Bersama, serta tim penulis
dan para kontributor. Dukungan ini sangat berarti untuk kerja pemberdayaan yang kami lakukan
dalam memperkuat lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang
secara inklusif dan aktif melibatkan kelompok anak, remaja, dan kaum muda dalam pencegahan
perkawinan anak. Semoga buku dan modul ini dapat dimanfaatkan tidak hanya di wilayah program
Rumah KitaB, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, sebagai ikhtiar bersama untuk pencegahan
perkawinan anak.
Jakarta, 2021
Manager Program BERDAYA
Nurasiah Jamil
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APA ITU PATBM
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan gerakan masyarakat di desa
atau kelurahan untuk melindungi anak di wilayah desa dan kelurahan. PATBM merupakan inisiatif
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mendorong
masyarakat melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran
bersama dalam memenuhi hak dan melindungi anak (dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk
masyarakat).
Fungsi dasar PATBM:
(1) Pencegahan melalui deteksi dini, sosialisasi, dan pemberdayaan anak untuk melindungi diri dan
teman sebayanya;
(2) Pelaporan dan rujukan melalui alur pelaporan kasus kekerasan terhadap anak yang mudah
diakses oleh masyarakat, berpihak pada korban, pelapor, dan keluarga mereka, serta merujuk
untuk segera mendapat pertolongan dan perlindungan;
(3) Advokasi dan jejaring melalui upaya advokasi dan membangun jaringan untuk mendorong
berbagai pihak dan pemangku kepentingan berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya
pemenuhan hak anak dan perlindungan korban, serta penanganan anak dalam risiko.
Dasar hukum pengembangan PATBM adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan:
1. Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama:
a. Pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:
● Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan
peraturan perundang-undangan tentang anak;
● Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
● Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
● Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
● Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak;
● Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk
tumbuh kembang anak;
● Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
● Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan
pendapat.
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b. Pasal 21 yang mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan nasional dalam perlindungan anak.
c. Pasal 23 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
a. Pasal 18 memuat pengaturan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan
desa wajib menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk
pencegahan kekerasan terhadap anak. Pasal 94 Undang-Undang Desa menyebutkan
bahwa pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari pemerintah/
pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa sebagai mitra
pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Pengaturan bahwa Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pembinaan
kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintahan kelurahan wajib menjamin dan mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

RANGKAIAN BUKU DAN
MODUL PATBM
Modul ini merupakan bagian dari rangkaian buku dan modul mengenai PATBM. Rangkaian buku
dan modul tersebut ialah:
1. Buku Pengantar: Berdaya Bersama PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak
Buku ini memuat berbagai informasi mengenai definisi, tujuan, struktur, posisi hukum, dan
ketentuan-ketentuan lainnya mengenai PATBM. Buku ini dapat digunakan oleh pemerintah
tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan, serta fasilitator dan anggota PATBM itu sendiri
untuk dapat mengetahui lebih dalam dan lengkap mengenai PATBM.
2. Modul 1: Berdaya Melindungi Anak Indonesia (Peningkatan Kapasitas Bersama Pengurus
PATBM untuk Pencegahan Perkawinan Anak)
Modul ini memuat sesi-sesi yang dapat diberikan oleh fasilitator PATBM kepada anggota
PATBM suatu desa atau kelurahan untuk bersama-sama belajar mengenai anak, gender, dan
perlindungan anak berbasis masyarakat. Dikemas dengan berbagai kegiatan interaktif, modul
ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa agar fasilitator maupun peserta
kegiatan bersama-sama belajar, berbagi pandangan dan pengalaman, serta menyusun
rencana aksi untuk melindungi anak di komunitasnya masing-masing.
3. Modul 2: Anak Indonesia Berdaya: Pelopor dan Pelapor (Peningkatan Kapasitas Anak,
Remaja, dan Kaum Muda untuk Pencegahan Perkawinan Anak)
Modul ini memuat sesi-sesi yang dapat diberikan oleh anggota PATBM baik dewasa,
kaum muda, maupun remaja kepada kelompok anak di suatu desa atau kelurahan untuk
bersama-sama belajar mengenai kesehatan reproduksi, gender, seksualitas, advokasi, dan
pemberdayaan kelompok anak untuk perlindungan anak. Dikemas dengan berbagai kegiatan
interaktif, modul ini menggunakan pendekatan yang memberdayakan anak agar peserta
dapat bersama-sama belajar, menyuarakan pandangan dan pengalamannya, serta menyusun
rencana aksi bersama kelompok sebaya untuk saling melindungi anak di komunitasnya
masing-masing
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TUJUAN MODUL
Modul 2: Anak Indonesia Berdaya: Pelopor dan Pelapor (Peningkatan Kapasitas Anak dan
Kaum Muda Bersama PATBM) merupakan panduan yang dapat digunakan oleh anggota PATBM
dewasa, kaum muda, ataupun remaja untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan
pemberdayaan kelompok anak di suatu desa/kelurahan. Kelompok anak diberdayakan untuk
belajar mengenai kesehatan reproduksi, gender, seksualitas, advokasi, dan perlindungan anak. Hal
ini bertujuan agar anak-anak di suatu desa atau kelurahan dapat menyuarakan pandangan dan
pengalamannya, serta menyusun rencana aksi bersama kelompok sebaya untuk saling melindungi
sesama anak di komunitasnya.
Tujuan Modul:
1. Menjadi panduan bagi fasilitator untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan
untuk mengadakan sesi bagi kelompok anak di desa/kelurahannya.
2. Menjadi panduan bagi fasilitator untuk mempersiapkan dan melaksanakan berbagai
kegiatan sesi bagi kelompok anak di desa/kelurahannya.

SIAPA PENGGUNA MODUL
Modul ini dapat digunakan oleh lembaga, organisasi, maupun individu, secara khusus anggota
PATBM di suatu desa/kelurahan, yang memiliki inisiatif ataupun tanggung jawab untuk meningkatkan
kapasitas dan memberdayakan kelompok anak di komunitasnya, antara lain:
● Fasilitator dari dinas terkait perlindungan anak, baik tingkat provinsi hingga kota/kabupaten
● Fasilitator dari organisasi yang bekerja untuk perlindungan anak
● Fasilitator masyarakat, yang terkait dengan program seputar kesejahteraan anak guru atau
pendidik kader kesehatan
● Anggota PATBM
Dengan catatan: fasilitator dari pihak/organisasi mana pun harus memahami, berkomitmen, dan
menandatangani dokumen perlindungan dan pemenuhan hak anak.

POKOK BAHASAN &
STRUKTUR MODUL
Struktur panduan sesi dalam modul ini terdiri dari:
1. Apa yang mau kita capai pada sesi ini
Membantu fasilitator memahami tujuan dari sesi tersebut atau kondisi akhir yang diharapkan
ada pada peserta setelah sesi tersebut dibawakan oleh fasilitator.
2. Apa yang akan kita bahas bersama
Memberikan gambaran kepada fasilitator mengenai pokok bahasan yang akan didiskusikan
oleh fasilitator bersama dengan peserta
3. Alur Kegiatan & Durasi
Memberikan informasi kepada fasilitator mengenai jenis kegiatan yang ada pada sesi tersebut
serta durasi. Hal ini sangat dapat berubah di lapangan. Diperlukan kemampuan fasilitator
untuk merencanakan waktu dengan baik (tidak terlalu sebentar/lama) serta peka terhadap
kondisi peserta (sudah lelah, bosan, masih bersemangat, dan sebagainya).
4. Persiapan: Alat & Bahan; Bacaan
Fasilitator dapat menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam sesi tersebut serta
mempersiapkan diri melalui bahan bacaan yang disediakan. Beberapa bahan bacaan fasilitator
sama dengan peserta sehingga materi dapat dibaca fasilitator pada bagian Lampiran.
5. Langkah-langkah
Panduan untuk fasilitator melakukan sesi tersebut langkah demi langkah. Beberapa langkah
memerlukan fasilitator untuk kembali merujuk pada bahan bacaan atau lampiran sesi
tersebut.
6. Tips Fasilitator
Tips bagi fasilitator dalam menjalankan sesi tersebut, dapat berupa informasi tambahan,
pertanyaan yang sering diajukan oleh peserta, ataupun tantangan khusus yang biasanya
muncul dari aktivitas sesi.
7. Lampiran
Bagian lampiran dapat diperuntukkan bagi fasilitator dengan menuliskan materi pada kertas
plano, bahan bacaan bagi fasilitator, ataupun bahan bacaan, materi, dan lainnya bagi peserta.
Lampiran dapat difotokopi dan digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Modul ini terdiri dari 10 Sesi Utama dengan detail sebagai berikut:
1. Sesi 1: Tak Kenal Maka Tak Sayang
a. Perkenalan
b. Jadwal Pelatihan
c. Pre-Test
d. Harapan Peserta
e. Kontrak Belajar
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2. Sesi 2: Aku dan Diriku
a. Siapakah Aku?
b. Bangga Menjadi Diri Sendiri
3. Sesi 3: Gender dan Perkawinan Anak
a. Perbedaan Gender & Jenis Kelamin
b. Relasi Kuasa dan Kerentanan Anak perempuan
c. Hak Anak dan Perkawinan Usia Anak
4. Sesi 4: Bagaimana Situasi Anak di Wilayah Kita?
a. Kekerasan terhadap Anak di Sekitar Kita
b. Analisis Kepentingan Perlindungan Anak
c. Aku dan Tubuhku (Body Mapping)
d. Peta Desa
e. Pohon Masalah
f. Diagram Venn
5. Sesi 5: Aku dan Keputusanku
a. Komunikasi Jujur & Menghargai (Asertif)
b. Membuat Keputusan
c. Negosiasi
6. Sesi 6: Hubungan Sehat Bebas Kekerasan
a. Hubungan Sehat
b. Menjadi Pendengar Aktif
7. Sesi 7: Aku dan Masa Depanku
a. Perkawinan Anak dan Kehamilan Remaja
b. Rencana Masa Depanku
8. Sesi 8: Menjadi Pelapor
a. No-Go-Tell
b. Lapor ke Mana?
c. Mendampingi Pelaporan
9. Sesi 9: Menjadi Pelopor
a. Masa Depan Kita Bersama
b. Memfasilitasi Pertemuan Kelompok Sebaya
c. Membuat Materi/Media Sosialisasi dan Kampanye
d. Membuat Perubahan: Advokasi
10. Sesi 10: Langkah Kita Selanjutnya
a. Menyusun Rencana
b. Memetakan Kawan (Jaringan)
c. Komitmen Bersama
d. Post-Test
e. Penutupan

MENJADI FASILITATOR YANG
BERDAYA & INKLUSIF
MENJADI FASILITATOR YANG BERDAYA & INKLUSIF
Fasilitator adalah orang yang membantu mempermudah pelaksanaan sebuah proses kegiatan.
Dalam proses kegiatan, biasanya terdapat dua jenis peran dan fungsi fasilitator: fasilitator utama,
yang memimpin proses berjalannya kegiatan; dan fasilitator pendamping, yang membantu fasilitator
utama menjalankan fungsinya. Keduanya diharapkan saling berbagi peran demi kelancaran proses
kegiatan. Idealnya, untuk setiap topik kegiatan dalam modul ini difasilitasi oleh dua fasilitator. Sangat
disarankan pula fasilitator merupakan orang-orang yang sama dalam keseluruhan proses kegiatan,
yaitu yang telah memfasilitasi sejak awal hingga akhir modul, demi menjamin kesinambungan
proses fasilitasi.
Dengan demikian, beberapa kriteria penting yang harus terdapat pada diri fasilitator ialah:
1. Memahami Materi
Fasilitator harus memahami materi yang disampaikan. Dalam konteks modul ini, fasilitator
perlu menguasai topik kesehatan reproduksi, gender, seksualitas, perkawinan usia anak, serta
perlindungan anak, yang meliputi definisi, dasar hukum yang berlaku.
2. Bersikap Non-Diskriminasi
Fasilitator perlu mengusahakan agar semua peserta berpartisipasi aktif tanpa terkecuali,
termasuk kelompok anak yang jarang berpartisipasi secara aktif di masyarakat, seperti kelompok
anak dari keluarga dengan orang tua tunggal, disabilitas, adat, suku, agama, strata sosial tertentu,
dan kelompok lainnya. Hindari memberikan perhatian khusus kepada satu atau dua orang yang
dianggap lebih “aktif” atau lebih “disukai”. Hindari pula menghakimi, walaupun mungkin ada
pendapat peserta yang keliru.
3. Sensitif/peka terhadap situasi
Fasilitator perlu memahami situasi secara menyeluruh. Pada masing-masing kegiatan, sering kali
peserta datang dengan berbagai latar belakang dan karakter, sehingga membutuhkan perhatian/
penanganan yang berbeda-beda. Peserta yang cenderung diam perlu diberikan kesempatan
untuk berbicara, sedangkan peserta yang cenderung mendominasi perlu didorong untuk
memberikan kesempatan kepada peserta lain berbicara. Fasilitator perlu menggunakan metode
fasilitasi dan gaya bahasa yang mudah dipahami semua peserta. Peserta dengan disabilitas perlu
dipastikan mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya, misalnya penerjemah, kursi roda, dan
kesempatan berbicara. Bila peserta terlihat mulai jenuh, fasilitator perlu menciptakan permainan
atau kegiatan yang menghidupkan suasana. Penting bagi fasilitator untuk memberikan apresiasi/
pujian terhadap hasil kerja peserta.
4. Memastikan Partisipasi Aktif dan Keamanan Anak
Fasilitator perlu memastikan bahwa anak dihargai serta mendapat kesempatan yang sama untuk
berbicara dan terlibat aktif. Sebelum memulai acara, pastikan seluruh anggota berkomitmen
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untuk saling menghargai dan saling melindungi. Fasilitator harus memastikan perilakunya dan
perilaku anggota tidak menyakiti sesama anggota, baik secara fisik, seksual, emosional, maupun
mental. Fasilitator harus memastikan lingkungan sesi bebas kekerasan.
5. Memberikan Contoh yang Baik
Fasilitator biasanya menjadi contoh bagi peserta. Upayakan mencontohkan perilaku datang
tepat waktu (dianjurkan fasilitator tiba di lokasi/ruangan selambat-lambatnya 30 menit sebelum
kegiatan dimulai), menyiapkan materi sebelum kegiatan berlangsung, dan berinteraksi dengan
semua orang. Fasilitator tidak boleh merokok selama memfasilitasi kegiatan karena hal tersebut
berdampak buruk bagi kesehatan peserta lainnya. Fasilitator harus memperhatikan alokasi
waktu yang disediakan. Penting bagi fasilitator untuk tetap fokus dan tidak terjebak pada debat
kusir.
6. Menjadi Pendengar yang Baik
Fasilitator harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Fasilitator mampu merespons
kebutuhan dan situasi peserta yang disampaikan dalam forum. Gunakan pertanyaan terbuka
yang memancing pendapat peserta. Hindari mendominasi forum.
7. Kreatif dan Dinamis
Fasilitator perlu terus beradaptasi terhadap kebutuhan dan situasi peserta, sekaligus tetap
berfokus pada capaian kegiatan. Pada beberapa situasi khusus, fasilitator perlu mengubah
metode kegiatan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, misalnya memakai metode dengan
alat bantu sederhana, termasuk penggunaan material lokal dan bekas bila diperlukan, seperti
daun, kayu, spanduk bekas, dan karton bekas sebagai media presentasi. Selain itu, penyesuaian
terhadap penggunaan bahasa dan gaya berpakaian juga diperlukan.

LANGKAH PRAKTIS
MEMFASILITASI MODUL
Langkah 1: Persiapan Panitia
● Identifikasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan
Lakukan identifikasi tentang siapa saja, baik orang maupun lembaga, yang perlu diinformasikan
mengenai pelaksanaan sesi ini untuk mendapatkan dukungan sumber daya, seperti ruangan,
alat tulis, konsumsi, dan lain-lain yang dinilai perlu. Identifikasi pula program atau materi terkait
perlindungan anak yang dimiliki oleh masing-masing orang dan/atau lembaga, yang dapat
diintegrasikan kelak dengan rencana tindak lanjut dari kelompok anak yang dilatih. Lakukan
pertemuan koordinasi untuk pembagian tugas: siapa melakukan apa dan menyediakan apa
● Pembentukan tim lintas pemangku kepentingan
Untuk proses fasilitasi, perlu dibentuk tim. Setidaknya, dibutuhkan fasilitator utama, fasilitator
bantu, penanggung jawab bagian perlengkapan dan logistik, dan penanggung jawab dokumentasi
kegiatan.
Langkah 2: Persiapan Lapangan
● Koordinasi dengan kepala desa/lurah, bupati/walikota, membicarakan pembentukan forum
anak desa, perlunya SK kepala desa atau SK lurah, dll.
● Identifikasi anak dari kelompok yang beragam, terutama kelompok marjinal seperti keluarga
dengan orang untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan.
● Peserta kegiatan pelatihan merupakan anak yang berasal dari beragam kelompok (laki-laki,
perempuan, disabilitas, status sosial ekonomi, agama, komunitas, dsbnya).
● Cari tahu gambaran awal dan informasi sekunder masalah yang terkait dengan perlindungan
anak di lokasi sasaran: kerentanan kekerasan anak, kasus-kasus kekerasan anak, dll.
Langkah 3: Pelaksanaan Modul 1
● Pelibatan anak-anak dalam kegiatan penyadaran terkait dengan kesehatan reproduksi dan
seksualitas, gender, hak anak dan perlindungan anak;
● Pemetaan oleh anak-anak tentang situasi kekerasan terhadap anak dan potensi di masyarakat;
● Peningkatan keterampilan kelompok anak untuk menjadi fasilitator perlindungan anak,
melaksanakan kampanye perlindungan anak, dan memfasilitasi pembentukan kelompok anak.
Langkah 4: Pendampingan
● Pendampingan bagi kelompok anak dalam melakukan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap
anak;
● Pendampingan bagi kelompok anak dalam merespons laporan kekerasan terhadap anak dan
membuat rujukannya pada layanan perlindungan anak yang relevan;
● Pendampingan bagi kelompok anak dalam melakukan advokasi untuk mendorong berbagai
pihak berkontribusi dalam perlindungan anak.
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Langkah 5: Monitoring dan Evaluasi
● Mendampingi kelompok anak melakukan pencatatan dan pelaporan atas semua kerja
perlindungan anak yang dilakukan. Catatan dapat digabung dengan catatan PATBM.
10

Tindak Lanjut
Setelah pendampingan dilakukan, mulai dari peningkatan kapasitas hingga pencatatan kegiatan,
ini bukan berarti kegiatan pendampingan selesai. Meskipun kegiatan kini tidak lagi sebanyak
sebelumnya, pengawasan perlu tetap dilakukan, dan demikian pula pendampingan lebih lanjut
sesuai perkembangan lembaga dan situasi setempat, dengan melibatkan kelompok anak di desa/
kelurahan lainnya.
Contoh kegiatan yang dapat dilakukan:
● Fasilitasi penyusunan kegiatan kelompok anak tahun-tahun berikutnya;
● Pertemuan lintas-kelompok anak untuk saling bertukar informasi dan pengalaman;
● Peningkatan kapasitas anggota kelompok anak dalam keterampilan yang lebih spesifik, misalnya
berbicara di depan publik, teknik-teknik kampanye efektif untuk pencegahan kekerasan, dll;
● Studi banding dengan kelompok anak lain atau kota-kota yang lebih maju dalam kegiatan
kelompok anak;
● Pendampingan bagi kelompok anak untuk melakukan advokasi perlindungan anak kepada
pembuat kebijakan.

Sesi 1

Tak Kenal Maka
Tak Sayang
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Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
12

Persiapan

1.
2.
3.
4.
5.

Peserta, fasilitator, dan panitia yang terlibat bisa saling mengenal satu sama lain.
Suasana pelatihan terbangun cair dan akrab.
Peserta memahami tujuan dari rangkaian pelatihan.
Peserta mengetahui alur dan jadwal pelatihan.
Peserta dan fasilitator menyepakati kontrak belajar (hal-hal yang boleh dan tidak
boleh dilakukan selama pelatihan).
6. Peserta mengerjakan pre-test.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Tujuan dari rangkaian pelatihan
2. Alur dan jadwal pelatihan
3. Kontrak belajar

Alat & Bahan:
Banner/spanduk acara
Sound system (jika perlu)
Kamera foto
Daftar hadir
Label nama untuk peserta, fasilitator, dan seluruh panitia (dapat dibuat dari
selotip kertas)
Kertas plano (10-20 lembar)
Lembar pre-test peserta, lihat lampiran 1.1 (sejumlah peserta)
Alat tulis (sejumlah peserta)
Spidol permanen (2-3 buah)
Spidol papan tulis (10-20 buah)
Selotip kertas/perekat lainnya (5-6 buah)

● Jadwal kegiatan yang dicetak atau ditulis ulang pada kertas plano besar dan
ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh peserta. Jadwal dapat diubah sesuai
dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing penyelenggara (2-3 rangkap)
● Lembaran kertas/karton kosong berukuran sedang, dapat dibuat dari karton atau
kertas berukuran A4 dipotong menjadi 4 bagian (50-60 buah)

Alur Kegiatan & Durasi
Pembukaan

2 menit

Pengantar tentang tujuan pelatihan

5 menit

Sambutan dari pejabat setempat

5 menit

Doa bersama

2 menit

Foto bersama

2 menit

Perkenalan

15 menit

Penjelasan alur dan jadwal pelatihan

5 menit

Penyusunan kontrak belajar

15 menit

Pengisian pre-test

15 menit

Istirahat singkat

15 menit

Total Durasi:

81 menit

Langkah-langkah
1. Fasilitator dan panitia menyiapkan ruangan dengan menyusun kursi membentuk
huruf U atau berbentuk tapal kuda menghadap ke bagian depan ruangan. Di
depan ruangan, siapkan kursi untuk fasilitator, meja untuk menaruh perlengkapan
fasilitator, dan juga kertas plano besar untuk ditempel di depan ruangan. Meja
tidak perlu disiapkan sejumlah peserta, cukup siapkan sekitar 3-4 meja untuk kerja
kelompok. Meja kelompok tersebut dapat disebar merata di penjuru ruangan.
2. Fasilitator dan panitia memakai label nama. Label nama ditulisi nama panggilan
dengan huruf besar yang dapat jelas terlihat dari jauh.
3. Setiap ada peserta yang sudah datang, panitia atau fasilitator mengarahkan untuk
mengisi daftar hadir, mengambil alat tulis peserta, lembaran jadwal pelatihan, dan
memakai label nama.
4. Saat hendak memulai pelatihan, fasilitator menyapa peserta, dan mengucapkan
salam. Kemudian memperkenalkan diri (nama, asal daerah), serta menginformasikan
perannya sebagai fasilitator yang akan memandu kegiatan pelatihan.
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5. Fasilitator mengajak peserta bermain salam “Halo!” dan “Hai!”. Saat fasilitator
menyapa “Hai!” maka peserta menjawab dengan “Halo!”. Jika fasilitator menyapa
dengan “Halo!” maka peserta menjawab dengan “Hai!”. Fasilitator dapat
membuat kombinasi untuk membuat permainan lebih seru, misalnya fasilitator
menyapa, “Hai Halo Hai Hai!” maka peserta menjawab, “Halo Hai Halo Halo!”, dan
seterusnya. Salam ini dapat dipakai terus selama pelatihan untuk mengembalikan
semangat dan konsentrasi peserta.
6. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam pelatihan ini semua peserta dan fasilitator
akan bersama-sama belajar mengenai anak, kebutuhannya, potensinya, serta apa
yang bisa dilakukan bersama untuk melindungi anak di komunitas (desa atau RW)
masing-masing karena anak merupakan masa depan bersama. Di akhir pelatihan,
seluruh peserta dapat menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan bersama-sama
untuk melindungi anak di komunitas (desa/RW) masing-masing.
7. Fasilitator menyerahkan waktu untuk pejabat setempat memberikan sambutan.
8. Fasilitator memimpin doa bersama menurut agama/kepercayaan masing-masing.
Jika ada pemuka agama yang hadir, doa bersama dapat dipimpin oleh pemuka
agama tersebut.
9. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiri dan membentuk lingkaran. Setelah itu,
fasilitator mengajak peserta untuk berkenalan satu sama lain melalui permainan
“Aku dan sifatku, kalau kamu?”. Cara bermainnya: setiap orang memperkenalkan
nama panggilannya serta sifat khas yang dimiliki, lalu melemparkan pertanyaan
kepada peserta di samping, “kalau kamu?”.
a. Contoh: “Namaku Ani, aku orang yang kuat. Kalau kamu?” sambil menunjuk
orang di sampingnya. Lalu orang di sampingnya dapat melanjutkan, misalnya:
“Aku Budi, aku orang yang ceria. Kalau kamu?”, dan seterusnya.
b. Fasilitator dapat memulai permainan tersebut dengan memperkenalkan
dirinya sesuai dengan cara permainan tersebut. Teruskan permainan hingga
semua peserta mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri.
10. Fasilitator menjelaskan secara umum alur dan jadwal rangkaian pelatihan dari hari
pertama hingga hari terakhir (jadwal dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan
sumber daya masing-masing penyelenggara).
Hal-hal yang perlu ditekankan:
i. Durasi kegiatan pelatihan
ii. Waktu mulai dan berakhirnya pelatihan di setiap harinya.
iii. Judul-judul topik yang akan dipelajari bersama (secara umum).
iv. Setiap peserta diharapkan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir agar
proses pembelajarannya lengkap dan kelak dapat menyampaikan hasil
pelatihan kepada orang lain.
v. Agar semuanya dapat belajar sesuatu dari pelatihan ini dan tujuan pelatihan
ini juga dapat tercapai, semua peserta diharapkan dapat terlibat aktif dalam

11.

12.

13.

14.

15.

diskusi, menyampaikan pendapat dengan berani dan jelas, menganalisis,
mempelajari, menyelidiki contoh kasus yang akan dibahas, serta mengambil
kesimpulan dan pembelajaran dari setiap sesinya.
Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat / berdiskusi:
“Untuk mendorong tujuan pelatihan ini tercapai dan kita semua dapat belajar
dari pelatihan ini, sepakati yuk, apa yang harus kita lakukan, boleh kita lakukan,
ataupun tidak boleh kita lakukan selama pelatihan ini?” Misalnya, seluruh peserta,
fasilitator, dan panitia wajib menghormati satu sama lain. Artinya, tidak boleh
ada yang mengejek pendapat orang lain, semua pendapat berharga dan patut
didengar, dan lain sebagainya.
a. Fasilitator wajib melemparkan ide untuk hal-hal yang sangat penting:
ii. Ketepatan waktu
iii. Tidak bermain gadget selamat pelatihan
Lingkungan pelatihan harus bebas dari kekerasan (tidak saling membully/
merundung, melecehkan, mengejek bentuk tubuh, rasis, dll).
Fasilitator menuliskan kesepakatan-kesepakatan bersama tersebut pada kertas
plano di depan ruangan dengan judul ‘Kontrak Belajar’. ‘Kontrak Belajar’ wajib
dipatuhi oleh seluruh peserta, fasilitator, dan panitia. Kertas ‘Kontrak Belajar’
kemudian ditempel di tempat yang mudah terlihat oleh seluruh peserta.
Fasilitator mengajak kelas menyepakati bahwa akan ada konsekuensi bagi peserta
yang tidak mematuhi kontrak belajar. Konsekuensi akan disepakati bersama oleh
kelas, dengan tujuan untuk mengembalikan semangat kelas dan tidak bersifat
mengejek atau membully/merundung sesama. Contoh: memimpin senam
bersama untuk mengembalikan semangat, memimpin yel-yel, dan sebagainya.
a. Untuk pelanggaran kontrak belajar yang sifatnya berat, seperti melakukan
kekerasan, panitia dapat berdiskusi dan memutuskan bagaimana menyikapi
kejadian tersebut.
Fasilitator membagikan lembar pre-test (lihat Lampiran 1.1) dan memberikan
peserta waktu 5 menit untuk mengisi.
a. Sebaiknya pre-test langsung diperiksa karena hasil pre-test dapat digunakan
fasilitator dan asisten fasilitator untuk mempersiapkan sesi berikutnya.
b. Melalui hasil pre-test, fasilitator dan asisten fasilitator dapat mengetahui
topik-topik yang memerlukan penekanan dibandingkan topik lainnya.
Fasilitator mengumumkan kepada peserta untuk beristirahat singkat selama 15
menit.

15

LAMPIRAN
1.2 1.2
Lampiran

Lampiran 1.1

Lampiran Sesi 1 – Lembar Pre-test untuk Fasilitator & Panitia

Lampiran Sesi 1 – Lembar Pre-test untuk Peserta
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No.

(Diperbanyak sejumlah peserta dikali 2, untuk pre-test dan post-test)
(diisi sama untuk
pre- dan post-test):

1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk yang berada di dalam kandungan.

2

Non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan
terhadap pendapat anak, merupakan empat prinsip hak
anak.

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST DAN POST-TEST
Tanggal tes: ………………………………

Desa/Kelurahan: ………………………………………

Usia peserta: ……………………………

Kota/Kabupaten: ………………………………………

Jenis kelamin: ……………………………
Fasilitator akan membacakan 25 pernyataan. Beri tanda centang pada kolom yang
menurut Anda sesuai.
SETUJU

TIDAK
SETUJU

NOMOR

SETUJU

TIDAK
SETUJU

NOMOR

1.

10.

19.

2.

11.

20.

3.

12.

21.

4.

13.

22.

5.

14.

23.

6.

15.

24.

7.

16.

25.

8.

17.

9.

18.

SETUJU

Kunci jawaban
(tidak dibacakan)

Kode Peserta

NOMOR

Pernyataan

TIDAK
SETUJU

3

Setiap orang, pada kondisi tertentu, boleh menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Setuju

Setuju

Tidak Setuju

4

Kerentanan anak berhubungan dengan jenis kelamin,
suku, status miskin dan kaya, status bersekolah atau tidak
bersekolah, kondisi fisik, dan lain-lain.

Setuju

5

Gender adalah kondisi fisik atau tubuh seseorang, atau
kondisi bawaan dari lahir (kodrat).

Tidak Setuju

6

Kekerasan seksual hanya terjadi terhadap anak perempuan.

Tidak Setuju

7

Menentukan masa depan anak merupakan tanggung jawab
orang tua saja.

Tidak Setuju

8

Contoh partisipasi anak ialah anak terlibat dalam
pengambilan keputusan di tingkat dusun dan tingkat desa.

Setuju

9

Jika ada anak yang melaporkan kekerasan yang terjadi kepada
dirinya, tanyakan kesalahan apa yang dia lakukan yang
menyebabkan terjadinya kekerasan itu.

10

Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus mengajar anak
untuk berani melapor ketika mengalami kekerasan.

11

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak
merupakan tugas pemerintah saja.

Tidak Setuju

12

Yang menjadi ketua PATBM ialah warga setempat yang
berjenis kelamin laki-laki.

Tidak Setuju

13

Anak-anak sebaiknya tidak dilibatkan dalam kepengurusan
PATBM.

Tidak Setuju

14

Jika pelaku kekerasan merupakan orang yang berpengaruh,
sebaiknya pelaku jangan dilaporkan untuk menjaga nama
baiknya.

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

17

18

15

PATBM harus membuat laporan pertanggungjawaban atas
setiap dana yang diterima.

Setuju

16

Alokasi dana desa bisa dipakai untuk mendukung kegiatankegiatan PATBM.

Setuju

17

PATBM harus tetap bisa berfungsi walaupun tanpa biaya.

Setuju

18

Kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilaporkan
kepada aparat penegak hukum.

Setuju

19

Anggota PATBM yang melakukan kekerasan terhadap anak
sebaiknya tidak perlu dilaporkan.

Tidak Setuju

20

Menggoda (misalnya, bersiul) anak perempuan yang sedang
berjalan bukanlah bentuk kekerasan seksual.

Tidak Setuju

21

Pengurus PATBM boleh menyalahkan korban kekerasan
seksual kalau cara berpakaiannya tidak sopan.

Tidak Setuju

22

Salah satu cara untuk melakukan monitoring ialah dengan
melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan yang
dilakukan KPAD.

Setuju

23

Pencatatan kegiatan-kegiatan KPAD penting untuk membantu
KPAD mengambil keputusan mengenai rencana kerja
selanjutnya.

Setuju

24

Saat sudah memasuki masa puber (akil balig), anak-anak
sebaiknya dinikahkan agar tidak menjadi beban ekonomi bagi
keluarga

Tidak Setuju

25

Orang tua harus membicarakan mengenai kesehatan
reproduksi dan seksualitas dengan anaknya secara terbuka
dan tetap tenang.

Setuju

Sesi 2

Aku dan Diriku
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2.1 SIAPAKAH AKU?
Bahan Bacaan:
20

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?

Diriku Berubah

1. Peserta mengenali ciri dan fase perkembangan anak menuju remaja secara fisik,
psikis, dan sosial.
2. Peserta sebagai remaja menerima dan menikmati masa pubertasnya dengan
nyaman.

Secara alamiah, semua manusia mengalami fase pubertas dengan ditandai oleh berbagai
perubahan pada dirinya, termasuk organ reproduksinya. Namun, sering kali banyak
orang yang tidak nyaman jika membicarakan tentang organ reproduksinya karena
dianggap sebagai hal yang tabu. Padahal, sangat penting bagi kita untuk mengetahui
organ reproduksi dan fungsinya agar mampu menjaga dan mengelola organ reproduksi
kita dengan sehat dan bertanggung jawab.

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Ciri pubertas pada remaja
2. Penerimaan diri dan membangun rasa nyaman dengan diri saat pubertas terjadi

Materi di bab ini merujuk pada tahapan perkembangan pada remaja mulai remaja
awal (usia 10-14 tahun) dan remaja tengah (usia 15-19 tahun) yang dikembangkan oleh
Kesehatan Reproduksi untuk Perencanaan Masa Depan oleh Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dari
Kementerian Kesehatan, serta modul lain serupa yang berfokus pada kesehatan seksual
dan reproduksi.

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya, penjelasan topik dan alur permainan

5 menit

Permainan “Kenalan Dengan Diri Sendiri” dan diskusi

25 menit

Kesimpulan Permainan Kenalan dengan Diri Sendiri

5 menit

Transisi ke permainan selanjutnya

5 menit

Permainan Menjadi “Merayakan Rasa” dan diskusi

30 menit

Penjelasan kesimpulan dari permainan dan diskusi dipandu oleh
fasilitator

5 menit

Total Durasi:

75 menit

Persiapan
Alat & Bahan Permainan 1:
● Kertas HVS berisi pernyataan tentang pubertas (ada di Lampiran 3.6)
● Settingan kursi melingkar
Alat & Bahan Permainan 2:
● Kertas plano 2 buah
● Spidol board marker 2 buah
● Spidol atau krayon 3 warna masing-masing 3 buah: biru, hitam, merah

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi tidak hanya mencakup aspek biologis,
namun juga psikologis dan sosial, termasuk di antaranya memahami tentang
kematangan dan konsekuensi yang mungkin dihadapi suatu saat nanti. Konsep sosial, di
mana banyak harapan-harapan dari orang tua maupun masyarakat sekitar bagi remaja
yang telah mengalami pubertas, khususnya remaja perempuan. Pubertas sering kali
dibingkai secara hitam putih oleh masyarakat dengan ukuran baik dan buruk, namun
terkadang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh remaja,
serta mengabaikan suara remaja itu sendiri, khususnya perempuan.
Meskipun laki-laki dan perempuan mengalami pubertas, namun situasi dan perasaan
yang dialami bisa jadi sangat berbeda. Pada konteks perempuan yang pertama kali
mengalami menstruasi, bisa jadi menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, sakit
secara fisik di sekitar pinggang, perut, atau vagina. Sementara tanda pubertas pada
laki-laki menimbulkan sensasi kenikmatan.
Dengan memahami diri kita secara utuh dari aspek biologis, psikologis dan sosial akan
menciptakan rasa penghargaan dan penghormatan terhadap tubuh dan diri kita, serta
orang lain. Dari proses pembelajaran di sesi ini, kita akan mendengar suara remaja dan
perasaan yang di alami saat mengalami pubertas, apakah bahagia, bingung, takut, atau
lainnya.
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I. Pubertas
Puber berasal dari kata pubercere yang berarti pubes atau rambut kemaluan, yang
merupakan tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual.
Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan
matangnya organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Setiap anak akan mengalami
masa pubertas pada waktunya. Perbedaan waktu ini disebabkan oleh banyak faktor
seperti asupan gizi, kondisi ekonomi, dan sosial yang dihadapi anak tersebut.
Apa yang terjadi pada tubuh kita saat pubertas?
Saat pubertas, beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki mengalami perubahan
yang disebabkan oleh tumbuhnya hormon dalam tubuh. Perubahan akan berpengaruh
pada fisik, psikologis atau emosi, maupun sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.
Perubahan secara fisik secara umum terjadi pada perempuan dan laki-laki
Perempuan

Laki-laki

Mengalami menstruasi

Mengalami mimpi basah

Kelenjar kelamin perempuan
mulai memproduksi sel telur

Kelenjar kelamin laki-laki memproduksi sel
sperma

Payudara perempuan bertumbuh,
pinggul dan pinggang melebar

Dada mulai lebih berotot, serta ukuran
bahunya melebar

Mulai tumbuh rambut di sekitar
ketiak dan vagina

Ukuran penis dan testis mulai membesar
disertai bulu-bulu halus di sekitarnya dan
ketiak
Suara berubah lebih parau atau besar
Mulai tumbuh kumis dan/atau jenggot

Perubahan psikologis (emosi) dan sosial pada perempuan dan laki-laki
● Emosi naik turun atau berubah-ubah karena hormon yang baru diproduksi belum
stabil
● Tertarik mencoba hal baru yang sedang tren seperti model berpakaian, gaya rambut,
make up, dll
● Ingin diakui keberadaannya oleh teman sebayanya dan lingkungannya
● Mulai mencari pergaulan di luar keluarga, misalnya teman sebaya atau komunitasnya.
Merasa lebih nyaman/nyambung bercerita dengan mereka dibanding dengan
keluarganya
● Mulai memiliki minat, hobi atau kesenangan terhadap suatu kegiatan tertentu
● Mulai berpikir tentang cita-cita
● Mulai merasakan ketertarikan secara emosi terhadap orang lain dan menjalin
komunikasi atau relasi romantis

II. Menstruasi
Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim yang disertai dengan perdarahan
yang keluar melalui vagina. Menstruasi umumnya terjadi secara berulang menjadi siklus
bulanan, kecuali pada perempuan yang sedang hamil. Menstruasi ini menandakan
bahwa sel telur yang ada di dalam saluran telur sudah matang dan ketika tidak terjadi
proses pembuahan, maka sel telur tersebut luruh dan keluar bersama darah. Fase ini
menandakan perempuan memulai masa reproduktifnya sehingga bisa saja mengalami
kehamilan jika terjadi proses pembuahan, meskipun hanya sekali berhubungan seksual.
Namun, pada masa ini, organ reproduksi masih dalam proses pertumbuhan sehingga
belum siap dan kuat untuk menopang kehamilan. Karena masih masa bertumbuh,
maka masih membutuhkan asupan gizi yang maksimal untuk sampai menjadi organ
yang matang. Masa terjadinya pubertas bisa jadi berbeda pada masing-masing anak,
biasanya dari rentang usia 10-15 tahun.
Menstruasi pertama, aku harus bagaimana?
Yang harus kamu lakukan saat menstruasi pertama adalah membersihkan alat kelamin
dan pakailah pembalut secepatnya untuk menampung darah menstruasi. Jika merasakan
gejala yang tidak nyaman, sampaikan pada ibu atau orang terdekat yang kamu percaya
di sekitarmu untuk meringankan gejala yang kamu alami.
Bagaimana rasanya gejala sebelum dan saat menstruasi?
Saat menstruasi, ada sebagian perempuan mengalami gejala pramenstruasi
(Premenstrual syndrome/PMS), namun ada juga yang tidak. Biasanya gejala yang
dirasakan bermacam-macam dan berbeda antar satu remaja dengan remaja lainnya,
misalnya:
● Payudara sakit/nyeri,
● Perut kram yang berbeda tingkatan sakitnya, mulai ringan hingga berat bahkan tidak
bisa bangun dari tempat tidur
● Timbul jerawat
● Emosi atau perasaan yang berubah-ubah.
● Merasa capek atau lemas tanpa sebab
● Rasa pegal di perut bagian bawah dan pinggang belakang
● Muncul jerawat di wajah
● Perasaan mudah berubah tanpa sebab, misal sedih atau marah
Bagaimana meringankan gejala sebelum dan saat sedang menstruasi:
● Olahraga dan aktivitas fisik secara teratur
● Konsumsi makanan yang bergizi (sayur, buah-buahan, protein, dll)
● Hindari minuman beralkohol dan makanan tinggi gula dan garam
● Jika perut kram, kompres perut dengan botol berisi air hangat
● Cukup istirahat
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Bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan saat menstruasi?
Saat menstruasi, kamu harus menjaga kebersihan alat kelaminmu ya, agar tetap sehat
dan nyaman serta terhindar dari jamur/bakteri. Caranya:
● Ganti pembalut setidaknya setiap 3-4 jam sekali untuk menjaga kesehatan area
vagina, terbebas dari bakteri yang menyebabkan iritasi. Usahakan gunakan pembalut
berbahan kain sebagai pilihan yang sehat dan ramah lingkungan.
● Setelah membersihkan alat kelamin, keringkan dengan kain/handuk bersih atau tisu
untuk menjaga kulitnya tetap kering, karena kalau terlalu lembab bisa menyebabkan
tumbuhnya jamur di area alat kelaminmu.
● Pilih pembalut yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhanmu saat menstruasi
● Saat bepergian, sediakan pembalut cadangan untuk berjaga-jaga jika suatu saat
dibutuhkan
● Konsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang (sayur, buah, karbohidrat, protein)
● Melakukan olahraga untuk melancarkan aliran darah dan istirahat yang cukup

3

Dengan dimulainya perkembangan fisik dan mental di usia anak menuju remaja ini,
yang harus dilakukan adalah menjaga kesehatan fisik dan mental dengan melakukan
tindakan yang aman dan berdampak positif bagi perkembangan remaja, serta
menghindari tindakan yang merugikan dan membahayakan tubuh, mental, serta masa
depan, seperti menikah di usia anak.

5

Mimpi basah
Remaja laki-laki yang memasuki pubertas akan mengalami mimpi basah. Hal ini
menandakan bahwa hormon seksualnya mulai berfungsi di mana salah satunya adalah
memproduksi sel sperma. Jika kantong tempat menampung sel sperma penuh, maka
tubuh akan memberikan sinyal atau tanda ke otak agar sel sperma dikeluarkan, biasanya
dengan mimpi erotis sebagai pemicunya.
III. Nama dan fungsi organ reproduksi perempuan
(Ilustrasi gambar organ reproduksi perempuan sesuai penomoran tabel di bawah ini)
1

2

Nama Organ
Uterus atau rahim: merupakan
organ berbentuk alpukat gepeng,
panjang 75mm dan berat normal
30-50 gram.
Tuba falopi atau saluran telur:
saluran di kanan dan kiri Rahim

Fungsi
Sebagai tempat janin tumbuh dan
berlindung. Menyediakan makanan
untuk pertumbuhan janin sampai
bayi lahir.
Sebagai tempat atau jalan
berjalannya sel telur setelah keluar

yang dilalui oleh ovum atau sel telur
dari indung telur (ovarium) menuju
Rahim. Bentuknya fimbriae (seperti
jari jemari)

dari ovarium.
Sebagai tempat terjadinya
pembuahan atau konsepsi atau
bertemunya sel telur dan sperma.

4

6

Ovarium atau sel telur: organ di
kanan dan kiri Rahim di ujung
saluran fimbriae dan terletak di
rongga panggul. Setiap bulan
biasanya indung telur kanan dan kiri
secara bergiliran akan mengeluarkan
sel telur, sel telur ini yang dapat
dibuahi oleh sperma. Jika tidak
terjadi pembuahan, maka sel telur
ini akan keluar saat menstruasi.
Leher Rahim atau serviks:
merupakan jaringan otot yang tebal,
terletak di bawah Rahim bagian luar
berbatasan dengan vagina. Bagian
ini terdiri dari beberapa kelenjar.
Vagina: saluran berdinding otot yang
berbentuk silinder dengan diameter
dinding depan sekitar 6 cm dan
dinding belakang sekitar 9 cm, yang
bersifat elastis dan berlipat-lipat.
Fimbriae: jaringan berbentuk
seperti jari jemari yang berada di
ujung tuba falopi.

Mengeluarkan sel telur atau ovum,
menghasilkan hormon esterogen
dan progesteron.

Mengeluarkan lendir atau mucus ke
vagina. Pada saat melahirkan, leher
Rahim bisa membuka sekitar 10 cm
sehingga bayi dapat keluar.
Sebagai tempat penis berada saat
penetrasi.
Sebagai jalan keluarnya darah
menstruasi dan bayi.
Menangkap sel telur yang telah
matang dan dikeluarkan oleh
ovarium.
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IV. Organ reproduksi laki-laki
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(Ilustrasi organ reproduksi laki-laki)

Nama Organ
Testis: disebut juga buah zakar atau
pelir. Jumlahnya ada 2 buah dan
berada di luar rongga panggul.

Fungsi
Menghasilkan sperma dan hormon
testosteron.

2

Vas deferens: disebut juga saluran
sperma.

3

Penis: terdiri dari jaringan erektil,
di mana dapat mengembang atau
menjadi tegang (ereksi) akibat dari
rongga di dalamnya yang terisi
penuh oleh darah ketika mendapat
rangsangan.
Skrotum: kantung kulit yang
melindungi testis, berwarna gelap
dan berlipat-lipat.

Saluran yang menyalurkan sperma
dari testis ke prostat. Dari prostat
sel sperma akan didorong oleh
cairan yang berwarna putih kental
yaitu air mani/semen agar dapat
berenang lebih cepat melalui
saluran menuju penis.
Sebagai organ untuk berhubungan
seksual dan ekskresi atau
mengeluarkan sperma dan air
kencing.

1

4

5
6

Prostat
Epididimis

7

Uretra: disebut juga saluran kemih

Skrotum mengandung otot polos
yang mengatur jarak testis ke
dinding Rahim perut agar suhu
testis tidak berubah.
Menghasilkan air mani
Memiliki saluran berpilin yang
memanjang untuk tempat
menyimpan, mengangkut, dan
mematangkan sperma.
Merupakan saluran mengalirnya
kemih dan semen keluar dari
tubuhnya melalui lubang penis
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Dewasa dalam Perspektif Islam
Baligh dan Aqil Baligh
Dalam konteks fikih, bâligh ditandai dengan umur dan atau mimpi basah bagi laki-laki
dan haid bagi perempuan. Bâligh adalah batas di mana seseorang mulai terbebani
kewajiban (taklîf), terutama kewajiban dalam ibadah. Umumnya, para ulama fikih
menandai bâligh dengan ciri-ciri biologis. Sementara al-‘aql adalah tahapan seseorang
memasuki usia dewasa secara mental, dan aqil baligh merupakan dewasa secara fisik
maupun mental. Perlu mempertimbangkan keduanya (aqil dan baligh) sebagai dasar
dan pertimbangan menikah.

Langkah-langkah
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1. Sapa peserta dengan ramah terlebih dulu. Kamu bisa memanggilnya dengan
sebutan teman-teman, dan mengawali dengan sapaan Hai-Halo untuk
menghidupkan suasana.
Misalnya: “Halo teman-teman, sebelum kita mulai, kita ukur semangat dulu yukk.
Kalau aku bilang halo, kalian jawab Hai, dan kalo aku bilang Hai, kalian jawab Halo
ya! Yuk kita coba. Haiiiii…(peserta akan jawab halo)…Halooo…(peserta akan jawab
Haiii). Wahh keren sekali semangat teman-teman hari ini…tepuk tangan buat kita
semua yukk.
2. Fasilitator menjelaskan topik diskusi dan permainan (bukan tujuan sesinya) yang
akan dilakukan bersama.
“Jadi teman-teman, kali ini kita akan bermain sebuah permainan Kenalan dengan
diri sendiri bertema pubertas ya! Semua udah pernah dengar kata pubertas kan?
(kemungkinan besar peserta akan jawab “sudah”).
3. Fasilitator menjelaskan instruksi permainannya: “Sebelum kita mulai
permainannya, aku akan memastikan bahwa kita akan melakukan permainan
yang aman untuk semua ya..Oke..Kita akan mulai permainannya ya. Sudah siap
semua? Dengarkan instruksinya baik-baik ya..kalau ada yang kurang jelas, bilang
saja untuk diulang”
4. Minta peserta untuk berdiri di tempat dan menutup mata; “Pertama, silakan
teman-teman berdiri di tempat masing-masing, jangan bergeser ya..lalu tutup
mata kalian semua”
5. Fasilitator melanjutkan instruksinya: “Aku akan membacakan sejumlah
pernyataan mengenai pubertas. Buat kalian ada merasa bahwa pernyataan
yang dibacakan itu terjadi pada kalian, maka kalian boleh/langsung duduk, tapi
tetap tutup matanya sampai pernyataannya selesai dibacakan semua ya..Apakah
instruksi jelas dan bisa dimengerti?”
Lalu fasilitator mulai membacakan pernyataannya yang ada di Lampiran 3.6 satu
per satu.
6. Setelah semua pernyataan selesai dibacakan, fasilitator minta peserta membuka
mata: “Nah..sekarang sudah boleh buka mata ya..dan coba lihat sekelilingnya”
7. Fasilitator melanjutkan penjelasan bahwa pernyataan tadi adalah ciri-ciri pubertas
yang terjadi pada remaja.
Kemudian, ajak peserta mengamati teman-teman di sekelilingnya. Jika semua
peserta duduk, jelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada tubuh tadi itu adalah
hal yang alamiah dan terjadi pada semua remaja yang sedang mengalami masa
pubertas. Jika ada yang masih berdiri, tambahkan penjelasan bahwa meskipun
semua mengalami, namun waktunya bisa terjadi secara berbeda antara satu remaja
dengan remaja lain.

8. Sebelum mengakhiri sesi, ajak peserta berefleksi. Ambil 2-3 orang peserta untuk
mengungkapkan pendapatnya. Lontarkan pertanyaan pemantik berikut ini:
a. Apa yang kalian rasakan saat menjawab pertanyaan sambil menutup mata?
b. Apakah rasanya akan sama jika kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan
mata terbuka? Mengapa perasaan tersebut muncul?
c. Jadi, setelah berdiskusi bahwa hal tersebut alamiah, apa yang kalian rasakan
saat kita membicarakan tentang organ reproduksi?
9. Kesimpulan Permainan 1 :
a. Pada masa pubertas ini, remaja perempuan dan laki-laki sama-sama
mengalami perubahan fisik, psikis, dan sosial. Perubahan ini mungkin saja
menyebabkan perasaan yang beragam dan berbeda bagi perempuan dan lakilaki, bisa saja laki-laki merasa nyaman, sedangkan perempuan tidak nyaman.
Bisa juga perubahan bentuk tubuh akibat pubertas membuat perasaan remaja
menjadi malu atau tertekan. Permainan menutup mata tadi diharapkan dapat
memberikan ruang yang aman bagi masing-masing di antara kalian.
b. Namun, penting untuk diketahui bahwa:
Pubertas adalah hal alami dan dan semua orang mengalaminya, baik perempuan
atau laki-laki. Demikian pula dengan perubahan bentuk tubuh yang terjadi
setelah pubertas, itu semua alamiah akan terjadi pada semua orang, sehingga
tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan atau membuat kita malu. Fase pubertas
menandakan perempuan memulai masa reproduktifnya. Namun, pada masa
ini, organ reproduksi masih dalam proses pertumbuhan sehingga belum siap
dan kuat untuk menopang kehamilan.  Waktu pertumbuhan antar satu remaja
dengan remaja lain bisa jadi berbeda waktunya, jadi gak usah dibandingbandingkan ya. Perbedaan itulah yang membuat kita sebagai remaja itu
unik. Kita sudah tahu bahwa tubuh dan diri kita unik, yuk mulai terima dan
cintai tubuh dan diri kita sebaik-baiknya. Banggalah menjadi diri sendiri.
10. Setelah peserta duduk kembali dan tenang, ajak peserta untuk mengikuti
permainan lanjutan. Untuk menjaga semangatnya, ajak peserta melakukan tepuk
Hak Anak.
11. Minta peserta membentuk 2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan kelompok
perempuan.
12. Minta masing-masing kelompok menggambar siluet tubuh perempuan untuk
kelompok perempuan dan gambar tubuh laki-laki untuk kelompok laki-laki. Lalu,
gambarkan bagian tubuh secara lengkap.
13. Lalu gambar pada tubuh tersebut, tandai dengan warna:
a. Biru: perasaan senang
b. Hitam: perasaan malu
c. Merah: perasaan sakit
14. Mintalah setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan
menunjukkan gambar yang sudah dibuat.
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2.2 BANGGA MENJADI DIRI SENDIRI
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15. Tanyakan pada semua peserta, jika mungkin:
a. Bagaimana perasaanmu saat mendiskusikan anggota tubuh dan rasa yang
ditimbulkan?
b. Apakah sulit menandai bagian tubuh yang menimbulkan rasa tertentu?
Mengapa?
c. Apakah hasil diskusi kelompok tadi sesuai dengan apa yang kamu pikirkan
selama ini?
d. Apakah ada bagian tubuh yang menimbulkan lebih dari 1 rasa? Yang mana dan
jelaskan seperti apa rasa itu?
e. Setelah memahami tubuhmu dan perasaan yang ditimbulkan, siapa yang
seharusnya mengontrol tubuhmu?
16. Setelah semua menjawab, ucapkan terima kasih dan apresiasi dengan tepuk
tangan bersama. Kesimpulan fasilitator:
a. Sering kali pandangan kita terkait dengan tubuh, khususnya perempuan
dipengaruhi oleh standar yang dibuat oleh media ataupun mitos. Tanpa
memberikan pilihan menerima dan menghargai tubuh dan diri kita sendiri.
b. Memahami batasan perasaan sakit, nikmat, dan malu atas tubuh sendiri dan
tubuh orang lain akan membantu kita untuk menghargai dan menghormati
tubuh orang lain.
c. Dengan mengetahui semua bagian tubuh kita dan rasa maupun konsekuensi
yang timbul, maka seharusnya diri kita yang harus mengontrol tubuh kita
sendiri.

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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Peserta memahami pentingnya membangun dan memahami tentang harga diri
sebagai fondasi utama dalam menjalani masa transisi anak menuju fase remaja agar
menjadi remaja yang berdaya dan mampu mengambil keputusan untuk kebaikan
dirinya dan masa depannya.

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Harga diri kita sebagai seorang remaja
2. Mengapa perlu membangun harga diri?
3. Bagaimana membangun harga diri kita sebagai remaja yang positif dan berdaya

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya & Penjelasan tentang topik diskusi, hal
yang ingin dicapai, proses diskusi

5 menit

Permainan Gambaran Diriku 10 menit dan diskusi 15 menit

35 menit

Penjelasan kesimpulan dari permainan dan diskusi dipandu oleh
fasilitator

5 menit

Total Durasi:

45 menit

Persiapan

●
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas HVS A4 sebanyak peserta pelatihan
Spidol
Selotip
Gelas dan pensil, atau alat lain yang bisa mengeluarkan suara
Settingan kursi untuk permainan membentuk 2 baris saling berhadapan, beri jarak
satu sama lain agar tidak berdesakan.
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Bahan Bacaan:
Konsep diri
Secara sederhana, konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai
dirinya sendiri. Konsep diri merupakan gabungan dari pengetahuan, harapan, dan
penilaian kita tentang diri kita sendiri tentang karakteristik fisik, psikologis/emosional,
dan sosial di sekitar kita. Singkatnya, konsep diri adalah gagasan dan cara pandang kita
tentang diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kita remaja sebagai pribadi yang unik
dan berbeda dengan orang lain.
Mengapa penting untuk memahami konsep diri kita?
Dengan memahami dan menerima konsep diri, kita akan mengetahui secara persis ingin
menjadi sosok seperti apa di masa depan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa selain diri kita,
banyak pihak di sekitar kita yang juga berpengaruh pada proses pembentukan konsep
diri kita. Orang-orang di tersebut juga akan turut memberikan penilaian dan respons
yang bermacam-macam tentang diri kita. Respons yang positif berupa dukungan,
pujian, penerimaan akan semakin menguatkan perkembangan konsep diri kita ke arah
yang positif. Namun sebaliknya, respons yang negatif dari sekeliling kita seperti hinaan,
ejekan, penolakan, hukuman akan berpotensi menjatuhkan konsep diri yang sudah kita
bangun, sehingga dapat mengubah konsep diri kita menjadi negatif. Konsep diri juga
dipengaruhi budaya setempat dan pengalaman hidup remaja tersebut.
Dengan mengidentifikasi pihak yang mendukung atau kurang mendukung, kita menjadi
tahu siapa yang perlu kita dengarkan dan kita ajak diskusi saat kamu membutuhkan
dukungan/masukan maupun saat mengalami persoalan, misalnya orang tuamu atau
saudaramu.
Contoh konsep diri remaja yang berdaya
● Yakin akan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi masalah. Dengan rasa percaya
diri yang tinggi, orang ini tidak lari dari masalah, akan mampu menghadapi masalah
dan mencari jalan keluar
● Memosisikan diri setara dengan orang lain, tidak meremehkan dan selalu menghargai
orang lain
● Menghargai perasaan orang lain
● Mampu mengambil sikap sesuai dengan prinsipnya. Mendengarkan masukan dari
orang lain. Saat tidak setuju dengan pendapat orang lain, mampu menyampaikan
pendapat dengan bahasa yang baik dan tanpa menyakiti.
● Mau menyadari kesalahan, introspeksi diri dan melakukan perbaikan untuk masa
depan
Bagaimana membentuk konsep diri yang positif?
● Hargai diri kita. Kita adalah orang yang paling menghargai diri kita sendiri. Temukan
kekuatan dan kelebihan dalam dirimu untuk terus kamu kembangkan.

●
●

●

●

●

Temukan keberhasilanmu, sekecil apa pun itu dan rayakan keberhasilan tersebut
dengan memuji dan berterima kasih pada diri sendiri.
Biasakan membuat prioritas. Buatlah urutan prioritas dari yang paling penting hingga
yang kurang penting. Lakukan hal satu per satu, mulai dari yang menurutmu paling
penting terlebih dulu
Kamu adalah pemilik kontrol. Biasakan untuk berpikir secara matang terhadap
kegiatan atau perbuatan yang akan kita lakukan. Pikirkan dampak ke depan yang
mungkin terjadi pada dirimu akibat perbuatan tersebut.
Yakini bahwa kamulah yang paling tahu tentang dirimu. Buang perasaan yang
meragukan kemampuan dan nilai diri kita. Kamu bisa bilang “tidak” pada sesuatu
yang akan berdampak negatif pada dirimu. Jika ragu, ambil jeda untuk berpikir
dengan tenang, jika perlu diskusi dengan orang yang mendukungmu mengenai hal
tersebut
Yakini bahwa kamu juga disayang oleh orang lain. Dan keberadaanmu bermanfaat
bagi orang lain.

Keberhargaan Diri (self-esteem) dan Kepercayaan Diri (self-confidence)
Harga diri dan kepercayaan diri merupakan bagian dari konsep diri secara keseluruhan.
Kadang orang menganggap kedua hal tersebut sama, namun tidak. Meskipun keduanya
saling berkaitan satu sama lain.
Keberhargaan diri adalah pemahaman seseorang tentang gambaran dirinya sendiri.
Remaja yang mempunyai gambaran diri yang positif, akan menerima dirinya sendiri. Ia
pun akan merasa nyaman dan menghargai dirinya dari sisi fisik dan psikologis. Ia akan
dapat mengenali dan mendefinisikan dirinya sendiri, misalnya:
● Mengenali kelebihannya,
● Mengelola potensinya,
● Melihat dirinya berharga dan setara dengan orang lain, dan lain sebagainya.
Bagaimana menumbuhkan rasa berharga bagi diri sendiri?
Proses menumbuhkan keberhargaan diri merupakan proses yang panjang dan terus
menerus. Faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap terbentuknya rasa bahwa
diri kita berharga. Dari sisi internal, remaja diharapkan untuk terus dapat melakukan
hal-hal positif yang dapat membantu mengenali diri kita, menggali ide tentang siapa
kita dan semakin meyakinkan diri kita tentang gambaran, identitas, cita-cita, potensi,
kelebihan, dan standar kita sebagai remaja yang sehat. Dengan demikian, maka kita
akan dapat memberikan dorongan atau afirmasi positif untuk mencapai cita-cita dan
harapan kita di masa depan.
Cara meningkatkan rasa berharga pada diri kita?
Sebagai sosok yang unik, masing-masing remaja bisa jadi mempunyai cara dan langkah
yang berbeda dalam meningkatkan keberhargaan diri. Berikut beberapa contoh cara
yang bisa dilakukan:
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Berpikirlah secara terstruktur
Menyusun prioritas. Dalam hidup, sering kali banyak hal yang ingin kita lakukan dan
ingin kita capai. Namun, tentu saja kita tidak bisa melakukan segala hal dalam satu
waktu. Maka dari itu, buatlah prioritas, urutkan mana hal yang paling penting untuk
dilakukan terlebih dulu untuk mencapai tujuan yang paling dibutuhkan untuk dirimu.
Jika satu hal sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan hal berikutnya. Lakukan demikian
seterusnya, maka satu per satu akan selesai.
Yakin dan fokus dengan diri sendiri
Setiap individu remaja itu unik dan istimewa. Fokus pada pikiran positif tentang
diri kita. Jika suatu saat hatimu merasakan keraguan tentang dirimu sendiri, maka
tenangkan diri dan ingat-ingatlah tentang perjalanan keberhasilan yang pernah kamu
jalani. Tekankan pada pengalaman perjuanganmu yang sangat berharga tersebut
hingga berhasil membentuk dirimu saat ini. Dengan bukti itu, kamu akan merasakan
betapa tangguhnya kamu, lalu tolak keraguan ataupun keraguan tentang dirimu.
Lalu, tidak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian adalah
remaja yang mempunyai keunikan masing-masing. Daripada membandingkan diri
sendiri dengan orang lain, lebih membandingkan diri sendiri dari waktu ke waktu
untuk terus fokus pada kualitas dan menjadi lebih baik. Termasuk dalam hal yang
sederhana seperti cara berpakaian. Gunakan pakaian yang kita suka dan membuat
diri kita merasa nyaman. Demikian juga dengan remaja lain, yang akan memakai
pakaian sesuai kenyamanan mereka masing-masing.
Beri jeda untuk dirimu
Sebagai manusia, terkadang kita menghadapi hal yang sulit atau rumit yang
menguras perasaan dan pikiran. Uraikan kembali apa yang sedang terjadi, sadari dan
terima bahwa itu harus kita hadapi. Namun, kita dapat mengambil waktu jeda untuk
mempersiapkan energi menghadapi hal tersebut dan menambah kekuatanmu.
Pikirkan dengan matang dan cukup waktu tentang dampak atau efek keputusan yang
akan kita ambil untuk diri kita dan masa depan kita. Kadang kala, ada keputusan yang
tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi akan membawa dampak baik untuk kita,
misal menjadi bahagia, sejahtera, dan menjadi remaja yang sehat.
Tetapkan standar sesuai diri
Dalam segala hal, kita bisa saja menginginkan standar yang tinggi. Namun, perlu
disadari bahwa realitas/kenyataan yang kita jalani bisa saja berbeda dengan orang
lain. Maka, tetapkan standar yang mengacu pada kemampuan yang kita miliki dan
kondisi yang di alami diri sendiri, bukan dengan patokan orang lain. Suatu waktu, kita
bisa menaikkan standar secara bertahap dan sesuai dengan keadaan kita.
Pilih lingkungan yang mendukung
Sebagai bagian dari masyarakat, kita bisa memilih untuk berada di sekeliling orang
yang mendukung kita, baik itu teman sekolah, komunitas, orang dekat lainnya. Pilih
orang-orang yang kita percaya akan mendukung kita untuk terus bertumbuh sebagai

remaja yang sehat untuk mampu mengejar cita-cita kita.
Orang lain yang tidak tahu tentang kita bisa saja menilai kita secara buruk, namun hal
tersebut tidak perlu dipikirkan dan jangan sampai mengubah penilaian kita terhadap
diri kita sendiri.
● Melakukan hal baik dan berguna untuk orang lain
Untuk meningkatkan kepercayaan diri dan rasa berharga atas dirimu, lakukan hal
bermanfaat yang kamu sukai dan mampu kamu lakukan. Dengan melakukannya,
akan memberikan rasa senang dan kepuasan atas pencapaian yang kamu dapatkan.
Ini akan meningkatkan rasa bahwa diri kita berharga.
Demikian juga dengan hubungan kita dengan orang lain, jika kita bisa melakukan hal
baik yang bermanfaat untuk orang lain, maka dapat meningkatkan rasa percaya diri dan
merasa diakui oleh orang lain. Namun, ingat bahwa kita tidak dapat membuat semua
orang senang, fokus pada hal yang mampu kita lakukan saja.

Langkah-langkah
1. Sapa peserta dengan ramah terlebih dulu. Kamu bisa memanggilnya dengan sebutan
teman-teman, dan mengawali dengan sapaan Hai-Halo untuk menghidupkan
suasana.
2. Bagikan 1 spidol dan 1 lembar kertas HVS atau potongan plano pada semua peserta
3. Mintalah peserta untuk berpasangan, bisa saja dengan teman sebelahnya atau di
depannya.
4. Bacakan instruksi permainannya “Gambaran Diriku”. Mintalah masing-masing
peserta untuk menggaris/membagi kertas jadi 2 bagian. Bagian atas lebih lebar
dan bagian bawahnya lebih kecil. Ajak mereka menulis nama di bagian tengah atas
kertas. Ingat, jangan tunjukkan dulu gambarmu dengan teman pasanganmu.
5. Di bagian tengah kertas, buatlah 1 gambar yang merepresentasikan/menggambarkan
sosok dirimu. Gambar bisa berupa benda seperti air, matahari, ataupun makhluk
hidup, misal hewan, tumbuhan, dan lainnya sesuai penilaianmu.
6. Di sekeliling gambaran dirimu, tulis 3 kelebihanmu, kekuatanmu, atau hal yang
kamu banggakan dari dirimu.
7. Setelah semua selesai menggambar dan menulis kelebihannya, ajak masing-masing
pasangan untuk melihat atau memperhatikan pasangannya selama kurang lebih 1
menit.
8. Lalu, minta masing-masing peserta, menuliskan nama pasangan mainnya di kotak
bagian bawah. Dan tuliskan 2 hal yang disukai atau hal yang mengesankan dari
pasangan mainnya.
9. Setelah selesai, minta masing-masing peserta secara bergantian saling menunjukkan
gambarnya pada pasangan mainnya dan ceritakan makna gambar tersebut serta
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kelebihan yang dimiliki. Dan bacakan juga kelebihan dari pasangan mainnya apa
saja. Beri waktu yang cukup untuk semua peserta mendiskusikan hasil gambarannya.
10. Jika terlihat diskusi sudah selesai dan situasi sudah kondusif, tanyakan bagaimana
perasaan peserta mendengar penilaian pasangan mainnya tentang dirinya?
Terkejutkan? Senangkah? Atau sesuai dengan gambaran dirinya?
11. Kemudian, tawarkan 2 pasang relawan untuk saling membagikan gambaran dan
penjelasan yang ditulis pasangan mainnya di depan semua peserta.
12. Jika sudah selesai, mintalah semua peserta untuk tepuk tangan sebagai bentuk
apresiasi.
Dan bungkus sesi dengan kesimpulan:
● Untuk menumbuhkan citra diri yang positif itu merupakan proses internal dari dalam
diri kita dan eksternal yang dipengaruhi oleh orang lain. Ini memang membutuhkan
waktu.
● Remaja dengan citra diri yang positif akan menerima dan merasa nyaman dengan
dirinya sendiri, baik dari sisi penampilan, perasaan/emosi, dan yakin akan kemampuan
dirinya.
● Permainan tadi adalah salah satu cara untuk terus menggali potensi diri kita untuk
terus dikembangkan. Dengan melihat kelebihan diri kita, juga akan membantu kita
untuk merasa bahwa diri kita berharga dan juga meningkatkan rasa percaya diri.
● Karena proses menumbuhkan citra diri juga dipengaruhi orang lain, dari permainan
tadi pesannya bahwa penting untuk memilih lingkungan pertemanan yang
mendukung diri kita untuk menjadi remaja yang sehat dan maju memperjuangkan
cita-cita kita. Remaja yang mempunyai citra diri yang positif akan mampu menjalani
relasi sosial yang sehat.
● Setiap anak atau remaja itu berbeda dan unik, maka kita tidak perlu membandingkan
diri kita dengan orang lain. Berbanggalah jadi dirimu, dan jadilah versi terbaik dari
dirimu.

Sesi 3

Gender dan
Perkawinan Anak
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3.1 PERBEDAAN GENDER & JENIS KELAMIN

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta mengetahui perbedaan gender & jenis kelamin

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Perbedaan gender & jenis kelamin

Alur Kegiatan & Durasi
Pembukaan/Transisi

5 menit

Diskusi kelompok

15 menit

Curah pendapat

25 menit

Total Durasi:

45 menit

kesempatan yang lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki dan laki-laki
dewasa dibandingkan kepada anak perempuan dan perempuan dewasa.
● Stereotip atau pelabelan berbasis gender (misalnya bahwa perempuan pasti
lemah lembut dan laki-laki pasti lebih kuat) dapat mengungkung anak perempuan
dan anak laki-laki ke dalam perilaku yang membatasi mereka dari pengembangan
potensi yang menyeluruh.
● Anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang berbeda dan
menghadapi hambatan yang berbeda dalam menikmati hak-hak mereka.
● Umumnya hak-hak anak perempuan sering kali tidak dapat dipenuhi dibandingkan
anak laki-laki karena perempuan kurang dihargai dibandingkan laki-laki dalam
sistem patriarki yang saat ini terjadi di mana pun. Keadaan yang biasanya dialami
oleh anak-anak yang berpenampilan atau berperilaku “menyimpang” dari jenis
kelaminnya lebih buruk karena mereka lebih sering menjadi korban kekerasan
fisik, mental, verbal dan seksual. Oleh karena itu, jika kita berkomitmen dalam
memberikan kesempatan anak-anak untuk tumbuh berkembang agar berguna
bagi nusa dan bangsa, maka kita harus bersama-sama sistem yang menyebabkan
ketidaksetaraan gender.

Langkah-langkah
Persiapan

●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas plano kosong 20-30 lembar
Spidol papan tulis 12-24 buah
Kertas plano yang telah ditulisi matriks “Bawaan Lahir vs Dipelajari” Lampiran 3.1
Kertas plano yang telah ditulisi materi “Seks & Gender” Lampiran 3.2

Bahan Bacaan:
Topik gender berkaitan dengan hak anak. Norma gender menyebabkan perbedaan
dalam pemenuhan hak anak dan pada kerentanan anak perempuan dan anak laki-laki.
Alasannya:
● Anak perempuan dan anak laki-laki belajar bahwa masyarakat mengharapkan
mereka memiliki perilaku yang berbeda dan memenuhi peran-peran gender
tertentu. Harapan-harapan ini mempengaruhi sikap dan perilaku mereka
sepanjang hidup.
● Anak perempuan dan anak laki-laki belajar bahwa peran-peran yang diberikan
kepada laki-laki lebih dihargai. Hal ini berujung pada penghargaan dan

1. Fasilitator memulai kembali sesi pelatihan dengan menggunakan salam ‘hai’ dan
‘halo’ dan ‘Tepuk Hak Anak’ untuk mengembalikan semangat dan fokus para
peserta.
2. Sebelum memulai kembali pelatihan, fasilitator dapat menawarkan kepada peserta
untuk senam bersama. Senam bersama dapat dipimpin oleh salah satu peserta
dengan menggunakan panduan video Youtube atau lagu yang familier bagi para
peserta. Hindari menggunakan video atau lagu dengan durasi lebih dari 3 menit
a. Video Youtube rekomendasi untuk senam bersama: A Ram Sam Sa
Perbedaan Gender & Jenis Kelamin
3. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam sesi ini peserta dan fasilitator akan
belajar mengenai perbedaan gender dan jenis kelamin. Pada sesi ini, kita akan
membicarakan mengenai organ reproduksi perempuan, seperti vagina, rahim, dan
organ reproduksi laki-laki, seperti penis, skrotum. Penyebutan organ reproduksi
dalam sesi ini memiliki kepentingan untuk bahan belajar atau ilmu pengetahuan
sehingga peserta dan juga fasilitator tidak memakainya untuk bahan bercanda atau
mengolok-olok. Semuanya harus belajar untuk tetap tenang dan terbuka untuk
menggunakan istilah-istilah formal tersebut saat membahas mengenai reproduksi
perempuan dan laki-laki.
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4. Fasilitator kemudian membagi peserta menjadi 2-4 kelompok (tergantung
jumlah peserta). Fasilitator membagi kelompok laki-laki dan perempuan. Metode
pembagian kelompok dapat dengan permainan. Akan tetapi usahakan agar
pembagian kelompok dapat dilakukan dengan singkat (2-3 menit).
5. Setiap kelompok mendapatkan empat spidol papan tulis dan satu kertas plano.
6. Fasilitator memberikan instruksi kepada kelompok anak perempuan untuk
menggambar anak perempuan yang kira-kira berusia 14-18 tahun dan kelompok
anak laki-laki untuk menggambar anak laki-laki yang kira-kira berusia 14-18 tahun.
7. Setelahnya, anggota kelompok berefleksi dan berdiskusi satu sama lain: “Sebagai
anak perempuan atau anak laki-laki, apa ciri-ciri, kepribadian, kemampuan yang
sering dilekatkan oleh masyarakat sekitar kepadamu?”.
Ciri-ciri yang didiskusikan antara lain:
a. Ciri-ciri fisik (misalnya: memiliki vagina, memiliki penis, memiliki rahim,
produksi sperma, dan sebagainya)
b. Kepribadian (misalnya: tegas, ceria, suka menolong, rajin, dan sebagainya)
c. Kemampuan (misalnya: pandai berolahraga, jago masak, pemimpin di sekolah,
dan sebagainya)
Tulis ciri fisik, kepribadian, kemampuan, sesuai dengan apa yang peserta percaya
atau lihat di masyarakat
8. Setiap kelompok diberikan waktu 20 menit untuk berefleksi, berdiskusi, dan
mengerjakan tugas kelompok ini
9. Setelah selesai, kelompok menempelkan hasil kerjanya di area depan ruangan agar
dapat dilihat oleh seluruh peserta. Kelompok dapat berkeliling untuk melihat hasil
kerja kelompok lainnya selama 3-5 menit.
10. Fasilitator kemudian memimpin seluruh peserta untuk berdiri mengelilingi kertas
plano di depan ruangan yang telah ditulisi matriks seperti pada Lampiran 3.1.
11. Fasilitator kemudian bertanya kepada semua peserta “Sebutkan 5 hal yang paling
banyak disebutkan mengenai anak perempuan”. Tuliskan jawaban peserta pada
matriks di bagian ‘Karakteristik’. Kemudian tanyakan hal yang sama mengenai anak
laki-laki dan kembali tuliskan jawaban peserta pada matriks.
12. Untuk setiap karakteristik yang telah disebutkan oleh peserta, tanyakan apakah
karakteristik tersebut merupakan “Bawaan Lahir” atau “Dipelajari”. Berikan
centang sesuai dengan jawaban peserta.
Contoh tampilan pada kertas plano:
Karakteristik
Memiliki vagina

Bawaan Lahir

Dipelajari

V

Tegas

V

Jago masak

V

Pemimpin

V

13. Fasilitator mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut dengan seluruh peserta.
Pilih 1-2 peserta untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Utamakan peserta
yang jarang berbicara.
d. Melihat hasil kerja kelompok, apakah ciri-ciri yang membedakan anak laki-laki
dan perempuan lebih banyak yang bawaan sejak lahir atau dipelajari seiring
anak bertumbuh? (Biasanya, daftar hal-hal yang dipelajari akan lebih banyak
daripada hal-hal yang bawaan lahir. Tapi bisa jadi hasil diskusi berbeda).
e. Manakah yang disebut dengan seks/jenis kelamin? Apakah bawaan lahir atau
yang dipelajari? Manakah yang disebut dengan gender? Apakah bawaan lahir
atau yang dipelajari?
f. Pernahkah peserta mendengar kata “kodrat”? Manakah yang biasanya disebut
“kodrat” di masyarakat, apakah bawaan sejak lahir atau dipelajari seiring anak
bertumbuh? (Jawabannya: Seharusnya kodrat adalah sesuatu yang sudah ada
sejak lahir. Tapi masyarakat biasanya menganggap hal-hal yang kita pelajari atau
gender sebagai kodrat. Misal, anak laki-laki suka bola dianggap kodrat, padahal
kesukaan pada olahraga bukan sesuatu yang ada sejak lahir).
g. Lihat ciri-ciri yang ada di kolom “DIPELAJARI”. Apakah ciri-ciri tersebut bisa
dilakukan baik oleh anak laki-laki maupun perempuan? (Misal: apakah memasak
dapat dilakukan oleh laki-laki? Apakah menjadi pemimpin dapat dilakukan oleh
perempuan?)
h. Apakah ada ciri-ciri fisik dan kepribadian yang lebih dihargai di masyarakat?
(Misal: punya badan besar lebih dihargai daripada badan kecil, atau bisa bekerja
di sawah lebih dihargai daripada mengasuh anak bayi).
14. Fasilitator meminta salah satu peserta membacakan rangkuman hasil diskusi
menggunakan kertas plano yang telah ditulisi materi, lihat Lampiran 3.2. Fasilitator
dapat menjelaskan lebih jauh sesuai penjelasan di bawah ini:
a. Seks/Jenis kelamin adalah kondisi tubuh/fisik bawaan sejak lahir. Gender adalah
harapan-harapan dan peran-peran yang dibangun masyarakat karena kondisi
tubuh/fisik tertentu (misalnya karena seseorang mempunyai penis maka
diharapkan untuk kuat, atau seseorang mempunyai vagina maka diharapkan
untuk lemah lembut, dsbnya).
Seks/Jenis Kelamin

Gender

Bersifat biologis/bawaan lahir

Sosial/dipelajari

Sama sepanjang masa

Berubah dari masa ke masa

Di mana pun tetap sama

Berubah tergantung konteks sosial/
daerah
Dikonstruksi/dibangun oleh
masyarakat/sosial
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b. Yang sering disebut sebagai “kodrat” oleh masyarakat adalah hal-hal yang
sebenarnya dipelajari dari masyarakat dan masih bisa berubah.
c. Hal-hal yang dipelajari dari masyarakat (misalnya: kepribadian, kemampuan)
bisa dilakukan oleh baik laki-laki dan perempuan (misalnya: laki-laki juga bisa
merawat anak bayi, perempuan juga bisa memanjat pohon, laki-laki juga boleh
mengekspresikan perasaan sedih seperti menangis, dll).
d. Memaksakan suatu karakteristik yang bukan bersifat biologis hanya karena
seseorang berjenis kelamin perempuan/laki-laki dapat menyebabkan kerugian,
misalnya:
i. Karena asumsi laki-laki harus selalu kuat, banyak korban kekerasan berjenis
kelamin laki-laki yang tidak melapor karena anggapan jika melapor lantas
dianggap ‘lemah’ atau ‘tidak kuat’. Anggapan bahwa laki-laki harus kuat juga
menyebabkan tingginya angka remaja laki-laki yang mengalami kecelakaan
dan terlibat dalam perkelahian.
ii. Asumsi perempuan harus lembut menyebabkan perempuan menjadi korban
dari kekerasan yang tidak sepatutnya melawan. Sehingga, perempuan
korban kekerasan memiliki waktu yang cukup lama untuk bisa pergi dari
lingkaran kekerasan yang dialaminya.
iii. Pada krisis moneter tahun 1998-1999, banyak laki-laki bunuh diri karena
merasa tertekan akibat himpitan ekonomi dan tidak mampu menafkahi
keluarganya. Padahal, tanggung jawab untuk mencari nafkah dapat
dibicarakan, dibagi, dan ditanggung bersama-sama antara laki-laki dan
perempuan.
iv. Perempuan sebagai istri selalu dilekatkan dengan ide melakukan pekerjaan
domestik. Hal ini menyebabkan perempuan yang bekerja mengalami
beban ganda: beban kerja dan beban sebagai ibu rumah tangga. Perlu ada
pembagian tugas domestik yang adil antara suami dan istri yang disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing.
Referensi: http://lakilakibaru.or.id/category/wacana/
e. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah. Masalahnya
adalah kita belajar bahwa karakteristik bawaan lahir laki-laki lebih berharga
daripada perempuan. Padahal, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama
berharga dan berdaya.
15. Segarkan kembali peserta dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
1. Peserta memahami bagaimana gender berkaitan dengan identitas lain (usia,
disabilitas, tingkat pendidikan, status ekonomi, ras, etnis, agama, kewarganegaraan,
dll) dan menyebabkan adanya kerentanan yang berbeda pada masing-masing anak.
2. Peserta memahami bagaimana anak perempuan memiliki kerentanan khususnya
terhadap kekerasan seperti kekerasan seksual, perkawinan usia anak, kekerasan
berbasis gender online, dan kekerasan dalam pacaran.

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Relasi kuasa
2. Kerentanan anak perempuan

Alur Kegiatan & Durasi
Pembukaan/Transisi

5 menit

Permainan: Power Walk

50 menit

Curah pendapat

15 menit

Total Durasi:

70 menit

Persiapan
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas plano kosong 20-30 lembar
Spidol papan tulis 12-24 buah
Kertas plano yang telah ditulisi matriks “Bawaan Lahir vs Dipelajari” Lampiran 3.3
Kertas plano yang telah ditulisi materi “Seks & Gender” Lampiran 3.4

Bahan Bacaan:
Topik gender berkaitan dengan hak anak. Norma gender menyebabkan perbedaan
dalam pemenuhan hak anak dan pada kerentanan anak perempuan dan anak laki-laki.
Alasannya:
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● Anak yang disabilitas, dengan identitas gender berbeda, anak tanpa orang tua, anak
adopsi, tinggal bersama orang tua tunggal, tanpa status pernikahan, dari keluarga
miskin, dari pasangan agama minoritas, dari pemeluk agama lokal, atau suku adat
terasing, kelompok minoritas lainnya memiliki kerentanan dan risiko lebih tinggi
daripada anak-anak yang lain untuk terpapar pada kekerasan ataupun dihambat saat
mau mendapatkan hak dan perlindungannya.

Langkah-langkah
1. Fasilitator memulai kembali sesi pelatihan dengan menggunakan salam ‘hai’ dan
‘halo’ dan ‘Tepuk Hak Anak’ untuk mengembalikan semangat dan fokus para peserta.
Relasi Kuasa
2. Fasilitator menjelaskan bahwa sekarang peserta akan bermain ‘power walk’.
Minta 10 orang peserta untuk menjadi pemain. Sisanya dibagi rata untuk menjadi
pengamat setiap orang pemain.
3. Fasilitator membagikan 1 peran yang telah disiapkan kepada setiap peserta secara
acak. Peran yang didapatkan harus dirahasiakan, tidak diberitahukan kepada
peserta lain. Daftar peran lihat lampiran 3.3.
4. Peserta dan pengamatnya diberikan waktu 3 menit untuk memahami perannya.
Peserta akan berpura-pura menjadi karakter yang mereka dapatkan.
5. Setelah 3 menit, fasilitator meminta semua peserta berdiri dalam satu baris,
tidak ada yang di belakang atau di depan barisan. Pengamat berdiri di belakang
pemain, tetapi jangan sampai mengganggu pergerakan pemain yang akan maju
atau mundur.
6. Permainan dimulai. Fasilitator membacakan sejumlah pernyataan, lihat lampiran
3.4. Peserta yang merasa pernyataan tersebut sesuai dengan karakternya, akan
maju satu langkah, jika ragu-ragu diam di tempat, dan jika tidak sesuai akan mundur
satu langkah. Pada bagian ini pengamat dapat memberikan pertimbangan untuk
maju atau mundur.
a. Contoh: Peserta pelatihan bernama Budi mendapatkan peran menjadi ‘seorang
anak perempuan, berusia 14 tahun, yatim piatu, tidak sekolah, tinggal dengan
neneknya yang sudah berusia 81 tahun dan sakit keras’. Ketika fasilitator
membacakan pernyataan, “Saya punya waktu dan kemampuan (uang, fasilitas)
untuk menikmati waktu dengan teman, berolahraga, atau berekreasi,” maka
Budi sebagai peran yang ia dapatkan akan mundur satu langkah - karena peran
yang ia dapatkan tidak mungkin mempunyai waktu dan kemampuan untuk
menikmati waktu dengan teman, berolahraga, atau berekreasi. Dan begitu
seterusnya.

7. Setelah membacakan seluruh pernyataan atau sekitar 10 menit permainan,
fasilitator meminta peserta tetap berada di tempatnya. Kemudian, fasilitator
memilih beberapa orang yang berdiri paling depan, paling belakang, dan tengahtengah dan bertanya:
h. (Posisi) Mengapa Anda berdiri paling depan? Mengapa Anda berdiri paling
belakang? Mengapa Anda berdiri di tengah-tengah? Apakah karena peran
yang Anda mainkan laki-laki / perempuan? Apakah karena usia peran yang
Anda mainkan?
i. (Nilai) Apakah peran yang Anda mainkan dihargai oleh masyarakat? Mengapa?
Apa posisi berdiri Anda juga disebabkan oleh penghargaan masyarakat pada
peran Anda?
j. (Ganti gender dan usia) Coba Anda bayangkan, apakah jika peran Anda menjadi
anak-anak atau menjadi orang dewasa, posisi Anda akan berubah? Apakah
jika peran Anda menjadi laki-laki atau perempuan, posisi Anda akan berubah?
Mengapa?
8. Fasilitator memberi kesempatan kepada 3 orang pengamat untuk menyampaikan
pendapatnya, mengapa orang yang diamati berdiri di depan/belakang?
9. Fasilitator kemudian mendiskusikan dengan seluruh peserta:
a. (Kecenderungan) bagaimana ciri-ciri orang-orang yang berada di bagian
belakang? Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang ada di bagian depan? (Ciri-ciri
terutama jenis kelaminnya dan usianya)
b. Apakah orang yang berdiri paling depan sering mengalami kekerasan dalam
hidupnya? Apakah orang yang berdiri paling belakang sering mengalami
kekerasan dalam hidupnya?
c. Apakah orang-orang itu bisa mendapatkan bantuan jika mengalami kekerasan,
atau malah mendapatkan kesulitan? Kalau ia mudah atau sulit mendapatkan
bantuan, bagaimana dampak kekerasan pada dirinya?
d. Apa yang menyebabkan seseorang sering mengalami kekerasan? Apakah jenis
kelamin atau gendernya, atau usianya, atau identitasnya yang lain? Apa yang
menyebabkan dampak kekerasan yang dialami seseorang besar atau kecil?
e. Berikan contoh yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di desa.
10. Fasilitator merangkum hasil diskusi dan menghubungkannya dengan kesimpulan
utama, gunakan kertas plano yang telah ditulisi materi ‘Relasi Kuasa’ (lihat lampiran
3.6.):
a. Orang yang berdiri paling depan adalah orang yang memiliki kuasa (power)
paling besar di masyarakat. Sebaliknya, orang yang berdiri paling belakang
adalah orang yang memiliki kuasa paling kecil. Kuasa ini tidak hanya berarti
memiliki posisi pada instansi pemerintah seperti Presiden atau Kepala Desa.
b. Seberapa besar kuasa yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh penghargaan
masyarakat pada dirinya.
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c. Gender dan umur seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang dihargai
di masyarakat. Biasanya perempuan atau orang-orang yang tidak terlihat
maskulin/macho tidak dihargai masyarakat. Biasanya anak-anak juga kurang
dihargai di masyarakat karena dianggap tidak memiliki pengalaman dan bisa
disuruh-suruh.
d. Selain itu, seberapa besar kuasa seseorang juga dipengaruhi oleh gabungan
identitas lainnya: status ekonomi, jabatan, pendidikan, agama, etnis, disabilitas,
orientasi seksual, dll.
e. Intinya, manusia tidak hanya terdiri dari dua kelompok laki-laki dan perempuan.
Laki-laki terdiri dari berbagai macam kelompok (ada laki-laki remaja, laki-laki
Indonesia, laki-laki Katolik, dan sebagainya) begitu juga dengan perempuan
(ada perempuan Papua, perempuan kaya, perempuan Amerika).
f. Identitas jenis kelamin dan gender yang melekat pada seseorang bergabung
dengan identitas lain (usia, etnis, suku, warna kulit, status ekonomi, latar
belakang pendidikan, agama, kewarganegaraan, kondisi fisik, dll.) menentukan
kerentanan individu terhadap kekerasan. Selain itu, seberapa besar dampak
kekerasan yang dirasakan seseorang juga ditentukan oleh identitasnya.
Dalam sesi ini kita ingin mengetahui bahwa anak tidak hidup dalam ruang kosong,
namun anak adalah bagian dari sebuah sistem masyarakat, mulai dari yang terkecil
keluarga, kelompok sebaya hingga masyarakat. Dari di lapisan-lapisan tersebut, banyak
pihak yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan nasib perempuan. Melalui
metode Lingkar Kehidupan, diharapkan peserta akan:
● Memiliki perspektif yang berfokus pada anak perempuan (girl- centered) untuk
melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan, kebijakan, aksi, dan advokasi.
● Mengetahui siapa pihak-pihak yang seringkali terlibat dalam pembuatan keputusan
bagi masa depan dan hidup anak perempuan
● Bagaimana dan di mana keputusan terkait anak perempuan dibuat dan apakah
sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak perempuan

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta memahami ‘Maqâshid Syariah’ (tujuan-tujuan syariat) untuk memastikan
anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
2. Peserta memahami bahwa sebagai anak, mereka memiliki hak-hak dasar yang wajib
dipenuhi agar anak dapat tumbuh kembang dan memaksimalkan potensinya
3. Peserta mengetahui jenis-jenis kekerasan terhadap anak
4. Peserta memahami dampak kekerasan terhadap anak

Apa yang akan kita bahas bersama?
1.
2.
3.
4.
5.

Maqâshid Syariah Pemenuhan Hak Anak
Hak Anak
Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak
Dampak Kekerasan Terhadap Anak
Perkawinan Usia Anak

Alur Kegiatan & Durasi
Pembukaan/Transisi

7 menit

Permainan Setuju Tidak Setuju “Hak Anak”

15 menit

Presentasi Fasilitator “Hak Anak”

5 menit

Permainan “Maqâshid Syariah”

10 menit

Diskusi & Curah Pendapat “Kekerasan Terhadap Anak”

15 menit

Diskusi & Curah Pendapat “Perkawinan Usia Anak”

25 menit

Total Durasi:

77 menit

Persiapan
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●
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●
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Alat & Bahan:
Lembaran kalimat permainan ‘setuju-tidak setuju’. Pilih 5-8 kalimat yang dinilai
fasilitator paling sesuai untuk kondisi komunitas (desa/RW) peserta. Lihat Lampiran
3.7.
Kertas plano yang telah dituliskan materi Maqâshid Syariah dan Klaster Hak Anak.
Lihat Lampiran 3.8.
Kertas plano yang telah dituliskan materi ‘hak anak, prinsip hak anak, dan 5 klaster
hak anak’. Lihat Lampiran 3.9.
Kertas plano yang telah dituliskan berbagai fakta dan angka kekerasan terhadap
anak.
Kertas plano yang telah dituliskan jenis-jenis kekerasan dan dampak kekerasan
terhadap anak.
Bahan Bacaan:
Hak anak: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak
anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang di Indonesia.
Tulisan mengenai Maqâshid Syariah (akan dibagi offline)
Prinsip Hak Anak:
o Non – diskriminasi: Tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku,
agama, ras, status sosial ekonomi.
o Kepentingan terbaik bagi anak: Dalam semua tindakan yang menyangkut
anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan
badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama.
o Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: merupakan hak asasi yang
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua.
o Penghargaan terhadap partisipasi anak: Menghormati hak-hak anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan,
terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.
Lima Klaster Hak Anak (Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014, pasal 6 s/d 20) :
o Hak sipil dan kebebasan: Hak atas identitas, kewarganegaraan, diasuh
oleh orang tua; kebebasan berpendapat, berpikir, hati nurani, dan agama;
kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai; perlindungan privasi;
akses terhadap informasi; hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau
perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat manusia.

o Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: Bimbingan orang tua dan
perkembangan kapasitas anak; tanggung jawab orang tua dan bantuan
negara; berpisah dari orang tua; reunifikasi keluarga; pemindahan dan nonpemulangan gelap; pemulihan pemeliharaan bagi anak; anak-anak dirampas
dari lingkungan keluarga mereka; adopsi; tinjauan berkala atas penempatan
dan perlakuan; perlindungan dari semua bentuk kekerasan; rehabilitasi dan
reintegrasi korban kekerasan.
o Kesehatan dan kesejahteraan dasar: Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
pembangunan; dukungan untuk orang tua yang bekerja; hak-hak anak-anak
berkebutuhan khusus; hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan; hak atas
jaminan sosial; hak atas standar hidup yang layak.
o Pendidikan, waktu luang, dan aktivitas kebudayaan: Hak atas pendidikan,
tujuan pendidikan, waktu luang dan rekreasi, bermain, dan berpartisipasi pada
aktivitas budaya dan kesenian.
o Perlindungan khusus: Anak pada situasi bencana; anak berhadapan dengan
hukum; anak pada situasi eksploitasi; anak pada kelompok minoritas atau suku
asli.
● UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
o Mempertimbangkan: bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat
khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi
yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
Catatan bagi fasilitator: Ciri dan sifat khusus itu kemudian dijelaskan lebih lanjut,
berdasarkan jawaban kelompok mengenai ‘mengapa anak perlu dilindungi’ dan
pembahasan ciri anak di pertemuan sebelumnya. Ciri dan sifat khusus tersebut yang
membuat anak rentan mengalami kekerasan dan wajib dilindungi.
● Fakta & Angka Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia
o Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): 15.857 kasus kekerasan terhadap
anak (2011-2015), dan dari angka tersebut sebanyak 2.956 anak menjadi
korban kekerasan seksual.
o Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk
kekerasan seksual, terjadi dalam jumlah yang banyak dan tersebar di berbagai
tempat. Selain dalam jumlah yang banyak, KPAI juga menyebutkan bahwa
angka kekerasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2011 sebanyak
2.178 kasus, 2012 sebanyak 3.512 kasus, 2013 sebanyak 4.311 kasus, 2014
sebanyak 5.066 kasus, 2015 sebanyak 4.309 kasus, 2016 sebanyak 4.622 kasus,
2017 sebanyak 4.579 kasus, dan 2018 total 4.885 kasus.
o Sedangkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) melalui sistem pelaporan SIMFONI-PPA menunjukkan angka
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kekerasan terhadap anak pada 2015 sebanyak 1.975 kasus dan meningkat
menjadi 6.820 kasus pada 2016 (KPPPA, 2017). Perbedaan data yang dimiliki
oleh KPPPA dan KPAI bisa disebabkan oleh sumber informasi yang berbeda.
Namun ada kecenderungan yang sama, yakni angka kekerasan terhadap anak
yang meningkat dari tahun ke tahun.
● Jenis-jenis & Dampak Kekerasan Terhadap Anak
Cek Lampiran 3.11.

Langkah-langkah
1. Fasilitator memulai kembali sesi pelatihan dengan menggunakan salam ‘hai’ dan
‘halo’ untuk mengembalikan semangat dan fokus peserta.

2.

3.

4.

5.

Hak Anak
Fasilitator menjelaskan bahwa definisi anak menurut UU Republik Indonesia
tentang Perlindungan Anak: Anak adalah manusia yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi semua peserta
merupakan anak.
Fasilitator menjelaskan bahwa sekarang kita akan bermain “Setuju” dan “Tidak
Setuju”. Fasilitator berdiri di bagian tengah di depan ruangan lalu membagi ruangan
sebelah kiri fasilitator menjadi area “setuju” dan ruangan sebelah kanan fasilitator
menjadi area “tidak setuju”.
a. Fasilitator kemudian menjelaskan peraturannya:
i. Fasilitator akan membacakan sejumlah kalimat.
ii. Peserta yang setuju dengan kalimat tersebut segera berdiri di area “setuju”
dan peserta yang tidak setuju segera berdiri di area “tidak setuju”
iii. Dalam permainan ini tidak ada benar atau salah, melainkan pendapat
masing-masing/pribadi terhadap pernyataan yang akan dibacakan.
iv. Tanyakan kepada peserta jika masih ada yang belum memahami cara
bermain “setuju - tidak setuju”. Jelaskan kembali atau ajak peserta untuk
mencoba permainan ini.
Fasilitator mulai membacakan sebuah kalimat untuk uji coba pemahaman peserta
terhadap permainan:
a. Mie instan pakai telur dan cabai rawit (bisa diganti dengan makanan khas
daerah) adalah makanan yang paling enak di Indonesia!
Jika semua peserta sudah memahami cara bermainnya, maka fasilitator dapat
memulai permainan yang sesungguhnya.
a. Fasilitator mulai membacakan satu-satu 5-8 kalimat yang fasilitator pilih pada
Lampiran 3.7. Fasilitator dapat memilih pernyataan yang paling relevan dengan

peserta berdasarkan hasil pre-test peserta.
b. Setiap selesai membacakan dan peserta sudah berdiri di area ‘setuju’ atau
‘tidak setuju’, fasilitator menanyakan satu orang dari area setuju dan satu
orang dari area tidak setuju mengenai alasan mereka setuju / tidak setuju.
c. Usahakan agar peserta yang menyampaikan pendapatnya berbeda-beda
orang.
d. Jika terjadi perdebatan antara kubu setuju dan tidak setuju, fasilitator
menengahi dengan merujuk pada penjelasan dari setiap pernyataan di
permainan setuju-tidak setuju.
6. Setelah selesai permainan, fasilitator mengajak peserta untuk mengapresiasi
pendapat satu sama lain dengan bertepuk tangan. Fasilitator mempersilakan
peserta untuk kembali ke tempatnya masing-masing.
7. Sebelum mulai menjelaskan, fasilitator menanyakan kepada peserta: Agar anak
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apa saja yang anak butuhkan? Atau,
apa saja yang harus dipenuhi untuk anak? (Undang 1 atau 2 orang menjawab).
Tuliskan kata kuncinya pada lembaran kertas plano yang kosong, misalnya: gizi yang
seimbang, pendidikan, agama, dan sebagainya.
8. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam agama Islam, ada panduan untuk memastikan
anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi manusia yang
bermanfaat bagi masyarakat. Fasilitator lalu menunjukkan dua kertas plano yang
ditempel bersebelahan, lihat Lampiran 3.8. Peserta diminta untuk mencocokkan
(dengan cara menarik garis) Maqâshid Syariah Pemenuhan Hak Anak pada halaman
pertama dengan jenis-jenis hak anak yang ada pada halaman lainnya. Berikan
kesempatan bagi 5-8 peserta untuk maju dan menarik garis dari Maqâshid Syariah
ke kluster hak anak. Satu Maqâshid Syariah dapat ditarik ke beberapa kluster yang
berbeda.
9. Fasilitator kemudian menjelaskan mengenai hak anak dan prinsip hak anak
dengan lembaran kertas plano yang telah ditulisi kata kunci materi ‘hak anak’, lihat
Lampiran 3.9.
10. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan ‘Tepuk Hak Anak’ (Contohnya bisa
cek video youtube ‘Tepuk Hak Anak’ oleh ‘Sekolah Ramah Anak Official’)
“Tepuk Hak Anak! (Prok prok prok)
Hak Hidup !
Tumbuh Kembang!
Perlindungan!
Partisipasi Yes!!
Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak
11. Fasilitator kemudian menegaskan kembali bahwa saat anak dapat bertumbuh dan
berkembang dengan dipenuhi hak dan kebutuhannya yang sesuai dengan ciri dan
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kebutuhan yang sesuai dengan usianya, maka anak dapat tumbuh menjadi manusia
yang sehat lahir dan batin, serta berkontribusi dengan baik kepada masyarakat
dan komunitas. Sayangnya, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia masih
cukup tinggi. Fasilitator kemudian menjelaskan beberapa fakta mengenai angka
kekerasan di Indonesia dengan kertas plano yang telah ditulisi materi seperti pada
Lampiran 3.10.
12. Fasilitator mengajak peserta untuk menyampaikan pendapat mengenai tiga
pertanyaan di bawah ini. Tuliskan jawaban peserta secara umum (kata kunci) pada
kertas plano.
a. Praktik dan bentuk kekerasan yang banyak terjadi pada anak di lingkunganmu?
b. Dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak?
c. Apa yang dilakukan oleh masyarakat bila melihat tindak kekerasan pada anak?
d. Budaya dan praktik perlindungan anak di desa yang telah dilakukan?
Perkawinan Usia Anak
13. Fasilitator kemudian bertanya kepada peserta, “Bagaimana dengan perkawinan
usia anak? Apa pandangan masyarakat yang mendorong terjadinya perkawinan
usia anak?” Fasilitator menuliskan kata kuncinya pada kertas plano kosong.
14. Fasilitator kemudian menjelaskan ada beberapa pandangan yang umum di
masyarakat mengenai perkawinan usia anak. Kali ini kita akan membahas dua
pandangan yang paling umum terlebih dahulu, yakni takut zina dan Hadis Aisyah.
Fasilitator menjelaskan dengan kertas plano yang telah dituliskan materi pada
Lampiran 3.8. Terakhir, kembali tunjukkan kertas plano Maqâshid Syariah yang
telah dikerjakan peserta sebelumnya.
15. Fasilitator kemudian menyimpulkan:
e. Anak memiliki ciri dan sifat khusus yang membuatnya rentan terhadap
kekerasan. Seperti yang telah dipetakan bersama, setiap kelompok usia anak
memiliki ciri khusus, kebutuhan khusus, yang membuat anak membutuhkan
perlindungan. Oleh karena itu, Indonesia dengan tegas mengatur hal-hal
mengenai Perlindungan Anak dalam Undang-Undang. Hak Anak dilindungi
secara tegas dalam UU tersebut.
f. Setiap lapisan masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk
memastikan anak terpenuhi haknya dan terlindungi dari segala bentuk
kekerasan. Negara, pemerintah, pemerintah daerah (provinsi, kota, kabupaten,
kecamatan, RW/desa), keluarga, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan,
lembaga agama, dan seluruh elemen masyarakat hingga ke setiap individu orang
dewasa bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi anak.
g. Anak yang memperoleh haknya dan terlindungi dari kekerasan akan tumbuh
dan berkembang menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa. Masa depan kita, desa/RW kita, ada di tangan anak-anak

kita, ada pada bagaimana kita memastikan hak anak-anak kita terpenuhi dan
terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
16. Fasilitator dapat mengajak peserta untuk melakukan ‘Tepuk Hak Anak’ sekali lagi
kemudian mengumumkan kepada peserta untuk beristirahat selama 60 menit.
Peserta dipersilahkan untuk ke kamar kecil, mengambil konsumsi, beribadah, dan
lain-lain.

Tips untuk Fasilitator Sesi 1
1. Versi lengkap ciri-ciri perkembangan anak menurut kelompok umur, jenis-jenis dan
dampak kekerasan terhadap anak (Lampiran 2.6) dapat dicetak dan dibagikan kepada
semua peserta sebagai bahan referensi. Untuk keperluan tugas kelompok, informasi
dibuat poinnya saja.
2. Fasilitator dapat menjelaskan mengenai kewajiban anak hanya jika ada yang bertanya
mengenai kewajiban anak. Akan tetapi fasilitator perlu menekankan bahwa hak anak
merupakan hak asasi – melekat pada anak tanpa membedakan kondisinya, tanpa
ada syarat bahwa anak harus memenuhi kewajiban. Kewajiban merupakan konsep
yang melekat pada subjek hukum, dalam UU Tentang Sistem Peradilan Anak, anak
yang berusia 12 tahun baru dapat dipertanggungjawabkan sebagai ‘subjek hukum’.
Selain itu, kewajiban anak dalam UU PA ini justru menekankan pemenuhan hak anak,
misalnya: saat menghormati orang tua, wali, dan guru, di situ juga melekat hak anak
untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua, wali, dan guru, dan sebagainya. Anak
yang dipenuhi haknya sama dengan anak yang menjalankan kewajibannya.
Kewajiban anak (berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun
2002, pasal 19):
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
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Lampiran 3.1

Lampiran 3.4

Lampiran Sesi 3 - Matriks “Bawaan Lahir atau Dipelajari”
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KARAKTERISTIK

BAWAAN LAHIR

DIPELAJARI

Lampiran 3.2
Lampiran Sesi 3 - Materi Jenis Kelamin & Gender
Tulis pada kertas plano:
Seks/Jenis Kelamin

Lampiran Sesi 3 - Kalimat Power Walk (dibacakan oleh fasilitator)
• Saya makan sedikitnya dua kali sehari.
• Saya merasa nyaman berjalan sendirian di pinggir jalan yang sepi dan gelap.
• Saya dapat mengikuti pertemuan-pertemuan masyarakat yang diadakan di lingkungan saya
karena saya selalu diundang.
• Saya punya waktu dan kemampuan (uang, fasilitas) untuk menikmati waktu dengan teman,
berolahraga, atau berekreasi.
• Saya mudah mendapatkan layanan kesehatan (RS, puskesmas, klinik, dst.) jika saya
membutuhkannya.
• Saya bebas menentukan kapan dan dengan siapa saya akan menikah.
• Saya merasa nyaman berbicara di tempat umum dan menyampaikan pendapat saya.

Gender

Bersifat biologis/bawaan lahir

Sosial/dipelajari

Sama sepanjang masa

Berubah dari masa ke masa

Di manapun tetap sama

Berubah tergantung konteks sosial/daerah
Dikonstruksi/dibangun oleh masyarakat/sosial

Lampiran 3.3
Lampiran Sesi 3 - Daftar Peran Power Walk
1. Anak perempuan, 14 tahun, buta sejak lahir, tinggal di desa terpencil
2. Remaja laki-laki, 17 tahun, tidak lulus SMP, pengangguran, diasuh oleh kakek dan neneknya
3. Perempuan, 47 tahun, menikah dan memiliki dua anak, bekerja sebagai PNS
4. Laki-laki, 49 tahun, duda sekaligus orang tua tunggal bagi tiga anaknya, bekerja sebagai buruh
tani/petani penggarap
5. Remaja laki-laki, 16 tahun, lulusan SMP, orang tuanya bercerai, bekerja sebagai kernet angkot
di kota
6. Remaja perempuan, 14 tahun, pengurus OSIS di sekolahnya, yatim piatu dan tinggal di panti
asuhan
7. Laki-laki, 44 tahun, menikah, anggota partai politik, punya jabatan di DPRD
8. Perempuan, 46 tahun, kepala sekolah SD, baru menyelesaikan pendidikan S2
9. Laki-laki, 65 tahun, pemilik lahan perkebunan yang cukup luas, tokoh adat
10. Perempuan, 75 tahun, janda, sakit-sakitan dan tinggal seorang diri

Lampiran 3.5
Lampiran Sesi 3 - Materi Relasi Kuasa
Kertas plano 1:
Orang yang berdiri paling depan = memiliki kuasa (power) paling besar di masyarakat.
Orang yang berdiri paling belakang = memiliki kuasa paling kecil.
Seberapa besar kuasa yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh penghargaan masyarakat pada
dirinya.
Penghargaan masyarakat terhadap seseorang dipengaruhi oleh:
1. Gender
2. Umur
3. Jabatan
4. Kemampuan ekonomi
5. Tingkat pendidikan
6. Agama
7. Etnis
8. Dll
Kertas plano 2:
Identitas jenis kelamin dan gender yang melekat pada seseorang bergabung dengan identitas lain
(usia, etnis, status ekonomi, pendidikan, agama, dll.) menentukan kerentanan individu terhadap
kekerasan. Oleh karena itu, anak, perempuan, terutama ANAK PEREMPUAN memiliki kerentanan
yang lebih besar terhadap kekerasan.
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Lampiran 3.6
Lampiran Sesi 3 – Permainan Pubertas
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Pernyataan pubertas:
1. Saya merasa tumbuh bulu-bulu halus di bagian tubuh seperti ketiak
2. Saya merasa tumbuh bulu-bulu halus di bagian tubuh seperti kemaluan
3. Buat laki-laki, saya merasa tumbuh bulu-bulu kumis atau jenggot
4. Saya merasa suara saya terdengar lebih berat/besar dan tumbuh jakun
5. Saya merasa suara saya menjadi lebih lembut
6. Saya tertarik menggali hal baru
7. Saya mengalami menstruasi
8. Saya mengalami mimpi basah
9. Saya merasa lebih suka bergaul dan curhat dengan teman, dibanding dengan keluarga
10. Saya merasa wajah saya menjadi lebih berminyak dan mudah berjerawat
11. Saya mulai merasa tertarik atau naksir dengan teman saya

6.

7.

Lampiran 3.7
Lampiran Sesi 3 – Kalimat Permainan “Setuju-Tidak Setuju”
No
1.

2.

3.

4.

5.

Pernyataan
Anak adalah manusia yang berusia < 15 tahun.
Penjelasan: Anak merupakan manusia yang berusia < 18 tahun. Manusia berusia 15
sampai sebelum 18 tahun masih termasuk anak.
Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia.
Penjelasan: Berdasarkan konvensi hak anak yang mendasari UU Perlindungan Anak
di Indonesia, Hak Anak merupakan Hak Asasi Manusia, yang melekat, terberi, tanpa
membeda-bedakan status sosial dan lain-lainnya.
Bermain merupakan hak anak yang wajib dipenuhi.
Penjelasan: Berdasarkan KHA dan UU PA di Indonesia, anak berhak atas waktu luang
(tidak bekerja), untuk bermain, belajar, berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
Kasus kekerasan pada anak paling banyak terjadi di lingkungan terdekat (keluarga,
sekolah, dan tetangga).
Penjelasan: Berdasarkan data penelitian pada 2017 oleh Inisiatif Pembelajaran
Global Kekerasan pada Anak, 73,7 persen kekerasan pada anak di Indonesia terjadi
di lingkungan terdekat.
Anak harus diberikan hukuman fisik agar tumbuh menjadi anak yang disiplin.
Penjelasan: Hukuman fisik dapat menyakiti anak dan berdampak buruk bagi tumbuh
kembang anak. Agar anak tumbuh menjadi anak yang disiplin, orang tua, guru, dan
orang dewasa lainnya dapat menggunakan pendekatan lainnya yang aman dan
membangun anak, seperti: membuat peraturan dan kesepakatan dengan anak
(misalnya: tidak boleh memukul orang lain), konsisten dalam menerapkan peraturan
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dan kesepakatan tersebut, berkomunikasi dengan anak (misalnya: menjelaskan
tidak boleh memukul karena itu sakit, dan kita sendiri juga tidak mau dipukul).
Akta kelahiran merupakan bagian dari hak anak.
Penjelasan: Sesuai dengan KHA dan UU PA, akta kelahiran merupakan bagian dari
hak anak, yaitu hak atas identitas dan kewarganegaraan. Akta kelahiran memiliki
fungsi hukum: pengakuan negara terhadap status seseorang, menjelaskan bahwa
anak adalah terlahir dari orang tua baik orang tua tunggal atau pasangan bapak/
ibu, serta membuktikan anak sebagai warga negara yang sah; fungsi identitas: anak
tercatat dalam sistem kependudukan negara mencakup 23 elemen data yaitu nama,
alamat, golongan darah, sidik jari, dan sebagainya; serta fungsi administrasi: sebagai
persyaratan dalam berbagai program pemerintah, pengurusan dokumen, dll (UU
Kependudukan No. 23 tahun 2006).
Anak boleh ditelantarkan jika anak tidak mau patuh terhadap orang tua.
Penjelasan: Penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan pada anak. Apa pun
kondisi anak, orang tua tidak diperkenankan melakukan kekerasan. Begitu juga dalam
kondisi apa pun rumah tangga orang tua; baik saat masih dalam ikatan perkawinan
maupun dalam kondisi telah bercerai dengan pasangannya, kedua orang tuanya
Harus tetap menjamin anak tidak terlantar dan tidak ditelantarkan baik oleh ibunya
dan juga bapaknya. Setiap keputusan orang tua harus memiliki keberpihakan
terhadap anak.
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta (terlibat) melakukan kekerasan terhadap anak.
Penjelasan: Hal ini sesuai dengan UU PA.
Anak usia 5 tahun memiliki hak yang sama dengan remaja berusia 16 tahun.
Penjelasan: Betul. Akan tetapi, ciri-ciri anak berusia 5 tahun dan 16 tahun berbeda,
sehingga kebutuhannya berbeda, kemampuannya untuk melindungi diri, serta
kerentanannya terhadap kekerasan juga berbeda.
Anak boleh dikawinkan asalkan keluarga setuju dan pihak laki-laki bisa menanggung
beban hidup mereka.
Penjelasan: Perkawinan usia anak meningkatkan risiko anak mengalami putus
sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kematian ibu saat
melahirkan. Alat reproduksi anak perempuan belum siap dibuahi hingga berusia di
atas 18 tahun sehingga rentan mengalami pendarah dan komplikasi kehamilan dan
persalinan. Selain itu, pasangan yang menikah di usia anak juga rentan mengalami
KDRT dan perceraian oleh karena belum dewasanya pemikiran dan psikologis
anak. Saat bercerai, anak akan kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa
anak serta tanpa keterampilan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Situasi ini
membebani keluarga dan membuat siklus kemiskinan menjerat keluarga.
Anak suku harus diutamakan dalam memperoleh kesempatan pemenuhan hak anak.
Penjelasan: Pemenuhan hak anak memiliki prinsip non-diskriminatif (pemenuhannya
tidak memandang latar belakang suku, ras, agama, dan adat, status sosial-ekonomi,
disabilitas, status hukum, dan lain-lainnya).
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Anak yang nakal boleh dipukul sepanjang tidak melukai fisiknya.
Penjelasan: Hukuman fisik dapat menyakiti anak dan berdampak buruk bagi tumbuh
kembang anak. Agar anak tumbuh menjadi anak yang disiplin, orang tua, guru, dan
orang dewasa lainnya dapat menggunakan pendekatan lainnya yang aman dan
membangun anak, seperti: membuat peraturan dan kesepakatan dengan anak
(misalnya: tidak boleh memukul orang lain), konsisten dalam menerapkan peraturan
dan kesepakatan tersebut, berkomunikasi dengan anak (misalnya: menjelaskan
tidak boleh memukul karena itu sakit, dan kita sendiri juga tidak mau dipukul).
Bidan desa tidak harus tinggal di desa. Yang penting bisa melayani sepanjang jam
kantor.
Penjelasan: Bidan desa harus tinggal di desa agar dapat melayani kebutuhan layanan
kesehatan masyarakat terutama layanan untuk kehamilan, persiapan melahirkan,
dan pasca melahirkan.
Anak kembar salah satunya harus dipisahkan dari orang tuanya, karena jika hidup
bersama bisa sakit.
Penjelasan: Dirawat, diasuh, dan tinggal bersama orang tua kandung merupakan
hak anak. Orang tua juga merupakan prioritas pertama yang harus mengasuh anak.
Anak memiliki kebutuhan psikososial untuk bersama, berhubungan baik, dan
berkomunikasi dengan dekat pada tatanan sehari-hari dengan orangtua kandung
selama orangtua kandung dalam kondisi sehat dan mampu.
Pengangkatan anak secara sah harus melalui putusan pengadilan.
Penjelasan: Pengangkatan anak secara sah harus juga diikuti oleh kelengkapan
surat-surat dan keterangan hukum yang resmi untuk memastikan anak tetap tercatat
oleh negara dan memperoleh hak-haknya, termasuk perlindungan. Pengangkatan
anak secara tidak sah (tidak disertai surat-surat dan keterangan hukum) membuat
kerentanan pada anak meningkat terhadap kasus-kasus penelantaran, kekerasan,
dan eksploitasi.
Anak-anak berkebutuhan khusus harus hidup dalam kelompok anak berkebutuhan
khusus sehingga bisa dilakukan intervensi yang dibutuhkan.
Penjelasan: Anak-anak berkebutuhan khusus bisa hidup bersama dengan kelompok
manapun selama ia diperlakukan dengan setara dan disediakan sumber daya yang
menjawab karakteristik khususnya agar bisa berfungsi, produktif, dan tumbuh
kembang memaksimalkan potensinya. Misalnya, anak yang harus menggunakan
kursi roda bisa saja belajar di sekolah umum, asalkan sekolah tersebut memiliki
fasilitas sarana prasarana yang inklusif, yang memampukan anak dengan kursi roda
untuk bergerak dengan nyaman di lingkungan sekolah, bisa tetap bermain dan
belajar dengan kondusif bersama teman-teman lainnya.
Anak bisa diikutkan untuk bekerja di kebun untuk memahami proses bertani yang
dilakukan orang tuanya.
Penjelasan: Anak bisa diikutkan bekerja hanya jika bersama dengan keluarga inti,
dan mendapatkan pengawasan serta perlindungan dari orang tua/walinya. Akan
tetapi ada ketentuan yang diatur oleh negara bahwa anak hanya boleh diikutkan
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bekerja pada waktu-waktu tertentu dan dengan durasi yang sangat terbatas. Ikut
bekerja yang dilakukan anak tidak boleh sampai mengganggu pemenuhan hakhaknya, seperti belajar, bermain, berbudaya, berpartisipasi dalam pembangunan,
dan lain-lain.
Anak pengungsi boleh bergaul dengan anak lainnya dan mendapatkan kesempatan
yang sama dalam pemenuhan hak-hak anak.
Penjelasan: Semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang status ekonomi
sosial, suku, ras, agama, adat, hingga pengungsi atau pencari suaka.
Anak yang melakukan tindakan pencurian harus dipenjara.
Penjelasan: Anak yang melakukan tindakan kriminal harus ditangani dengan
restorative justice, yakni kepentingan korban juga harus dipertimbangkan. Sehingga
penanganan yang diberikan kepada anak tersebut dilakukan tetap dengan prinsip
kepentingan terbaik untuk anak, bahwa anak berhak atas perlindungan khusus yang
memastikan ia tetap terlindungi dan memperoleh hak-haknya.
Anak yang keluar dari penjara harus dipisahkan pergaulannya dari anak-anak yang
lain.
Penjelasan: Semua anak memiliki hak dan kedudukan yang setara tanpa memandang
status ekonomi sosial, suku, ras, agama, adat, pengungsi/pencari suaka, hingga anak
berhadapan dengan hukum.
Anak yang putus sekolah sebaiknya dikirimkan menjadi TKI ke negara lain.
Penjelasan: Pendidikan merupakan hak anak. Pendidikan harus diusahakan sebaikbaiknya untuk diterima oleh anak. Mengirim anak menjadi TKI ke negara lain
merupakan tindak eksploitasi anak yang diatur dalam hukum pidana.
Pembantu rumah tangga anak dibolehkan sepanjang dibayar secara pantas.
Penjelasan: Mempekerjakan anak merupakan bentuk eksploitasi anak yang diatur
dalam hukum pidana, bagaimanapun pekerjaannya dan bayarannya.
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Lampiran 3.8

Lampiran 3.9

Lampiran Sesi 3 – Maqâshid Syariah Pemenuhan Hak Anak & Kluster Hak Anak

Lampiran Sesi 3 - Hak Anak, Prinsip Hak Anak, dan 5 Kluster Hak Anak

Kertas plano 1 (letakkan kertas 1 dan 2 dari kanan ke kiri):

Kertas plano 1:
Hak Anak:
· Bagian dari Hak Asasi Manusia
· Wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah
· Diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia
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Melindungi anak agar mampu menjalankan ajaran agamanya
serta dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang digariskan
agama. Pernikahan anak merupakan tindakan pembangkangan
terhadap agama.
Melindungi anak dari kemungkinan tidak berkembang akalnya
(tidak berkembang pengetahuannya dan kemampuannya) karena
terputus pendidikannya.
Melindungi anak dari kemungkinan kematian akibat aktivitas
reproduksinya yang belum matang dan tidak terpenuhi hak-hak
asasinya untuk hidup termasuk hak mendapatkan gizi baik.
Melindungi anak dari risiko menghasilkan keturunan yang tidak
berkualitas, melindungi masa depan anak yang lebih baik,
melindungi anak dari tindakan penelantaran anak.
Melindungi anak dari risiko kemiskinan dan tidak bisa hidup
sejahtera akibat tidak memiliki ilmu dan keterampilan yang cukup
akibat menikah di usia anak-anak.

حفظ
الدين

الضرريات

حفظ
العقل
حفظ
النفس
حفظ
النسل
حفظ املال

Kertas plano 2:
Contoh:
kebebasan
berpendapat;
kebebasan berorganisasi; akses terhadap
informasi
Contoh: hak atas bimbingan orang tua dan
perkembangan kapasitas anak; tanggung
jawab orang tua; perlindungan dari semua
bentuk kekerasan;
Contoh: hak untuk hidup, kelangsungan
hidup dan pembangunan; hak atas
kesehatan dan pelayanan kesehatan
Contoh: hak atas pendidikan, waktu luang
dan rekreasi, bermain, dan berpartisipasi
pada aktivitas budaya dan kesenian
Contoh: anak pada situasi eksploitasi; anak
pada kelompok minoritas atau suku asli

Hak Sipil dan Kebebasan

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
Alternatif

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Pendidikan, waktu luang, dan aktivitas
kebudayaan
Perlindungan khusus

Kertas plano 2:
Prinsip Hak Anak:
1. Non – diskriminasi: Tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, status
sosial ekonomi
2. Kepentingan terbaik bagi anak: Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan
oleh siapa pun, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: merupakan hak asasi yang mendasar bagi
anak
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak: Menghormati hak-hak anak untuk berpartisipasi
dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama untuk hal-hal yang
memengaruhi kehidupannya.
Kertas plano 3:
Lima Klaster Hak Anak (Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014, pasal 6 s/d 20, ) :
1. Hak sipil dan kebebasan: beberapa di antaranya hak atas akta kelahiran; kebebasan berpendapat;
kebebasan berorganisasi; perlindungan privasi; akses terhadap informasi; hak untuk tidak
menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi
atau merendahkan martabat manusia, dll.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: beberapa di antaranya hak atas bimbingan
orang tua dan perkembangan kapasitas anak; tanggung jawab orang tua; perlindungan dari
semua bentuk kekerasan; rehabilitasi dan reintegrasi korban kekerasan, dll.
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar: beberapa di antaranya hak untuk hidup, kelangsungan
hidup, dan pembangunan; hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus; hak atas kesehatan dan
pelayanan kesehatan; hak atas standar hidup yang layak, dll.
4. Pendidikan, waktu luang, dan aktivitas kebudayaan: beberapa di antaranya hak atas pendidikan,
waktu luang dan rekreasi, bermain, dan berpartisipasi pada aktivitas budaya dan kesenian, dll.
5. Perlindungan khusus: Anak pada situasi bencana; anak berhadapan dengan hukum; anak pada
situasi eksploitasi; anak pada kelompok minoritas atau suku asli.
Kertas plano 4:
UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
Mempertimbangkan: bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari
segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia;
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Lampiran 3.10
Lampiran Sesi 3 - Angka Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia
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Kertas Plano 1:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): 15.857 kasus kekerasan terhadap anak (2011-2015),
sebanyak 2.956 anak menjadi korban kekerasan seksual.
Angka kekerasan mengalami peningkatan setiap tahunnya,
2011: 2.178 kasus
2015 sebanyak 4.309 kasus
2018 sebanyak 4.885 kasus.
Kertas Plano 2:
1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum menginjak usia 18 tahun.
Indonesia merupakan negara ke-7 tertinggi ke dunia untuk angka perkawinan usia anak
>60% bercerai setelah 1 tahun kawin
1.348.886 anak perempuan di Indonesia menjadi korban dari perkawinan usia anak (2018)
Kertas Plano 3:
Dengan angka tersebut, anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi orang dewasa seperti apa? Masa
depan akan seperti apa jika dunia dipenuhi oleh orang dewasa yang merupakan korban kekerasan
saat masih berusia anak? Saat usia anak merupakan masa-masa emas untuk seseorang bertumbuh
dan berkembang, memaksimalkan potensinya.

Lampiran 3.11
Lampiran Sesi 2 - Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak & Dampak Kekerasan Terhadap Anak
(Sumber: Pedoman PATBM - Edisi 1/2016 oleh KPPPA)
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.
KEKERASAN FISIK
● Hukuman fisik didefinisikan sebagai segala bentuk hukuman yang menggunakan kekuatan
fisik dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman, yang biasanya termasuk
pula memukul (‘menghantam’, ‘menampar’, ‘memecut’) anak dengan tangan atau benda.
Dapat pula berbentuk tendangan, pengguncangan, pencakaran, penggigitan, penarikan
rambut atau telinga, pengurungan, memaksa anak untuk diam di posisi yang tidak nyaman,
dibakar/dijemur, atau memaksa menelan sesuatu.
● Penggunaan kekuatan fisik secara sengaja kepada anak yang kemungkinan memiliki dampak
buruk yang besar terhadap kesehatan, keselamatan, perkembangan, atau martabat anak.
Contohnya memukul, menendang, mengguncang, menggigit, mencekik, menjemur,
membakar, meracuni dan menyengsarakan, yang banyak diasosiasikan sebagai hukuman fisik.

KEKERASAN PSIKIS
● Mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga
anak tidak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai
dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat.
● Suatu tindakan kekerasan emosional mungkin dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik
dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial. Tindakan mencakup
pembatasan gerakan, meremehkan, merendahkan, memarahi, mengancam, menakut-nakuti,
mendiskriminasi, mengejek, atau bentuk-bentuk non-fisik lainnya dari perlakuan bermusuhan
atau menolak (World Health Organization, 1999)
KEKERASAN SEKSUAL
● Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual, usaha untuk melakukan tindakan
seksual, atau komentar seksual yang tidak diinginkan yang ditujukan terhadap seksualitas
seseorang dengan menggunakan pemaksaan, oleh siapa pun terlepas dari hubungannya
dengan korban, dalam latar belakang apa pun. Hal ini juga mencakup bentuk-bentuk yang
bersifat kontak fisik dan non-kontak, di antaranya namun tidak terbatas pada: (a) bujukan
atau paksaan kepada seorang anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang berbahaya
secara psikologis maupun ilegal; (b) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual komersial;
(c) penggunaan anak dalam gambaran visual atau audio terkait kekerasan seksual; dan (d)
prostitusi anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam dunia pariwisata, perdagangan
manusia untuk tujuan eksploitasi seksual (di dalam dan antar negara), penjualan anak untuk
tujuan seksual dan pernikahan paksa.
PENELANTARAN DAN PERLAKUAN LALAI
Penelantaran dan perlakuan lalai adalah kegagalan dalam menyediakan perkembangan anak
dalam segala cakupan: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, gizi, tempat tinggal,
perlindungan sosial, dan lainnya yang berdampak membahayakan pada kesehatan anak/orang
muda atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial. Ini termasuk kegagalan untuk
mengawasi dan melindungi anak-anak/orang muda dari bahaya.
BENTUK-BENTUK KEKERASAN
Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang sering terjadi di masyarakat, antara lain :
BULLYING (PERUNDUNGAN)
Bentuk dari kekerasan fisik, juga tindakan agresif yang dimaksudkan dan melibatkan kekuatan atau
kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini terjadi lintas geografis, ras, dan batasan sosial ekonomi. Hal
ini dapat berupa intimidasi fisik dan verbal, penyerangan, kekerasan, atau pengucilan seseorang biasanya rekan atau anak lain / orang muda - yang menganggap dirinya lebih hebat/kuat daripada
korban bullying.
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PENYALAHGUNAAN MELALUI INTERNET/ MEDIA SOSIAL
Penyalahgunaan gambar anak-anak/orang, termasuk pornografi anak-anak yang didefinisikan
sebagai tampilan apa pun di mana anak/orang muda yang terlibat dalam kegiatan seksual baik
itu tampilan yang sebenarnya atau simulasi atau tampilan bagian seksual anak/orang muda
untuk tujuan seksual. Ini termasuk melibatkan dalam produksi, melihat, mengunduh dan/ atau
mendistribusikan materi tersebut (melalui internet).
PELECEHAN :
Setiap bentuk perilaku yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tidak terkontrol dan biasanya
(namun tidak selalu) berulang-ulang.
Pelecehan merupakan perilaku yang cenderung menyinggung, merendahkan, atau mengintimidasi.
Pelecehan dapat menyulitkan kerja efektif oleh staf atau kelompok yang menjadi sasaran atau
dipengaruhi oleh perilaku ini. Terjadinya pelecehan tidak harus dipicu adanya niat menyinggung
atau melecehkan.
Dampak pada perilaku orang yang menerimanya, bersama dengan sifat dari perilaku tersebut, yang
menentukan suatu tindakan tergolong pelecehan atau tidak.
BENTUK – BENTUK PELECEHAN :
1. Menyinggung, bahasa yang merendahkan atau perbuatan yang mengintimidasi atau
perilaku-perilaku;
2. Bahasa tubuh yang menghina atau mengancam, bahasa (tersirat atau terang-terangan)
atau teriakan tidak beralasan dan terus-menerus di tempat kerja;
3. Komentar yang tidak perlu dan/atau yang tidak bisa dibenarkan tentang pekerjaan
seseorang atau kapasitas dalam bekerja;
4. Gambar, poster, grafiti, segala bentuk tulisan, surat elektronik atau media digital yang
mungkin ofensif bagi sebagian orang;
5. Panggilan telepon atau pesan yang ditinggalkan pada pesan suara atau surat elektronik
atau jaringan komputer yang merendahkan martabat, mengancam, kasar, menghina, atau
ofensif bagi staf;
6. Terus-menerus mengikuti atau menguntit di tempat kerja, atau ke dan dari tempat bekerja;
dan mengabaikan seseorang, atau grup, dari percakapan biasa, penugasan kerja, informasi
terbaru tempat kerja, sumber daya, pertemuan, kegiatan sosial terkait pekerjaan dan
jaringan di tempat kerja.
PELECEHAN SEKSUAL :
Meliputi perbuatan verbal, non-verbal, tertulis atau fisik yang bersifat seksual, tidak diinginkan,
tidak diharapkan, tidak bersifat timbal balik dan menyinggung, menghina atau mengintimidasi
mereka yang dituju. Terjadi ketika si pelaku bisa menduga bahwa korban yang dilecehkan merasa
tersinggung. Ini bukan tentang niat si pelaku ketika memberikan komentar, bahasa tubuh atau
perilaku lainnya, tetapi lebih tentang dampaknya pada korban. Tindakan ini meningkat dari
pelecehan gender, ke pelecehan seksual hingga kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat

dilakukan oleh siapa pun (orang tua, guru, pemuka agama, tokoh masyarakat, anak, teman sebaya,
dan lain sebagainya).
BENTUK PELECEHAN SEKSUAL :
1. Bahasa tubuh;
2. Tampilan apa pun yang menyinggung, komentar yang seksis, komentar yang bersifat
seksual;
3. Memuat/membagi pornografi, gambar atau kartun yang bersifat seksual, grafiti yang jelas
bersifat seksual, atau gambar-gambar bersifat seksual lainnya (termasuk di dunia maya);
4. Permintaan implisit atau eksplisit untuk aktivitas seks, tekanan halus untuk memenuhi
keinginan seksual;
5. Membuka orientasi seksual atau identitas gender seseorang;
6. Ciuman, tatapan, kontak fisik, menguntit, sentuhan yang tidak diinginkan;
7. Menyindir kehidupan pribadi seseorang;
8. Kontak pribadi yang tidak diinginkan dan berulang, termasuk melalui pesan singkat (sms),
telepon, panggilan video, surel, atau bentuk digital atau media sosial lainnya;
9. Komentar yang tidak sesuai atau menyinggung terhadap pakaian atau penampilan fisik;
10. Membuat komentar yang berulang tentang penampilan fisik seseorang;
11. Penghinaan terkait gender, identitas gender dan orientasi seksual;
12. Keisengan di tempat kerja yang bersifat mesum atau mengucapkan humor mesum, atau
berbagi anekdot yang bersifat seksual;
13. Mengajukan pertanyaan yang bersifat seksual, seperti bertanya tentang sejarah seksualitas
seseorang atau orientasi seksual mereka.
PRAKTIK - PRAKTIK BERBAHAYA
Termasuk, namun tidak terbatas pada:
1. Pernikahan paksa/ dini/anak;
2. Mutilasi alat kelamin perempuan/pemotongan;
3. Amputasi, mengikat, melukai, membakar, dan memberi stigma;
4. Ritual dengan kekerasan atau merendahkan; memaksa perempuan untuk makan makanan
tertentu;
5. Menggemukkan, memaksa makan perempuan, dan tes keperawanan (memeriksa alat vital
perempuan);
6. Kejahatan atas dasar “kehormatan”: Penggantian denda terhadap tindak kekerasan
(misalnya terjadi perselisihan antar kelompok melibatkan anak sebagai pihak terkait);
kekerasan berbasis mahar dan kematian anak.
7. Tuduhan “sihir” atau praktik-praktik terkait berbahaya lainnya seperti penggunaan untuk
ritual ‘eksorsisme’ (pengusiran roh).
Dampak Kekerasan Terhadap Anak:
Dampak kekerasan terhadap anak dapat berbeda-beda setiap individunya. Akan tetapi, secara
umum kekerasan berdampak menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta
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mencederai anak (baik fisik, psikologis, sosial, intelektual)
1. Dampak Kekerasan Fisik
Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan
setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif
melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa
yang menjadi agresif. Lawson dalam Sitohang (2004) menggambarkan bahwa semua jenis
gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika
dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama
akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga
menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Dampak Kekerasan Psikis
UNICEF (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti
dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia
nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anoreksia (takut
gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut
Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak
meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan
bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya
rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari
lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.
3. Dampak Kekerasan Seksual
Menurut Mulyadi dalam Sinar Harapan (2003) diantara korban masih ada yang merasa dendam
terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual,
meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual
yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan
dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk
yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah
merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan tanda-tanda
fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (Nadia, 1991).
4. Dampak Kekerasan Lainnya
Dampak kekerasan terhadap anak lainnya (Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam
mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik.
Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi
dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk
keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Lampiran 3.12
Lampiran Sesi 3 – Materi Perkawinan Usia Anak
Kertas Plano 1:
Takut Zina

وال تقريوا الزنى
(Jangan dekati Zina)

َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
ُّ  َفإ َّن ُه َأ َغ،اع م ْن ُك ُم ْال َب َاء َة َف ْل َي َت َز َّو ْج
ض
ِ َ اب ْم َ ِن استط
ِ
ِ ُ يا ْ معشر َالشب
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ صر َوأ ْح
َ لل َب.
َ
ْ
َّ  و َمن ل ْم ي ْستط ْع فعل ْيه ب،صن للف ْرج
الصو ِم ف ِإنه له ِوج ٌاء
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

" ahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan
W
untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan
itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji
(kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia
shaum (berpuasa), karena berpuasa itu dapat membentengi dirinya.”
(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Kertas Plano 2:
Hadis tentang
perkawinan Nabi
Muhammad Saw.
dengan Aisyah ra.

● Hadis Shahih
● Tidak bisa menjadi landasan hukum karena bertentangan dengan
dalil lainnya, “La Dharar wa La Dhirar” (tidak boleh membahayakan
orang lain dan tidak boleh menempatkan diri dalam bahaya/
kemudaratan)
● Tidak bisa dijadikan landasan hukum karena bunyi matan Hadisnya
beragam dari satu perawi saja, artinya tidak ada keseragaman teks
Hadis, padahal perawinya sama.
Di antara hal penting dipilihnya Hadis sahih sebagai landasan hukum,
yaitu Hadis tersebut memiliki pesan universal, tidak bertentangan
dengan kemaslahatan manusia dan semesta, dan memiliki keseragaman
teks Hadis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber:
● Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani
● Bidayatul Mujtahid, Fikih Ibnu Rusyd

َّ
ْ ُ
َ
• الحك ُم َي ُد ْو ُر َم َع ِعل ِت ِه ُو ُج ْو ًدا َو َعد ًما

67

4.1 KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKITAR KITA
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Sesi 4

Bagaimana Situasi
Anak di Wilayah Kita?

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?

69

1. Peserta mampu memetakan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak
perempuan dan anak laki-laki.
2. Peserta mampu memetakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi
di komunitasnya (RW/Desa).

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Ciri Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan dan anak laki-laki di
komunitas (desa/kelurahan).
2. Wilayah di desa/kelurahan yang rentan menjadi tempat terjadinya kekerasan
terhadap anak.

Alur Kegiatan & Durasi
Pembukaan/Transisi

5 menit

Kerja Kelompok: Body Mapping & Peta Kekerasan

30 menit

Presentasi Kelompok

50 menit

Istirahat singkat

15 menit

Total Durasi:

100 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas Plano 20-30 lembar
● Spidol papan tulis 12-24 buah
● Potongan kertas/Post-it 30-60 lembar

Langkah-langkah
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1. Fasilitator membuka sesi dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’
2. Fasilitator bertanya kepada 1 atau 2 peserta untuk menyegarkan kembali
pembelajaran dari sesi sebelumnya: “Apa yang dipelajari dari sesi-sesi hari
sebelumnya?” Pilih 3 orang secara acak untuk menjawab.
3. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini, yaitu: Mendiskusikan mengenai kekerasan
yang terjadi terhadap anak perempuan dan laki-laki, khususnya di komunitas (desa/
RW) kita, serta memetakan pihak-pihak di komunitas (desa/RW) yang memiliki
kepentingan terhadap perlindungan anak.
4. Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali pembahasan mengenai
jenis-jenis kekerasan pada sesi sebelumnya, dan minta kepada peserta untuk mulai
berpikir tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, yang
menimpa anak laki-laki dan perempuan.
5. Fasilitator mengingatkan kembali pembahasan di sesi 3 mengenai gender dan
kuasa, bahwa karena persepsi kebanyakan anggota masyarakat masih menganggap
bahwa siapa pun yang bukan laki-laki dewasa adalah lemah, anak perempuan
menjadi sangat rentan untuk mengalami kekerasan.
6. Berikan peserta waktu 3-5 menit untuk berkeliling ruangan dan membaca
pengertian-pengertian kekerasan yang telah ditempel di dinding ruangan atau
dapat lihat lampiran 3.11.
Kerja Kelompok : Body Mapping & Peta Kekerasan
7. Fasilitator kemudian membagi peserta menjadi tiga kelompok. Kelompok dapat
dibagi berdasarkan usia (remaja awal dan remaja akhir). Namun jika tidak
memungkinkan maka bisa dibagi berdasarkan jenis kelamin.
a. Kelompok anak perempuan/perempuan dewasa mendiskusikan bentuk
kekerasan apa saja yang sering terjadi pada anak perempuan dengan metode
body mapping.
b. Kelompok anak laki-laki/laki-laki dewasa mendiskusikan bentuk kekerasan apa
saja yang sering terjadi pada anak laki-laki dengan metode body mapping.
c. Kelompok campuran laki-laki dan perempuan mendiskusikan bentuk kekerasan
yang terjadi di komunitas mereka (desa/RW) dengan metode peta kekerasan.
Catatan: Fasilitator wajib menekankan kembali mengenai kenyamanan dan keamanan
anak dalam berpartisipasi terutama dengan metode body mapping.
8. Kelompok dengan metode body mapping diinstruksikan untuk menggambar tubuh
anak lalu menuliskan bentuk kekerasan apa saja yang sering terjadi pada anak lakilaki dan anak perempuan selama 20 menit.
a. Cara menggambarnya:
i. Anak laki-laki/perempuan yang bersedia diminta untuk merebahkan

diri di atas kertas plano yang besar (dua kertas plano ditempel
memanjang jadi satu) atau menempelkan tubuh pada lembar
kertas plano yang ditempelkan di dinding setinggi tubuh.
ii. Anak laki-laki/perempuan lainnya membantu temannya yang sedang
rebah di atas kertas plano atau menempel di dinding untuk menggambar
tubuh anak sesuai dengan garis tubuh anak tersebut.
iii. Setelah itu, masing-masing kelompok menuliskan contoh-contoh
kekerasan pada potongan kertas dan ditempel ke bagian-bagian tubuh
yang mengalami kekerasan (misal, “dicubit” ditempel ke gambar pipi,
“catcalling/pemanggilan tidak pantas” ditempel ke gambar kepala - karena
membuat resah). Apabila tidak tersedia potongan kertas maka peserta
bisa langsung menuliskan di kertas plano bentuk kekerasan di tempat
bagian tubuh yang rentan mengalami kekerasan.
Aktivitas ini dinamakan "Body Mapping” atau pemetaan tubuh
9. Secara bersamaan dengan kelompok ‘body mapping’, kelompok dengan metode
peta kekerasan diinstruksikan untuk menggambar peta desa/RW lalu menandai
tempat di mana kekerasan terhadap anak kerap terjadi. Durasi kerja kelompok: 20
menit
a. Cara menggambarnya:
i. Minta kepada kelompok peta desa/RW untuk mulai menggambar peta
desa/RW secara geografis dan batas-batas wilayahnya. Mulai dari pusat
desa (kantor desa) dan menyebar ke wilayah-wilayah dusun-dusun
terdekat.
ii. Minta kepada peserta untuk melengkapi peta dengan menambahkan
fasilitas umum (sekolah, tempat ibadah, sarana lainya).
iii. Minta kepada peserta untuk memetakan bentuk-bentuk kekerasan yang
terjadi dan di mana sering terjadi kekerasan tersebut (misal: perundungan
atau bullying di sekolah, pemanggilan tidak pantas kepada perempuan
atau catcalling di pasar atau di dekat pos kamling tempat anak-anak muda
biasa nongkrong).
Aktivitas ini dinamakan “Peta Kekerasan”.
10. Setelah selesai, minta kelompok ‘body mapping’ untuk menempelkan hasil diskusi
ke dinding. Kertas plano kelompok ‘body mapping’ laki-laki disandingkan atau
bersebelahan dengan kertas plano kelompok ‘body mapping’ perempuan. Minta
perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya.
a. Untuk mempertajam diskusi kelompok, fasilitator melempar pertanyaanpertanyaan kunci sebagai berikut:
i. Jenis kekerasan apa yang paling sering menimpa anak perempuan?
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ii. Jenis kekerasan apa yang paling sering menimpa anak laki-laki?
iii. Mengapa ada perbedaan jenis kekerasan yang menimpa anak perempuan
dan laki-laki?
iv. Siapa yang lebih rentan mengalami kekerasan, anak laki-laki atau anak
perempuan?
v. Anak perempuan atau anak laki-laki seperti apa yang sering mendapatkan
kekerasan tersebut? (misal: anak perempuan yang tidak bersekolah, anak
laki-laki yang membantu orang tuanya berdagang, anak perempuan dari
kelompok minoritas, dsb).
11. Setelahnya, berikan waktu untuk kelompok peta kekerasan mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya.
a. Beberapa pertanyaan kunci untuk kelompok adalah:
i. Mengapa bisa terjadi kekerasan tersebut?
ii. Seberapa sering kejadiannya?
iii. Siapa yang sering menjadi korban, apakah anak laki-laki atau perempuan?
iv. Anak-anak umur berapa yang sering menjadi korban?
v. Bagaimana sikap masyarakat atau pihak otoritas (pemerintah desa, polisi,
puskesmas, dll) menanggapi kejadian tersebut?
12. Fasilitator menyimpulkan beberapa hal sebelum peserta beristirahat singkat:
a. Bentuk-bentuk nyata kekerasan yang terjadi di desa (di mana, oleh siapa,
kepada siapa, mengapa, bagaimana penanganannya).
b. Kekerasan terjadi karena adanya penilaian masyarakat yang berbeda kepada
anak perempuan dan anak laki-laki, serta kepada identitas-identitas lainnya,
yang membuat posisi kuasa seorang anak berbeda-beda. Anak-anak yang
posisinya di masyarakat dipandang rendah, akan lebih rentan mengalami
kekerasan.
13. Fasilitator mengumumkan kepada peserta untuk beristirahat singkat selama 15
menit. Peserta dipersilahkan untuk ke kamar kecil, mengambil konsumsi, dan lainlain.

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta mampu menganalisa sebab-akibat kekerasan terhadap anak yang terjadi di
komunitasnya.
2. Peserta mampu memetakan pihak-pihak di komunitasnya (RW/Desa) yang memiliki
kepentingan untuk perlindungan anak.

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Sebab-akibat kekerasan terhadap anak yang terjadi di komunitas (desa/kelurahan)
2. Pihak-pihak di komunitas (desa/kelurahan) yang memiliki kepentingan untuk
perlindungan anak

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi

15 menit

Kerja Kelompok: Pohon Masalah & Diagram Venn

30 menit

Presentasi Kelompok

35 menit

Total Durasi:

80 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas Plano 20-30 lembar
● Spidol papan tulis 12-24 buah
● Potongan kertas/Post-it 30-60 lembar

Langkah-langkah
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1. Fasilitator membuka kembali pelatihan dengan salam ‘hai’ ‘halo’ dan tepuk hak
anak.
Kerja Kelompok : Pohon Masalah & Diagram Venn
2. Fasilitator menjelaskan tujuan kegiatan kali ini, yaitu: Menganalisis sebab-akibat
kekerasan pada anak dan mengidentifikasi siapa saja pihak di komunitas (desa/RW)
yang punya kepentingan terhadap perlindungan anak.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa peserta akan dibagi ke dalam dua kelompok. Satu
kelompok akan menggunakan metode ‘pohon masalah’ untuk mencari tahu sebabakibat kekerasan pada anak dan kelompok lainnya akan menggunakan metode
‘diagram venn’ untuk memetakan siapa saja pihak di komunitas desa/RW yang
memiliki kepentingan terhadap perlindungan anak.
a. Penjelasan mengenai metode ‘pohon masalah’
i. Pohon masalah merupakan alat/cara untuk memetakan akibat dan
penyebab dari suatu masalah. Jika digambarkan, daun adalah akibat/ batang
adalah masalah/ dan akar adalah penyebab utama. Dalam penggunaannya,
penyebab harus digali hingga menemukan penyebab paling awal/penyebab
kunci. Misalnya: eksploitasi seksual pada anak disebabkan oleh minimnya
pengawasan orang tua. Minimnya pengawasan orang tua disebabkan
oleh perceraian. Perceraian disebabkan oleh perkawinan usia anak.
Kesimpulannya, salah satu akar masalah dari eksploitasi seksual komersial
anak adalah perkawinan usia anak.
ii. Peserta diminta untuk mengidentifikasi satu masalah kekerasan terhadap
anak yang paling sering terjadi di komunitasnya (desa/RW). Masalah
tersebut dituliskan pada gambar batang pohon. (Misalnya: perkawinan
usia anak)
iii. Selanjutnya peserta diminta untuk menuliskan akibat dari masalah
kekerasan terhadap anak tersebut. (Misalnya: kematian ibu dan bayi,
kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kemiskinan, dsbnya)
iv. Lalu peserta diminta untuk menelusuri sebab dari masalah kekerasan
terhadap anak tersebut. (Misalnya: putus sekolah dan dipaksa orang tua.
Lalu telusuri lagi sebab dari putus sekolah dan dipaksa orang tua, misalnya
sebab putus sekolah ialah pandangan bahwa anak perempuan tidak
perlu sekolah tinggi-tinggi, misalnya juga sebab dipaksa orang tua ialah
pandangan bahwa anak perempuan tidak boleh membuat keputusannya
sendiri, dsbnya)
b. Penjelasan mengenai metode ‘diagram venn’.
i. ‘Diagram Venn’ merupakan alat/cara untuk memetakan pihak di komunitas

4.

5.
6.
7.

8.

desa/RW dan sekitarnya yang memiliki kepentingan terhadap perlindungan
anak.
ii. Pada kertas plano, peserta diminta untuk menuliskan kata ‘anak’ di tengahtengah kertas tersebut.
iii. Di sekitar kata ‘anak’ tersebut, peserta menggambar lingkaran dengan
nama aktor/lembaga di tengahnya. Semakin dekat lingkaran aktor/
lembaga tersebut ke anak, semakin mudah diakses atau semakin dekatlah
aktor/lembaga tersebut bekerja dengan anak (dikenal, mudah diakses,
dan selalu berhubungan dengan anak). Semakin besar lingkaran lembaga
tersebut, semakin besar fungsi lembaga tersebut terhadap perlindungan
anak.
iv. Fasilitator memberikan contoh analisa diagram venn menggunakan satu
lembaga di desa yang terkait dengan perlindungan anak.
Peserta dibagi menjadi sedikitnya 2 kelompok. Jika dirasa dua kelompok akan
menyebabkan jumlah peserta dalam 1 kelompok terlalu banyak, maka dapat dibagi
menjadi tiga kelompok. Kelompok 1 mendiskusikan diagram venn. Kelompok
sisanya mendiskusikan pohon masalah dengan masalah yang berbeda-beda. Pilih
masalah yang paling banyak terjadi di komunitas (desa/RW) peserta.
Minta perwakilan kelompok untuk presentasi dan menjelaskan hasil diskusi. Minta
peserta lain menanggapi.
Setiap kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok.
Fasilitator menyampaikan kesimpulan menggunakan hasil diskusi:
a. Kesimpulan dari setiap kelompok
b. Untuk memecahkan suatu masalah, kita sedapat mungkin menggali akar
masalahnya, supaya penanganannya tepat sasaran.
c. Sangat penting untuk melakukan identifikasi pihak-pihak yang dapat dilibatkan
dalam penanggulangan kasus kekerasan pada anak.
d. Fasilitator meminta peserta untuk menempelkan gambar hasil kerja kelompok
di tempat yang aman, karena akan digunakan untuk bahan diskusi di sesi-sesi
selanjutnya.
Fasilitator dapat mengajak peserta untuk melakukan ‘Tepuk Hak Anak’ sekali lagi
kemudian mengumumkan kepada peserta untuk beristirahat selama 60 menit.
Peserta dipersilahkan untuk ke kamar kecil, mengambil konsumsi, beribadah, dan
lain-lain.
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Lampiran 4.1
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Peta Desa

Lampiran Sesi 4 – Contoh kegiatan Body Mapping
Foto-foto langkah melakukan kegiatan body mapping
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Lampiran 4.3
Lampiran Sesi 4 - Contoh kegiatan pohon masalah
Foto-foto langkah melakukan kegiatan pohon masalah

Lampiran 4.2
Lampiran Sesi 4 – Contoh kegiatan Body Mapping
Foto-foto langkah melakukan kegiatan peta kekerasan

Akibat

Masalah

Akar Masalah

Lampiran 4.4
Lampiran Sesi 4 – Contoh kegiatan Body Mapping
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Foto langkah melakukan kegiatan diagram venn

Sesi 5

Aku dan Keputusanku
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5.1 KOMUNIKASI ASERTIF (JUJUR DAN MENGHARGAI)

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Memahami konsep asertif dan penerapannya dalam komunikasi sehari-hari
2. Mendapatkan tips untuk meningkatkan keterampilan komunikasi asertif kita

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Definisi komunikasi asertif
2. Bagaimana menerapkan asertif dalam kegiatan komunikasi kita sehari-hari.
3. Tips untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara asertif kepada orang
lain.

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya & Penjelasan tentang topik diskusi

5 menit

Permainan “Suara Pendapatku”

20 menit

Presentasi dan diskusi dipandu oleh fasilitator

15 menit

Penjelasan kesimpulan dari permainan dan diskusi dipandu oleh
fasilitator

5 menit

Total Durasi:

45 menit

Persiapan
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas plano
Spidol papan tulis
Cetak skenario cerita yang ada di bagian langkah-langkah permainan
Dua pasang kursi berhadapan satu sama lain untuk bermain peran

Bahan Bacaan:
Sikap asertif merupakan salah satu kunci untuk menjadi remaja yang sehat dan berdaya
untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Yang dimaksud dengan sikap asertif adalah
secara jujur, jelas, tegas dalam menyampaikan respons atas perasaan, pikiran, ataupun
keputusan kita dengan tetap menghargai orang lain. Secara ringkas, sikap asertif

merupakan sebuah kondisi pikiran dan fisik ketika remaja mampu mengenali dirinya
sendiri, apa yang diinginkan, dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Oleh karena
itu, remaja harus tahu kelebihan dan mimpi mereka, serta sumber daya yang mereka
butuhkan untuk bisa terus belajar, tumbuh, dan berkembang.
Sebagai sosok yang hidup dalam tatanan sosial, remaja, khususnya perempuan juga
harus memahami bagaimana tentang relasi kuasa, dan kekuatan yang dimiliki sebagai
individu maupun bersama teman sebayanya sehingga remaja mampu berkomunikasi
secara efektif serta bersuara baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Secara
umum, sikap asertif adalah kemampuan untuk bisa melahirkan perubahan yang positif.
Langkah Awal Membangun Sikap Asertif
Dalam konteks budaya yang patriarki, remaja perempuan sering kali dikonstruksikan
sebagai sosok yang pasif dan menerima. Artinya nilai ini menabukan perempuan yang
secara berani dan tegas menyampaikan perasaan, ide atau gagasannya. Misalnya tabu
ketika perempuan menyatakan cinta terlebih dulu pada orang yang disukai. Tak jarang,
ia pun dianggap perempuan “gatal” atau genit.
Demikian juga dengan laki-laki, remaja laki-laki dituntut untuk berperilaku tertentu
sebagai sosok laki-laki hebat, misalnya mereka diharapkan untuk menjadi berani dan
dominan, walaupun harus mengorbankan perasaannya. Seringkali ungkapan “Jangan
cengeng kayak perempuan” dipakai untuk menghina remaja laki-laki ketika mereka
dianggap terlalu lemah. Dengan kata lain, remaja laki-laki seakan akan sering untuk
didorong untuk berperilaku agresif. Misalnya, saat remaja laki-laki menangis karena
merasa sedih setelah putus cinta, biasanya akan diejek bahwa ia lemah dan dikuasai
oleh perempuan.
Maka, dalam kehidupan sehari-hari baik perempuan dan laki-laki menyandang
kerugian atas konstruksi norma gender dari budaya patriarki. Namun demikian, remaja
perempuan tetap sebagai sosok yang mengalami kerugian lebih besar atas konstruksi
gender yang timpang tersebut.
Contoh-contoh sikap asertif, di antaranya:
● Memiliki sikap yang tegas terhadap keyakinan kita pribadi tanpa merendahkan
pihak lain.
● Mampu menolak perlakuan orang lain yang tidak diinginkan.
● Mampu menolak perlakuan yang tidak setara.
● Mampu merefleksi diri secara kritis dan menerima pendapat pihak lain.
Apa itu Komunikasi yang Asertif?
Komunikasi adalah cara orang berhubungan dengan sesamanya untuk bertukar ide atau
pesan. Untuk bisa berkomunikasi dengan efektif, kita perlu untuk mengekspresikan diri
dengan baik dan pesan yang mau disampaikan harus bisa diterima dan dipahami.
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Orang berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda: dengan kata-kata, perilaku,
ekspresi wajah, dan bahasa tubuh.
Jenis-jenis komunikasi:
1. Komunikasi pasif, melibatkan mengirim pesan tanpa mengekspresikan perasaan
atau pikiran sebenarnya; terkadang termasuk tidak mengatakan apa pun!
2. Komunikasi asertif, melibatkan mengirim pesan dengan mengekspresikan perasaan
dan pikiran secara jujur; jelas dan asertif; dengan saling menghormati.
3. Komunikasi agresif, melibatkan mengirim pesan dengan menekan dan tanpa
memikirkan perasaan atau hak orang lain; kerap kali malah berujung konfrontasi
dan jarang membuat suatu hubungan yang baik.
Komunikasi asertif terjadi saat pemberi informasi bisa dengan jelas mengekspresikan
pesannya dan pendengarnya seorang pendengar yang aktif dan menghormati. Seorang
pendengar yang aktif memahami pesannya dan menunjukkan perhatian penuh pada
pembicaraan, tidak berfokus dengan pikirannya sendiri, dan bisa dilihat dari bahasa
tubuhnya.
Melatih komunikasi asertif pada remaja
Cara yang baik mengajak remaja untuk berlatih komunikasi asertif adalah mendorong
mereka untuk mengikuti tiga langkah:
1. Melatih diri sendiri untuk mendefinisikan dan membicarakan tentang apa yang
kamu rasakan, bukan apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain;
2. Coba jelaskan apa yang membuat mereka merasa seperti itu;
3. Doronglah diri sendiri untuk menyatakan dengan jelas apa yang kamu inginkan.
Sebagai contoh tentang seorang anak perempuan yang meminta adiknya untuk
membagi pekerjaan rumah dengannya agar ia memiliki waktu lebih untuk belajar
sepulang sekolah.
“Ayah, belakangan ini aku ngerasa capek banget...”
“...karena waktuku habis buat menanam sayur di kebun, sementara tugas sekolahku
banyak sekali dan aku kekurangan waktu dan tidak bisa fokus mengerjakannya
karena lelah dan mengantuk...”
“...jadi aku ingin izin untuk mengambil waktu 1 jam di kebun untuk mengerjakan PRku supaya aku bisa fokus dan cukup waktu untuk menyelesaikannya”

Langkah-langkah
1. Transisi dari sesi sebelumnya: ajak peserta untuk membangkitkan lagi semangatnya
dengan tepuk Hai-Halo, atau tepuk hak anak.
2. Setelah peserta fokus kembali, jelaskan pada mereka bahwa kita akan bermain
lagi dengan permainan. Minta 6 orang relawan untuk bermain peran. Bagi 4 orang
tersebut menjadi 2 pasang. Masing-masing pasangan memainkan peran sebagai
“Pemberi pesan dan Penerima Pesan”. Jadi totalnya ada 2 orang pemberi pesan
dan 2 orang penerima pesan.
3. Masing-masing pasangan diajak untuk memilih secara acak nomor skenario
menggunakan kertas undian yang digulung (seperti kocokan arisan dengan nomor
1,2). Jika masing-masing pasangan sudah mendapatkan skenarionya, beri waktu
sekitar 5 menit untuk mempelajarinya.
Skenario 1: percakapan antara Lina, remaja perempuan berusia 16 tahun dan
ayahnya
Ayah : “Lin, ayah sudah tidak bisa membiayai sekolahmu. Ayah tidak punya uang
lagi. Jadi semester depan kamu berhenti dari sekolah.” Ucap ayah dengan ekspresi
muka datar dan dingin.
Lina : “...ayah...aku…” tidak melanjutkan kata-katanya, Lina hanya bisa menangis
Ayah : “ayah terpaksa. Jangan protes, keputusan ini sudah bulat. Ibu saja diam,
tidak protes dengan ini. Sebaiknya kamu nurut saja demi adik-adikmu”
Lina : “ayah...apa tidak ada pilihan lain?”
Ayah : “kalau sekarang sangat sulit buat ayah. Ayah tidak tahu lagi harus
bagaimana.”
Lina : Tanpa berkata-kata..Lina beranjak pergi ke kamarnya seraya menangis
tersedu
Skenario 2: percakapan antara Rani dan Boy, sesama remaja berusia 19 tahun.
Mereka sedang berdiskusi tentang rencana pameran seni di sekolah.
Rani : “Hai, Boy. Gimana rencana pameran sekolah. Jadi enggak?”
Boy : “Jadi, dong. Nih kita lagi pada ngomongin tema pameran nya apa. Banyak
banget ide yang muncul nih…dan semuanya keren-keren. Ada yang usul tema
lestari alamku, remaja kekinian, dan lain-lain. Kalau kamu pilih yang mana, Ran?
Rani : “Itu memang topik yang keren-keren ya, Boy. Hmmm…. Tapi, ngerasa
topik tentang remaja perempuan berdaya lewat seni itu juga keren lho. Di sini kita
bisa ajak temen-temen bikin musikalisasi puisi atau lagu tentang isu khas remaja,
misalnya relasi sehat remaja, kekerasan dalam pacaran, atau perundungan, supaya
isu ini makin meluas dan membuat remaja di luar sana lebih tahu… sementara itu
sih yang kepikiran di aku. Gimana menurutmu, Boy?”
Boy : “Hmm…menarik juga idenya. Tapi terlalu berat gak ya topik itu?”
Rani : “Menurutku sih enggak karena itu kan kita alami sehari-hari. Tapi kalau
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kurang yakin dan perlu dibahas sama panitia, boleh juga sih kalo mau didiskusikan
dulu. Gimana?”
Boy : “Oke deh kalau begitu…aku catat ya masukan keren ini untuk didiskusikan
dengan tim panitia. Nanti kamu aku ajak ya pas diskusinya. Makasih banyak ya
masukannya, Ran.”
Rani : “Oke siap…Makasih juga Boy”
4. Setelah bermain peran, tanyakan pada 2-4 peserta lain beberapa pertanyaan kunci
ini:
● Apa yang kalian rasakan saat melihat simulasi permainan tentang skenario 1
dan 2?
● Apa yang berbeda di antara keduanya? Dan mengapa itu terjadi?
● Jadi manakah jenis komunikasi yang agresif dan mana yang asertif?
5. Setelah selesai, berikan tepuk tangan dan ucapan terima kasih pada relawan
sebagai bentuk apresiasi.
Lalu bacakan kesimpulan:
● Komunikasi asertif terjadi saat pengirim pesan dan penerima pesan sama-sama
mampu mengekspresikan perasaan dan pikiran secara jujur; jelas dan asertif;
dengan saling menghormati. Hal ini membuat komunikasi menjadi nyaman dan
konstruktif untuk semua pihak.
● Sementara komunikasi agresif sangat tidak dianjurkan karena akan ada salah
satu pihak yang terluka akibat dominasi ataupun perilaku pihak lain yang
merendahkan maupun menyakitinya.
● Tiga langkah melatih sikap asertif:
a. Berlatih untuk membicarakan tentang apa yang kamu rasakan, bukan apa
yang dilakukan atau dikatakan orang lain;
b. Coba jelaskan apa yang membuat mereka merasa seperti itu;
c. Dorong mereka untuk menyatakan dengan jelas apa yang mereka inginkan.
Contoh:
“Ayah, belakangan ini aku ngerasa capek banget...”
“...karena waktuku habis buat menanam sayur di kebun, sementara tugas
sekolahku banyak sekali dan aku kekurangan waktu dan tidak bisa fokus
mengerjakannya karena lelah dan mengantuk...”
“...jadi aku ingin ijin untuk mengambil waktu 1 jam di kebun untuk mengerjakan
PR-ku supaya aku bisa fokus dan cukup waktu untuk menyelesaikannya”
6. Terakhir, berilah PR untuk masing-masing peserta berlatih sikap asertif dengan
menuliskan 2 pernyataan sesuai contoh di atas. PR ini bisa dibawa pulang dan
dikumpulkan besok harinya dan tempelkan di tembok.

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Memahami proses pengambilan keputusan
2. Mengetahui hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam setiap pengambilan
keputusan

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Proses pembuatan keputusan
2. Pertimbangan dan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengambil
keputusan.

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya & Penjelasan tentang topik diskusi, hal
yang ingin dicapai, proses diskusi

5 menit

Permainan Aku dan Keputusanku @5 menit

20 menit

Presentasi dan diskusi dipandu oleh fasilitator

15 menit

Penjelasan kesimpulan dari permainan dan diskusi dipandu oleh
fasilitator

5 menit

Total Durasi:

45 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas plano
● Spidol papan tulis
Bahan Bacaan:
Bagi setiap orang, khususnya remaja keterampilan dalam mengambil keputusan
mempunyai peran yang sangat vital dalam membangun masa depan dan menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda saat
mengambil keputusan. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian, latar belakang, pola
asuh, pengalaman, dan lingkungan di mana ia berada.
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Keputusan merupakan reaksi atas beberapa pilihan yang diambil secara matang
maupun tidak matang. Yang dimaksud secara matang adalah saat mengambil keputusan
telah mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor-faktor yang berhubungan
dengan keputusan tersebut, misalnya risiko, konsekuensi, dan dampak yang akan
dihadapi di masa datang. Sebaliknya, yang dimaksud dengan tidak matang maksudnya
saat pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko,
konsekuensi, dan dampak yang mungkin timbul di masa datang. Terkadang kita juga
menyebutnya sebagai keputusan yang gegabah.
Prinsip-prinsip penting dalam pengambilan keputusan
1. Pikirkan dan tetapkan tujuan. Tujuan dari sebuah keputusan mutlak dirumuskan
sebagai dasar dalam langkah pengambilan keputusan selanjutnya.
2. Identifikasi pilihan-pilihan dan risikonya. Berpikirlah seluas mungkin dan identifikasi
berbagai alternatif pilihan yang ada. Di saat yang sama, setiap pilihan pasti diiringi
oleh potensi risiko, sehingga penting untuk memahami keduanya saat akan membuat
keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling
tepat di antara pilihan-pilihan lainnya. Saat risiko sudah teridentifikasi, penting
juga untuk merumuskan respons untuk menghadapi risiko yang kemungkinan
timbul di kemudian hari, sehingga saat risiko itu muncul kita juga sudah siap untuk
menghadapi atau menyelesaikannya.
3. Berpijak pada realitas dan gunakan logika. Menyadari posisi kita dan situasi riil
yang kita hadapi sangat penting. Pertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan
keputusan, misalnya situasi ekonomi, sosial, budaya, psikologis, dan faktor lain
yang relevan. Saat berproses dalam mengambil keputusan, mungkin perasaan kita
akan terbawa. Namun jangan sampai larut, imbangi dengan logika atas realitas atas
situasi yang kita hadapi.
4. Sediakan waktu yang cukup untuk berproses melewati tahapan-tahapan yang
dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Jika tergesa-gesa dikhawatirkan akan
kekurangan waktu dalam mempertimbangkan berbagai risiko, konsekuensi, dan
dampak yang timbul, serta tidak cukup mencermati pilihan-pilihan lain yang ada.
Hal ini dapat berpotensi pada pengambilan keputusan yang kurang tepat.
5. Bertanggung jawab atas keputusan. Setiap keputusan akan mendapatkan respons
yang berbeda- beda dari sekeliling kita. Begitu pun dengan dampak dan konsekuensi
yang terjadi. Apa pun yang terjadi, kita harus hadapi dan jalani keputusan yang
telah kita ambil.
6. Evaluasi penting dilakukan secara berkala untuk melihat perubahan yang terjadi
atas keputusan yang diambil. Ini juga akan membantu kita merumuskan upaya
perbaikan di masa depan.

Langkah-langkah mengambil keputusan
1. Mendefinisikan permasalahan
Untuk mendefinisikan masalah diawali dengan menyadari permasalahan yang
sedang kita hadapi dan kemungkinan-kemungkinan risiko dan dampak yang akan
terjadi. Dalam proses ini kita sebaiknya melihat permasalahan secara utuh, tidak
hanya dari satu sudut pandang saja.
Ajak orang lain yang dipercaya untuk membantu melihat duduk persoalan yang
terjadi. Berikan waktu yang cukup, namun tetap efektif, untuk mempelajari
permasalahan kita. Jika kita sudah memiliki sedikit gambaran mengenai keputusan
yang akan kita ambil, pikirkan apakah pilihan kita akan berdampak baik atau buruk
untuk kita di masa datang. Penting untuk melihat dampak keputusan kita mulai
dampak jangka pendek hingga dampak jangka panjang. Jika kita juga dihadapkan
situasi untuk mengambil keputusan secara cepat, kita bisa mengandalkan logika
kita.
2. Evaluasi kembali situasi
Lihat kembali pada diri dan situasi kita, apakah kita memang harus melakukan
sesuatu agar masalah selesai atau permasalahan akan selesai dengan sendirinya.
Terkadang untuk permasalahan tertentu, jawabannya adalah dengan tidak
melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu bukan berarti tidak terjadi proses
pengambilan keputusan. Tapi ini juga merupakan hasil pertimbangan dan penilaian
terhadap situasi dan konteks yang dihadapi.
3. Menetapkan tujuan dan mengumpulkan informasi
Tetapkan tujuan, dengan cara menanyakan pada diri sendiri: apa yang kita inginkan
dengan mengambil keputusan ini? Tujuan apa yang ingin kita dapatkan? Jadi
semua kita membutuhkan informasi yang terkait pada tujuan besar kita dengan
mempertimbangkan risiko atau konsekuensi-konsekuensi dan nilai-nilai yang kita
anut.
Alokasikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya
mengenai permasalahan kita dari berbagai pihak seperti perbincangan dengan
orang lain (guru, keluarga, teman), media (orang lain yang dipercaya, buku, internet,
dan sebagainya), atau justru dari permasalahannya itu sendiri.
Misalnya jika tujuan kita adalah menjadi dokter, pilihannya adalah kuliah di fakultas
kedokteran dan sebelumnya harus mengambil jurusan IPA. Konsekuensinya, kita
harus lebih fokus pada pelajaran-pelajaran IPA dibandingkan pelajaran yang lain.
Ketika kita dihadapi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
tujuan kita tersebut, kita akan mengambil keputusan yang akan membawa kita
akan lebih dekat lagi dengan tujuan yang ingin kita capai.
4. Memikirkan alternatif pilihan lain sangat diperlukan
Membuka pikiran kita seluas mungkin sangat penting dilakukan. Tuliskan segala
kemungkinan yang melintas di kepala kita. Pada awal proses ini kita sebaiknya tidak
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menilai terlebih dahulu apakah kemungkinan benar atau salah, baik atau buruk.
Setelah semuanya tertulis, bandingkan dengan informasi yang kita dapatkan
sebelumnya, termasuk segala masukan dari orang yang kita percaya dan nilai-nilai
yang kita anut.
5. Menetapkan pilihan
Langkah selanjutnya adalah mulai membayangkan risiko, konsekuensi, dan
dampak yang mungkin akan muncul pada setiap alternatif pilihan. Penting untuk
memikirkan dampak jangka pendek hingga jangka panjang. Gunakan pertanyaan
pemantik pada diri sendiri: Jika pilihan ini yang kuambil, apa yang akan terjadi …….?
Pilihan yang diambil sebaiknya praktis sehingga menjawab permasalahan,
jangan sampai keputusan yang diambil justru lebih menyulitkan. Kita juga bisa
menggabungkan beberapa alternatif pilihan, jika memang diperlukan dan tidak
saling berlawanan. Alternatif pilihan yang harus diambil adalah alternatif yang
menurut kita paling berdampak baik bagi masa depan kita. Sekali lagi, alternatif ini
sebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai, tujuan, kemampuan, dan situasi yang kita
hadapi.
6. Melakukan aksi
Ini saatnya kita melaksanakan keputusan yang kita ambil. Jangan terlalu puas
dulu karena kita sudah berhasil mengambil keputusan. Kita dapat amati, apakah
keputusan yang kita ambil berdampak baik bagi kita. Perubahan-perubahan
apa saja yang kita rasakan, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian dengan
perubahan tersebut. Hal ini juga untuk memastikan bahwa keputusan yang kita
ambil tidak membawa permasalahan baru. Kita juga dituntut untuk bertanggung
jawab atas keputusan yang telah kita buat. Kemudian kita bisa melihat kembali hasil
dari keputusan itu, apakah sudah efektif atau belum, sehingga kita bisa membuat
rencana baru atau kita bisa menggunakannya sebagai bekal ketika menghadapi
permasalahan lain.
Setiap keputusan yang diambil, kita mungkin akan menghadapi respons yang
beragam dari orang lain, baik itu dukungan, tentangan, ataupun tekanan atas
keputusan yang kita ambil. Jika ada orang yang tidak setuju dengan keputusan kita,
dibutuhkan komitmen dari dalam diri kita untuk tetap melanjutkan keputusan kita.
Partisipasi remaja dalam pembuatan keputusan
Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala hal yang berpengaruh
terhadap kehidupannya. Anak merupakan subyek pembangunan. Bentuk partisipasi
anak dapat dilakukan dengan memampukan anak dalam membentuk jati dirinya,
membangun kepercayaan dirinya, dan menciptakan lingkungan yang memampukan
anak untuk berpendapat dan terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan.
Merujuk pada Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan
Berbasis Gender dalam Bencana yang dikembangkan UNFPA, tahapan partisipasi
anak berdasarkan usia dalam pengambilan keputusan antara lain:

1. Anak usia 16 tahun ke atas secara umum cukup mampu membuat keputusan
2. Anak usia antara 14-16 tahun cukup matang untuk berkontribusi besar
3. Anak usia 9-14 tahun dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
namun perhatikan tingkat kematangan masing-masing anak
4. Anak di bawah usia 9 tahun memiliki hak untuk memberikan pendapat dan didengar.
Mereka mungkin bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sampai
taraf tertentu. Namun hati-hati jangan sampai membebani anak sebagai pihak
pengambil keputusan
5. Pertimbangan penggunaan pendapat anak bersifat kasuistik, tergantung faktor
usia, kematangan, tahapan perkembangan, serta budaya, tradisi dan lingkungan

Langkah-langkah
1. Fasilitator Sapa peserta dengan ramah terlebih dulu. Kamu bisa memanggilnya
dengan sebutan teman-teman, dan mengawali dengan sapaan Hai-Halo untuk
menarik fokus peserta dan menghidupkan suasana.
2. Jelaskan pada peserta bahwa kita akan melakukan permainan “Aku dan
Keputusanku”
3. Bagilah forum menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisi maksimal 5
orang. Bacakan pertanyaan kunci untuk didiskusikan di semua kelompok (bisa juga
disesuaikan dengan kebutuhanmu).
4. Menurut pengalamanmu sebagai remaja, keputusan apa saja yang pernah kamu
buat untuk kehidupanmu?
5. Bagaimana perasaanmu saat membuat keputusan itu? Apakah terasa sulit atau
mudah?
6. Apakah ada hal-hal penting yang kamu pertimbangkan untuk mengambil keputusan
tersebut?
Pertanyaan kunci dalam konteks perkawinan anak:
7. Dalam konteks kasus perkawinan anak yang kamu ketahui, menurut kalian siapa
yang membuat keputusan untuk menikah di usia anak?
8. Ceritakan bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut? Jika pembuat
keputusan adalah orang tua, apakah anak diajak berdiskusi tentang pilihan atau
dilibatkan saat mengambi keputusan tersebut?
9. Lalu, bagaimana perasaanmu dengan keputusan yang telah dibuat tersebut?
10. Apa yang penting dan menjadi pelajaran dari proses pengambilan keputusan oleh
orang tua? Siapa yang seharusnya membuat keputusan untuk menikah?
11. Setelah selesai kerja kelompok, minta semua kelompok mempresentasikan hasilnya
di depan semua peserta. Setelah semua selesai mempresentasikan, ajak
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peserta untuk saling menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya/pendapatnya
tentang hasil kerja kelompok masing-masing. Di sini tidak ada benar salah, jadi biar
diskusi antar peserta mengalir.
12. Tutup dengan kesimpulan
● Setiap keputusan yang menyangkut anak dan remaja, harus dibuat berdasarkan
hasil diskusi antara anak, orang tua dan demi kepentingan dan kebaikan masa
depan anak, dan berpusat pada anak perempuan.
● Perkawinan anak tidak seharusnya ada di dalam menu pilihan yang diberikan
pada anak karena melanggar hak anak, bertentangan dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Perkawinan No 16
tahun 2019.
● Setiap keputusan yang diambil pasti mengandung risiko, konsekuensi, dan
dampak yang berbeda. Bertanggung jawablah pada keputusan yang telah
diambil dengan berkomitmen untuk menjalaninya.
● Sebagai sosok yang hidup di tengah sistem sosial, keputusan yang diambil
sangat mungkin mendapat pro dan kontra. Kita tidak perlu membuat semua
orang senang dengan keputusan kita. Hal itu wajar, berfokuslah pada pilihanmu
yang berdampak baik bagi masa depan kehidupanmu, dan tentunya dengan
telah mempertimbangkan konsekuensi dan risiko.
● Penting untuk membangun kepercayaan dan nilai bahwa anak perempuan
mempunyai hak untuk menentukan untuk menikah atau tidak, kapan, dan
dengan siapa ia menikah, dan bukan orang lain yang memutuskan untuk
mereka. Namun, masih banyak anak perempuan tidak memiliki pengetahuan
dan kekuatan untuk melakukan mengklaim hak mengambil keputusan ini.
Maka dari itu, penting untuk mendukung anak perempuan untuk memahami
hak mereka dan memampukan mereka untuk membuat keputusan terbaik
bagi dirinya, serta membangun lingkungan yang mendukung bagi mereka.

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta memahami cara melakukan negosiasi
2. Peserta dapat melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih
efektif

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Pengertian, prinsip dasar, dan strategi dalam negosiasi

Alur Kegiatan & Durasi
Penjelasan tujuan dan instruksi permainan berkelompok “Ikutlah
Aku”

5 menit

Permainan “Ikutlah Aku”

10 menit

Presentasi 3 kelompok @7 menit

20 menit

Diskusi dan refleksi hasil permainan

15 menit

Penjelasan kesimpulan

5 menit

Total Durasi:

55 menit

Persiapan
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas plano
Spidol papan tulis
Kertas metaplan
Lem atau selotip kertas

Bahan Bacaan:
Pemahaman Dasar Negosiasi
Negosiasi adalah sebuah cara dasar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan
dari orang lain, biasanya menggunakan komunikasi verbal. Setiap hari kita semua
bernegosiasi – dengan penjual di pasar, teman-teman kita atau saudara kita untuk
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memutuskan mau makan apa atau di mana dan naik apa. Roger Fisher dan William
Ury mengembangkan sebuah model negosiasi yang berlandaskan pada 4 prinsip dasar
negosiasi sebagai berikut:
1. Memisahkan antara orang dengan persoalan.
Hubungan ("orang") terpisah dari konflik ("permasalahan") yang Anda hadapi.
Dengan memisahkan hubungan dari permasalahan, Anda mengurangi kemungkinan
kesalahan komunikasi dan emosi-emosi yang secara negatif memengaruhi negosiasi.
Anda ingin membangun hubungan kerja yang baik dalam negosiasi. Tangani
persoalan hubungan, jika ada, yang terpisah dari persoalan yang sesungguhnya.
Namun, dalam cara memisahkan itu juga harus terampil dalam melihat aspek GESI
(Gender Equality and Social Inclusion) sebagai sebab pada perempuan mungkin
pemisahan itu tidak dapat terlalu jelas dan tegas. Keterampilan memisahkan
hubungan “orang” dan konflik (masalah) karenanya juga harus sensitif pada aspek
GESI.
2. Berfokus pada kepentingan, bukan posisi.
Kepentingan adalah kebutuhan, keinginan, perhatian, kemauan, nilai, atau ketakutan
yang mendasari. Kepentingan memotivasi orang-orang, tetapi sering kali orangorang akan menyatakan posisi tertentu. Sebagai contoh, banyak negara memiliki
posisi bahwa "kita tidak ingin berunding dengan teroris". Itu adalah posisi, tetapi
kepentingan yang mendasari mungkin berkaitan dengan perhatian dan ketakutan
akan keamanan diri. Dalam konflik, orang-orang dan kelompok-kelompok sering
kali hanya menyatakan satu posisi. Biasanya sangat sulit untuk merundingkan
kompromi atas posisi. Di balik posisi terdapat banyak kepentingan, dan berfokus
pada kepentingan memungkinkan para negosiator mendapatkan lebih
banyak
ruang untuk menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kepentingan juga memiliki dimensi GESI.
Apa yang disebut kepentingan bagi lelaki belum tentu sama dengan kepentingan
bagi perempuan. Kepentingan orang dengan disabilitas belum tentu sama dengan
kepentingan umum, kepentingan anak belum tentu sama dengan kepentingan
orang dewasa. Memetakan kepentingan bersama, karenanya harus menimbang
sensitivitas kepentingan GESI.
3. Memperhatikan Aspek GESI dalam masyarakat yang akan bernegosiasi
Perhatikan bahwa masyarakat tidak bersifat homogen. Banyak kepentingan
yang terlibat dan selalu ada relasi-relasi sosial yang timpang yang mengambil
manfaat dari terjadinya konflik atau ketegangan dan terjadinya upaya negosiasi.
Karenanya petakan dulu relasi-relasi antar siapa yang berkepentingan didasarkan
dari karakteristik sosial, politik dan GESI. Misalnya antara tokoh formal – non
formal, antara kaum yang punya kuasa politik dan rakyat biasa, antara lelaki dan
perempuan, orang tua (ayah) dan anak, Ayah dan Ibu, Ibu dan anak, orang nondisabilitas dan orang dengan disabilitas, antar suku, antar agama dan seterusnya.

Pemetaan relasi kuasa ini menjadi dasar perhitungan siap yang memiliki kuasa dan
tidak memiliki kuasa atas keputusan terjadinya perkawinan anak.
Pemberdayaan dapat dilakukan terlebih dahulu kepada pihak yang dilemahkan
dengan misalnya mengenalkan berbagai peraturan yang dapat mendukung mereka
dalam menolak kawin anak.
● Menemukan pilihan untuk manfaat bersama.
Langkah ini memerlukan kreativitas dan komitmen untuk curah gagasan
atas pilihan yang akan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam curah
gagasan, para negosiator harus memisahkan tahap menilai pilihan dari
tahap menghasilkan pilihan. Kedua belah pihak harus memperluas jumlah
kemungkinan pilihan dan tidak hanya mencari satu pilihan. Kedua belah pihak
juga harus memikirkan tentang pilihan yang akan memenuhi kepentingankepentingan pihak lain.
● Meminta untuk menggunakan kriteria objektif atau yang dapat diterima
secara bersama-sama.
Negosiasi dalam kasus perkawinan anak
Dalam lembaga PATBM, salah satu fungsinya adalah mencegah terjadinya kekerasan
terhadap anak. Dalam konteks kasus pernikahan anak, fungsi PATBM di desa adalah
melakukan pencegahan terjadinya perkawinan anak di desa. Salah satu jalan yang
ditempuh adalah dengan melakukan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan oleh anggota
PATBM bertujuan untuk menangguhkan atau membatalkan terjadinya perkawinan anak
yang akan dilakukan oleh warga yang ada di desa.
Menurut pengalaman program Yes I Do, tidak ada rumus pasti untuk melakukan proses
negosiasi dan juga tidak ada langkah pasti untuk menjamin keberhasilan proses negosiasi
karena setiap kasus dan konteks yang dihadapi selalu berbeda-beda. Maka dari itu,
dibutuhkan pendekatan dan cara yang berbeda pula untuk melakukan proses negosiasi
sesuai dengan situasi dan konteks yang dihadapi di masing-masing kasus. Terkadang,
sama-sama kasus perkawinan anak di wilayah yang sama pun, bisa jadi membutuhkan
penanganan dan respons yang berbeda.
Namun, ada hal yang harus dipersiapkan oleh anggota PATBM saat melakukan proses
negosiasi, antara lain:
1. Tetapkan tujuan negosiasi sebagai kesempatan untuk mentransfer pemahaman
tentang dampak negatif kawin anak pada pihak keluarga maupun anak itu sendiri
sehingga secara sukarela mau menunda rencana perkawinan sampai usia anak
sudah cukup sesuai dengan Undang-Undang dan siap secara fisik, mental serta
sosialnya.
2. Kuasai teknik komunikasi yang jelas, lugas, asertif agar mudah dipahami oleh pihak
lain.
3. Kuasai pemahaman tentang isu perkawinan anak dari hulu hingga hilir, mulai dari
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4.
5.
6.

7.

penyebab perkawinan anak, dampak, risiko yang dihadapi pelaku kawin anak, dan
isu Hak Anak terutama yang akan berdampak pada hidup perempuan. Gunakan
kacamata keadilan gender untuk melihat seluruh persoalan dan kaitkan dengan
pada norma sosial dan konteks budaya setempat sesuai wilayah masing-masing.
Siapkan data kasus perkawinan anak yang terjadi di desa tersebut dan situasi
perempuan yang mengalami kawin anak, jika ada.
Kuasai tentang dasar hukum dilarangnya kawin anak, misalnya UU Perlindungan
Anak No. 35 tahun 2014 dan UU Perkawinan No. 16 tahun 2019.
Siapkan jadwal untuk berkunjung lagi setelah kunjungan pertama dilakukan
untuk melacak perkembangan dari rencana perkawinan yang akan dilakukan oleh
keluarga.
Jika memungkinkan, ajak perwakilan keluarga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi
atau penyadaran di desa tersebut seputar isu hak anak maupun kekerasan terhadap
anak, termasuk perkawinan anak.

Langkah-langkah
1. Fasilitator meminta peserta untuk berkumpul di tengah ruang kelas dan membagi
mereka menjadi 2 kelompok besar dengan jumlah yang seimbang. Satu kelompok
berdiri di sebelah kanan fasilitator, satu kelompok lainnya berdiri di ujung sebelah
kiri fasilitator.
2. Fasilitator meminta 2 orang dari kelompok kanan dan 2 orang dari kelompok kiri
untuk keluar dari kelompok masing-masing dan membentuk satu kelompok kecil
tersendiri sebagai kelompok yang netral.
3. Kembali kepada kedua kelompok besar, fasilitator memberi tugas berbentuk
kompetisi dengan aturan main sebagai berikut:
● Kedua kelompok diminta untuk memperebutkan dan menarik anggota
kelompok netral untuk bergabung di kelompoknya. Masing-masing kelompok
dipersilakan menggunakan semua cara selama tidak bersifat fisik dan
menggunakan unsur kekerasan.
● Waktu yang diberikan untuk menarik kelompok ke pihak masing-masing
adalah 5 menit. Jika dalam waktu tersebut belum ada anggota dari kelompok
netral yang bergabung dengan kelompok kanan atau kiri, maka fasilitator
diperbolehkan untuk menambah waktu 5 menit lagi jika diminta oleh peserta.
Di waktu tambahan ini, jika masih belum juga ada yang bergabung, permainan
tetap harus diakhiri.
● Kelompok yang berhasil untuk menarik anggota kelompok netral yang paling
banyak akan menjadi pemenang.

4. Ketika permainan kompetisi dimulai, fasilitator melakukan pengamatan dan
menuliskan poin-poin penting dari proses kompetisi yang terjadi.
5. Fasilitator memandu proses refleksi. Ajak semua peserta 4-6 orang menjelaskan
pendapatnya secara bergantian dengan pertanyaan pancingan sebagai berikut:
● Apa kesan peserta tentang permainan tadi? Apa inti dari permainan tadi?
(Atau, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh peserta di dalam, atau
melalui, permainan tadi?)
● Dalam proses meyakinkan kelompok netral untuk bergabung, apakah itu hal
yang mudah? Jelaskan alasannya.
● Jika di dalam permainan tadi ada kelompok yang “menang” alias yang berhasil
dalam membuat kelompok netral bergabung ke kelompoknya, maka apa kunci
keberhasilan tersebut?
● Jika ada yang gagal, apa faktor utama kegagalan tersebut?
● Dalam konteks perempuan, terutama dalam upaya mencegah atau “melawan”
praktik kawin anak, apakah faktor keberhasilan maupun kegagalan yang
disebutkan tadi berlaku? Jika ya, yang mana saja? Jika tidak, mengapa dan di
mana tidak berlakunya?
● Apa tantangan atau hambatan yang membuat upaya meyakinkan calon pelaku
kawin anak tersebut menjadi lebih sulit atau lebih mudah bagi seorang anak
perempuan?
● Apa yang mesti dilakukan dalam bernegosiasi tentang menolak atau mencegah
kawin anak? Persiapan apa yang harus dilakukan?
● Keterampilan utama yang diperlukan dalam sebuah negosiasi yang efektif
● Apakah 1 strategi negosiasi bisa berlaku atau berhasil untuk semua kasus
perkawinan anak di mana pun itu?
6. Setelah itu, dari hasil diskusi dan refleksi dengan peserta, fasilitator membantu
merangkum dan menggaris bawahi pendapat peserta sebagai kesimpulan
bersama.
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Sesi 6

Hubungan Sehat
Bebas Kekerasan

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Batasan diri dan konsep hubungan sehat atau tidak sehat
2. Langkah terbebas dari hubungan tidak sehat

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Memahami tentang batasan diri sebagai modal untuk menjalin hubungan yang sehat
dengan orang lain
2. Mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk terbebas dari hubungan yang tidak
sehat

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya & Penjelasan tentang topik diskusi,
hal yang ingin dicapai, proses diskusi

5 menit

Permainan 15 menit dan diskusi 15 menit

30 menit

Penjelasan kesimpulan dari permainan

5 menit

Total Durasi:

40 menit

Persiapan
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas post it warna warni atau HVS dipotong menjadi 4 bagian
Spidol
Selotip
Settingan kursi melingkar, beri jarak satu sama lain agar tidak berdesakan

Bahan bacaan
Batasan Diri
Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hubungan atau relasi, kita perlu untuk
mengetahui dulu tentang standar batasan diri kita. Saat kita sudah mengenal diri kita
lebih dalam, kita tentu tahu apa yang kita suka dan tidak suka. Mungkin kamu pernah
mengalami tentang satu hal yang bisa jadi sangat kita sukai, namun teman kita tidak suka
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sama sekali. Ini adalah hal yang sangat wajar. Saat menghadapi perbedaan pendapat
atau keinginan dengan teman, mungkin saja kita merasa sungkan untuk menyampaikan
penolakan pada teman kita. Namun tahukah kamu bahwa keberanian atau ketegasan
kita untuk menyampaikan penolakan atau mengatakan tidak pada hal tertentu yang
tidak kita suka adalah hal yang sangat penting? Kemampuan atau keberanian seseorang
mengatakan tidak menunjukkan bahwa ia mampu mengekspresikan batasan dirinya.
Jadi, batasan diri adalah batas penerimaan yang ditetapkan oleh diri kita terhadap
suatu hal dalam berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Kita dikatakan
mempunyai batasan diri ideal jika kita mampu mengomunikasikan persetujuan ataupun
penolakan secara baik dan terbuka pada dengan orang lain.
Batasan diri ada 3 tipe yaitu:
1. Batasan diri tertutup
Merupakan sikap dan perilaku yang cenderung tertutup saat berinteraksi
dengan orang lain. Misalnya tidak terbuka dalam menyampaikan pendapat atau
perasaannya pada orang lain dan cenderung menyimpannya dalam hati. Bisa juga
seseorang ini merasa sulit mempercayai dan menjalin relasi dekat dengan orang
lain.
2. Batasan diri terbuka
Merupakan sikap dan perilaku yang terbuka (longgar) saat berinteraksi dengan
orang lain. Misalnya selalu setuju atau sulit berkata tidak dengan pendapat
orang lain karena merasa sungkan. Bisa juga seseorang ini dengan mudah untuk
menceritakan hal pribadinya pada orang lain.
3. Batasan diri ideal
Merupakan sikap dan perilaku yang secara terbuka mampu menyampaikan apa
yang dirasakan, setuju tidak setuju, nyaman tidak nyaman saat berinteraksi dengan
orang lain. Seseorang ini juga mampu mengekspresikan apresiasi dan menerima
penolakan dari orang lain yang tidak sependapat dengannya.
Batasan diri yang ideal sangat diperlukan untuk membangun relasi sosial dengan
berbagai pihak. Namun, sangat mungkin seseorang mempunyai kombinasi beberapa
batasan diri. Batasan diri juga tidak lepas dari ajaran orang tua dan norma sosial di
lingkungan di mana kita tinggal. Prinsipnya, saat memilah batasan diri mana yang akan
kita terapkan terhadap satu dan lain hal, jangan sampai mengorbankan diri kita atau
berdampak buruk pada diri kita.
Jenis-jenis Hubungan
Seseorang dengan batasan diri yang ideal, akan membantu dalam menjalani relasi
sosial di sekelilingnya. Relasi sosial adalah hubungan antar individu maupun dengan
kelompok yang melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjalin relasi dengan banyak pihak, misalnya
dengan orang tua atau keluarga, teman sebaya, sahabat, guru, dan anggota masyarakat
lain di sekitar kita.

Hubungan dibagi menjadi 2 yaitu hubungan sehat dan hubungan tidak sehat.
Hubungan sehat adalah hubungan yang dibangun atas dasar penghormatan dan
persetujuan (consent) antar pihak yang terlibat.
Relasi sehat
Relasi
yang
dilandaskan
kepercayaan satu sama lain

pada

Relasi tidak sehat
Relasi yang berlandaskan kecurigaan
dan ketidakpercayaan satu sama lain

Relasi yang berlandaskan rasa saling
peduli dan mendukung satu sama lain

Relasi yang berlandaskan persaingan
dan bertujuan untuk saling mengalahkan

Relasi yang menerima perbedaan dan
menghargai perbedaan
Relasi yang mengutamakan komunikasi
dan dialog dua arah serta saling
mendengarkan

Relasi yang menerapkan standar tunggal
dan memaksakan perbedaan
Relasi yang menjadikan satu pihak
sebagai sosok sentral tanpa mau
mendengarkan pendapat orang lain

Persetujuan yang bertanggung jawab (Consent)
Dalam dunia yang serba digital seperti saat ini, persetujuan merupakan hal yang
esensial untuk dibahas. Konsensus juga menjadi jaminan tidak adanya pelanggaran
privasi dan kekerasan terhadap seseorang. Membicarakan konsensus/persetujuan
berarti mengakui agensi perempuan dan hak perempuan atas ekspresi dirinya dan juga
seksualitasnya.
Konsensus atau persetujuan adalah tindakan permintaan persetujuan dan pemberian
persetujuan sehingga terbentuk kesepakatan atas suatu tindakan yang melibatkan
beberapa pihak. Asumsi tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan pemberian atau
penolakan persetujuan. Persetujuan ini dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau
secara sukarela akan membuat semua pihak merasa nyaman dan tidak ada yang
dirugikan.
Persetujuan dalam konteks anak
Dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup seorang anak, sangat
penting untuk melihat anak sebagai pusat yang akan menjalan hasil dari keputusan
tersebut. Demikian juga terkait dengan pengambilan keputusan yang menyangkut
tubuh dan diri anak, proses pengambilan harus dilakukan secara hati-hati mengingat ini
akan memengaruhi masa depan anak sepanjang hidupnya.
Manfaat dari proses mencapai persetujuan menurut Barnett, Wise, Johnson-Greene,
& Bucky (2007) dalam hal kesehatan yang juga sangat relevan untuk keputusan untuk
aspek sosial:
● Proses kolaboratif dan berbagi kekuatan dalam pengambilan keputusan secara
bersama.
● Memberikan otoritas, kontrol, dan memberdayakan diri anak untuk memainkan
peran aktif dalam memutuskan masa depannya.
● Ini meminimalkan risiko eksploitasi dan merugikan melalui proses berbagi informasi
dan pengambilan keputusan bersama.
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Namun, dalam konteks pengambilan keputusan yang dilakukan anak memang
berbeda. Anak diharapkan mampu belajar dan berproses dalam membuat keputusan
yang menyangkut dirinya atas pilihan-pilihan yang terbaik untuk masa depan mereka
sesuai dengan tahapan umur. Dalam konteks keputusan yang dibuat oleh anak,
jika nantinya akan berakibat buruk untuk masa depannya, itu dianggapnya bukan
persetujuan, meskipun anak menyatakan persetujuannya. Mengapa persetujuan anak
tidak dianggap sebagai persetujuan jika kelak keputusan ini berdampak buruk? Karena
sebagai seorang anak dengan proses tahapan perkembangan diri dan berada di masa
transisi, sehingga sangat memungkinkan anak usia di bawah 16 tahun belum cukup usia
untuk mempertimbangkan dampak atau risiko yang mungkin menimpa dirinya secara
menyeluruh dan jangka panjang.
Hal ini juga berlaku bagi anak yang berada dalam ketimpangan relasi kuasa, misalnya
menjalin kedekatan dengan orang yang jauh lebih tua, maka persetujuan anak sangat
mungkin bukan persetujuan. Contoh lain seperti Tindak Perdagangan Orang, saat anak
bilang iya, bukan berarti anak menyetujui tindak perdagangan orang. Tetapi karena
keterbatasannya untuk mengambil keputusan untuk hal besar yang menyangkut
implikasi hukum.
Anak dan perannya dalam membuat persetujuan
1. Anak usia 16 tahun ke atas secara umum cukup mampu membuat keputusan
2. Anak usia antara 14-16 tahun cukup matang untuk berkontribusi besar
3. Anak usia 9-14 tahun dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
namun perhatikan tingkat kematangan masing-masing anak
4. Anak di bawah usia 9 tahun memiliki hak untuk memberikan pendapat dan didengar.
Mereka mungkin bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sampai
taraf tertentu. Namun, hati-hati jangan sampai membebani anak sebagai pihak
pengambil keputusan
5. Pertimbangan penggunaan pendapat anak bersifat kasuistik, tergantung faktor
usia, kematangan, tahapan perkembangan, serta budaya, tradisi dan lingkungan
Bukan persetujuan

Karakteristik persetujuan

Kesepakatan dibuat bila salah
satu pihak berada di bawah
ancaman, paksaan, penculikan,
menggunakan tipu daya,
adanya salah persepsi atau
salah
menginterpretasikan
informasi.

Konsensus bersifat satu kali dan hanya berlaku
untuk sebuah tindakan diajukan, di tempat
tersebut dan pada saat tersebut juga.
Ketika tindakan yang sama dilakukan pada
waktu yang lain dan tempat lainnya, maka
persetujuan harus diajukan kembali. Bisa
berupa lisan maupun tulisan, tergantung pada
keperluan.

Ancaman untuk menunda/
menahan
manfaat
atau
mengiming-imingi
dengan
manfaat tertentu pada suatu
hari

Consent tidak berlaku selamanya.
Selain berlaku sekali untuk tempat dan waktu
yang spesifik, consent juga bisa diubah, ditarik
atau dibatalkan kapan saja oleh pihak-pihak
yang terlibat, meskipun sebelumnya sudah
sempat menyetujuinya, consent boleh dengan
memberikan atau tanpa memberikan alasan
pembatalan/perubahannya. Kita tidak pernah
tahu situasi seseorang, bisa jadi terus berubah
dan kalkulasi risiko yang kerap dijadikan
landasan menyetujui suatu tindakan.

Ketika seseorang di bawah
umur atau terbatas kapasitas
mentalnya.

Orang yang mengajukan/meminta persetujuan
harus menjelaskan informasi termasuk risiko
selengkap-lengkapnya yang mungkin timbul
dari tindakan tersebut

Perilaku yang mengabaikan consent atau persetujuan, dapat menyebabkan hubungan
tidak sehat dan tindakan kekerasan.
1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Verbal
3. Kekerasan Psikologis
4. Kekerasan Ekonomi
5. Kekerasan Berbasis Gender Online

Langkah-langkah
1. Sapa peserta dengan ramah terlebih dulu. Kamu bisa memanggilnya dengan
sebutan teman-teman, dan mengawali dengan sapaan Hai-Halo untuk menarik
fokus peserta dan menghidupkan suasana.
2. Ajak peserta untuk bersiap melakukan permainan “Hubungan sehat”
3. Buatlah 3 garis memanjang membentuk segitiga, sesuaikan dengan luas ruangan
dan peserta. Ambil kertas HVS dan gambarlah simbol/emoticon smile ☺ jika setuju,
kecewa ☹ jika tidak setuju, dan ragu-ragu (?), dengan ukuran yang cukup besar
sehingga terlihat dari jauh. Tempelkan masing-masing gambar di masing-masing
garis tersebut.
4. Bacakan instruksinya, tiap kali fasilitator selesai membacakan pernyataan Lampiran
6.1, minta peserta untuk menuju posisi garis sesuai dengan perasaannya dan
pikirannya. Bacakan pernyataannya satu per satu sampai selesai.
5. Setiap 1 pernyataan selesai dibacakan dan peserta sudah bergerak menuju posisi
yang diinginkan, fasilitator minta sukarelawan dari masing-masing garis untuk
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mengungkapkan alasan mengapa memilih garis tersebut. Jika waktu cukup, bisa
juga minta peserta dari garis yang berbeda menanggapi pendapat temannya
tersebut.
6. Amati jika ada peserta yang ragu-ragu, mintalah untuk mengungkapkan keraguannya
dan alasannya.
7. Setelah selesai permainan, tanyakan pada peserta beberapa pertanyaan berikut
sambil catat pernyataan-pernyataan kunci dari peserta:
● Saat bermain tadi, kita lihat ada peserta yang berbeda posisi, ada yang di garis
setuju dan ada pula yang berada di garis tidak setuju. Adakah yang pernah
mengalami hal seperti itu?
● Menurut kalian mengapa perbedaan itu terjadi?
● Dan apa yang kamu lakukan dengan situasi tersebut?
8. Tutup permainan dengan kesimpulan yang dicatat dari pendapat peserta saat
proses diskusi terjadi. Atau bisa juga dikombinasikan dengan kesimpulan di bawah
ini.
Kesimpulan:
● Dalam setiap hubungan yang kita jalin, baik dengan orang tua, saudara, teman,
atau sahabat, harus dilandasi dengan rasa saling menghargai dan menghormati.
Seperti itu pula kita ingin diperlakukan, bukan?
● Kunci hubungan yang sehat adalah persetujuan (consent). Dalam setiap kejadian
yang melibatkan pihak lain, harus ada persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat,
tanpa kecuali.
● Jika persetujuan belum tercapai dari semua pihak, maka tindakan yang melibatkan
pihak-pihak tersebut tidak dapat dilakukan karena melanggar privasi.
● Selain berlaku sekali untuk tempat dan waktu yang spesifik, consent juga bisa
diubah, ditarik atau dibatalkan kapan saja oleh pihak-pihak yang terlibat, meskipun
sebelumnya sudah sempat menyetujuinya, boleh dengan memberikan atau tanpa
memberikan alasan pembatalan/perubahannya karena situasi dan risiko seseorang
bisa berubah.
● Hubungan yang tidak sehat akan membuat salah satu atau kedua belah pihak
merasa tidak nyaman dan tersakiti. Jika hubungan seperti ini terus menerus terjadi,
ini bisa menurunkan rasa percaya diri dan bahkan menimbulkan dampak trauma
bagi pihak yang tersakiti.
● Hubungan yang tidak sehat seperti ini harus dihindari.

6.2 MENJADI PENDENGAR AKTIF

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta Pengertian pendengar aktif
2. Prinsip-prinsip dan langkah-langkah menjadi pendengar aktif

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Memahami konsep pendengar aktif
2. Mampu mempraktikkan prinsip dan langkah-langkah untuk menjadi pendengar aktif

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya & Penjelasan tentang topik diskusi, hal
yang ingin dicapai, proses diskusi

5 menit

Permainan Dengarkan Aku: role play 2 skenario

15 menit

Diskusi dengan pertanyaan kunci dipandu oleh fasilitator

15 menit

Penjelasan kesimpulan dari permainan dan diskusi dipandu oleh
fasilitator

5 menit

Total Durasi:

40 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Print atau tulisan cerita tentang Rina dan 2 skenario yang di bagikan pada relawan
saat permainan role play
● Setting 2 kursi berhadapan, beri jarak satu sama lain agar tidak terlalu dekat
Bahan Bacaan
Pendengar yang aktif (active listening) adalah proses mendengarkan secara seksama,
merefleksi ulang apa yang dikatakan, serta menahan penilaian dan nasihat kepada
orang yang bercerita. Dengan mempraktikkan active listening, orang yang bercerita
akan merasa didengar dan dihargai. Dengan kata lain, mendengarkan aktif, berarti
mengabdikan perhatian penuh kita kepada pembicara dan memberikan respons yang
bijaksana terhadap apa yang mereka katakan sesaat sesudah selesai bercerita.
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Apa pentingnya mendengar secara aktif?
Saat kita mendengarkan secara aktif, kita menggunakan seluruh indra dan mencurahkan
segenap perhatian pada orang yang berbicara. Hal ini membuat orang tersebut merasa
dihargai. Melalui mendengar aktif, kita juga mampu mengekspresikan rasa empati kita.
Tiga Komponen untuk Mendengarkan Aktif
1. Memahami. Untuk memahami, kita sebagai pendengar diharapkan memperhatikan
bahasa verbal dan non-verbal orang yang bercerita agar dapat memahami apa yang
mereka coba komunikasikan dan sampaikan.
2. Menahan. Pendengar mencoba mengingat poin kunci dari pesan yang disampaikan
menggunakan ingatan mereka atau melalui catatan yang kita buat.
3. Menanggapi. Setelah orang tersebut selesai berbicara, kita sebagai pendengar bisa
merespons pembicara untuk mengkonfirmasi pemahaman kita tentang pesan yang
mereka sampaikan. Hal ini bermanfaat untuk melanjutkan diskusi tentang topik
yang sedang dibicarakan.
Manfaat dari mendengar secara aktif
1. Kita dapat memahami sudut pandang orang lain dan merespons dengan empati.
Kemampuan ini akan lebih berguna saat kita mendampingi orang terdekat yang
sedang mengalami masa-masa sulit. Terkadang, mereka hanya ingin didengarkan
dan itu akan membantu meringankan perasaan mereka.
2. Dalam pekerjaan, mendengarkan secara aktif sangat berguna saat kita berada
dalam situasi yang sedang berinteraksi dengan rekan kerja atau saat berdiskusi
dengan komunitas. Mendengar secara aktif akan membantu kita memahami isi
pembicaraan dan mencari peluang untuk kolaborasi untuk mengembangkan solusi
bersama.
3. Dalam hal relasi sosial, mendengarkan secara aktif adalah salah satu cara yang tepat
baik untuk membangun relasi dengan orang baru. Mendengar secara aktif akan
menuntut kita untuk bertanya, klarifikasi, serta memperhatikan bahasa tubuh. Hal
ini juga berguna untuk mengamati situasi sosial di mana kita berada.
Langkah-langkah untuk mendengar secara aktif
1. Kontak mata. Penting untuk menatap lawan bicara dengan santai dan pertahankan
interaksi mata saat orang lain berbicara. Namun dapat juga mengalihkan pandangan
mata sesekali untuk menghindari kesan mengintimidasi. Letakkan buku, ponsel
serta distraksi lainnya dan tetaap fokus pada kontak mata untuk berkomunikasi
dengan lebih intensif.
2. Abaikan distraksi. Jika ada distraksi maupun gangguan lain, coba abaikan jika
memang tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan bersama. Tetaplah
berfokus pada hal yang disampaikan lawan bicara dan hindari terlalu fokus dengan
pemikiran, perasaan, dan prasangka atau asumsi pribadi.

3. Berpikir terbuka. Dengarkan lawan bicara tanpa menghakimi atau menilai. Kelola
ekspresi saat mendengar pernyataan yang mengejutkan, tahan untuk memberi
komentar atau respons yang negatif.
4. Tahan untuk menginterupsi dan memberi “solusi”. Menginterupsi seseorang
dianggap tidak sopan dan memberi kesan buruk. Menahan diri untuk memberi
solusi ketika tidak diminta. Mintalah izin kepada lawan, jika ingin menyampaikan
gagasan atau pendapat.
5. Visualisasikan
informasi yang disampaikan. Menggambarkan
atau
memvisualisasikan informasi membantu kita memahami situasi yang terjadi. Visual
ini juga secara alami terbentuk di pikiran ketika seseorang mendengar informasi.
Ini hal yang alami, dan merupakan tanda bahwa semua indra Anda terlibat dalam
menganalisis apa yang dikatakan orang lain.
6. Fokus pada topik utama. Hindari pertanyaan yang mengalihkan topik utama
sehingga pembicaraan melebar dan mengarah pada hal-hal yang tidak berkaitan
topik tersebut. Bila sudah telanjur, upayakan untuk menghubungkan kembali
dengan topik yang sedang dibicarakan.
7. Refleksikan dan Klarifikasi. Saat jeda adalah waktu untuk bertanya. Ketika tidak
memahami sesuatu yang disampaikan, tanyakan atau klarifikasi untuk mendapatkan
penjelasan. Bertanya ketika jeda akan lebih sopan dibanding menginterupsi.
"Aku mengerti bahwa kamu merasakan ..."
"Aku tadi mendengar kamu menyampaikan…, apa maksudmu dengan itu?"
"Apa yang kamu anggap sebagai ...?"
8. Berempatilah. Empati, menempatkan posisi kita dan merasakan apa yang dirasakan
orang lain merupakan kunci mendengarkan dengan baik. Tempatkan diri pada posisi
orang lain dan hayati keadaan yang mereka hadapi. Ini akan sangat membantu
memaksimalkan komunikasi dan interaksi pada lawan orang tersebut.
9. Bagikan atau Tanggapi. Berikan umpan balik. Umpan balik, baik dalam bentuk
verbal maupun bahasa tubuh, yang relevan dengan perkataan pembicara akan
menunjukkan bahwa kita memahami percakapan.
Saat menyampaikan pendapat pribadi, jujurlah, tetapi tegaskan bahwa ini adalah
pendapat kita yang mungkin berbeda. Jika takut bahwa saran Anda akan menyinggung
atau dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan tindakan orang lain, mulai saran
dengan, "Jika itu terjadi pada saya, saya akan ..."
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Lampiran 6.1
Langkah-langkah
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Permainan Dengarkan Aku
1. Sapa peserta dengan ramah terlebih dulu. Kamu bisa memanggilnya dengan
sebutan teman-teman, dan mengawali dengan sapaan Hai-Halo untuk menarik
fokus peserta dan menghidupkan suasana.
2. Jelaskan pada peserta bahwa kita akan melakukan permainan “Dengarkan Aku”
3. Bacakan instruksi dan skenario yang ada di Lampiran 6.2 dengan jelas.
4. Minta relawan sebanyak 4 orang untuk melakukan role play di depan semua peserta.
Bagi 4 orang tersebut menjadi dua pasang. Relawan bisa campur perempuan dan
laki-laki. Ada 2 skenario untuk role play. Pasangan 1 memainkan skenario 1 sebagai
Rina dan Ade, dan pasangan kedua memainkan skenario 2 sebagai Rina dan Lia.
5. Setelah selesai bermain, tanyakan pada relawan yang berperan sebagai Rina:
● Bagaimana perasaannya setelah memainkan peran Rina tersebut?
● Apa kesan yang bisa ia tangkap dari sosok Ade dan Lia?
● Mana yang lebih membuat Rina nyaman saat bercerita? Mengapa?
Lalu dilanjutkan dengan diskusi menggunakan pertanyaan pada peserta lain yang
menyaksikan. Ajak 3-4 peserta mengutarakan pendapatnya secara terbuka:
● Apa kesan mereka terhadap sikap Ade dan Lia?
● Jika mereka adalah Rina, apa yang dirasakan dengan respons yang ditunjukkan
oleh Ade dan Lia? Apakah berbeda? Ceritakan seperti apa perbedaannya? Dan
mengapa?
● Jadi, hal yang-hal apa saja yang penting dan dibutuhkan ketika kita
mendengarkan cerita sahabat/teman?
6. Setelah diskusi selesai, minta relawan yang melakukan permainan duduk kembali
ke tempatnya masing-masing. Ajak seluruh peserta untuk bertepuk tangan sebagai
bentuk apresiasi pada kerelawanan dan keberanian peserta yang bermain peran
tersebut.
7. Bacakan kesimpulan:
● Mendengarkan terdengar sederhana, tapi sesungguhnya mendengarkan lebih
dari mengandalkan telinga. Mendengar secara aktif mengandalkan seluruh
indra kita untuk mencurahkan perhatian dan fokus kita pada lawan bicara dan
informasi yang disampaikan.
● Dengan mendengar secara aktif, lawan bicara akan merasa dihargai dan
dimengerti.
● Menempatkan diri secara setara sangat penting dilakukan untuk menghindari
respons yang merendahkan atau menghakimi.
● Jangan lupa untuk berempati, menempatkan posisi kita di posisi lawan bicara
untuk bisa memahami lebih baik situasi yang dialami.

Lampiran Permainan Hubungan sehat
Pernyataan:
1. Hubungan yang sehat ditandai dengan kepedulian antar pihak dengan cara mengatur pihak
lain dengan siapa mereka berteman
2. Mengomentari hasil pekerjaan teman adalah bentuk hubungan sehat
3. Menerima pendapat teman yang berbeda dengan kita adalah tanda kita tidak tegas dan
menunjukkan hubungan tidak sehat
4. Membocorkan rahasia teman kita ke teman lain tanpa ijin pemiliknya adalah pelanggaran
privasi
5. Membagikan foto teman kita ke teman lain tanpa minta ijin itu diperbolehkan
6. Temanmu memberikan pertimbangan atau pendapatnya tentang hubungan percintaanmu
atas permintaanmu termasuk hubungan sehat
7. Dalam sebuah diskusi, temanmu yang kalah berdebat memojokkanmu dengan ejekan
8. Pacarmu boleh membujukmu atau memaksamu untuk menuruti kemauannya karena alasan
sayang
9. Kita harus menuruti semua permintaan pacar sebagai tanda ungkapan rasa cinta yang
sesungguhnya
10. Kita boleh berbeda pendapat dan mengatakan tidak jika kita tidak setuju dengan pendapatnya
dengan bahasa yang baik
11. Untuk melakukan sebuah hal tertentu, persetujuan dari semua pihak yang terlibat perlu
diperoleh
12. Dalam sebuah kejadian tertentu, kita boleh mengubah keputusan kita yang awalnya setuju
menjadi tidak setuju tanpa mengungkapkan alasan kita

Lampiran 6.2
Permainan Dengarkan Aku
Di sebuah taman yang cukup sepi, sepasang sahabat dekat, Rina, Ade, dan Lia yang duduk di
kelas 21 SMA sedang berbincang dengan asyik. Rina mengajak Ade dan Lia bertemu karena ada
sesuatu yang ingin dia ceritakan pada mereka tentang kejadian tidak menyenangkan yang baru saja
menimpanya. Mereka pun bertemu, Rina mulai menceritakan bahwa ia baru saja mendengar kabar
dari ayahnya bahwa ayahnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja.
Sementara Ibunya, yang selama ini turut menopang ekonomi keluarga dengan berdagang makanan
ringan di sekolah mengalami hal serupa. Selama pandemi, sekolah tutup sehingga dagangan tidak
laku sehingga penghasilan menurun drastis. Sementara mereka harus membiayai sekolah ketiga
anaknya. Ayah dan Ibunya pun kebingungan, mencari segala macam cara untuk mempertahankan
hidupnya dan keluarganya, termasuk sekolah anak-anaknya. Mereka pun semakin kesulitan
keuangan. Sampai pada suatu ketika, seorang laki-laki paruh baya dengan usia menjelang 40 tahun
yang bekerja sebagai pengawas buruh tempat ayahnya bekerja datang dan bermaksud meminang
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Rina. Ayah dan Ibu Rina pun berada di posisi yang sulit, antara pilihan beban ekonomi yang ia
tanggung atau harus melepaskan anaknya menikah dengan pengawas tersebut, yang artinya Rina
harus putus sekolah. Seolah tak ada pilihan lain, ayah Rina pun menyetujui pinangan tersebut. Di
suatu sore yang kelabu, ayah memanggil Rina dan mengutarakan rencananya untuk menikahkannya
dengan laki-laki yang berprofesi pengawas tersebut. Ayah tidak memberi kesempatan Rina
menjawab. Hal ini membuat Rina sangat kalut atas keputusan sepihak ayahnya tersebut.
Skenario role play 1:
Setting tempat: di sebuah taman yang cukup sepi, Rina dan Ade duduk berhadapan di bangku taman.
Rina bercerita apa yang dialaminya. Ade mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian.
Tatapan mata Ade tertuju penuh ke arah Rina. Saat Rina bicara, Ade tidak menyela sedikitpun.
Bahasa tubuh Ade pun terlihat sangat empati, ia mencondongkan badannya ke arah Rina, seolah
siap saat kapan pun Rina membutuhkan dukungan. Saat Rina bercerita, Ade pun menawarkan
bantuan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Rina.
Skenario role play 2:
Setting tempat: di kafe yang cukup ramai, Rina bertemu dengan Lia. Mereka duduk bersebelahan di
kursi bar. Rina mulai bercerita apa yang ia alami. Di sebelahnya, Lia mendengarkan sambil bermain
handphone. Saat Rina bercerita, tatapan matanya tertuju ke layar handphone sambil senyumsenyum melihat tayangan di handphone-nya. Sesekali ia menoleh ke arah Rina, menyela ceritanya
dan minta Rina mengulangi apa yang ia ceritakan sebelumnya karena ia kurang jelas mendengarnya.
Hal seperti itu terjadi berulang-ulang. Di tengah Rina bercerita, Lia pun sering menyepelekan
perasaan Rina, “Halah..udahlah kaya gitu aja musti dipikirin..ntar juga selesai masalahnya.” Celetuk
Lia. Saat terakhir ceritanya, Lia tidak memberikan respons, ia hanya bertanya apakah ceritanya
sudah selesai dan malah melanjutkan pembicaraan dengan topik lain yang tidak ada hubungannya
dengan Rina, misalnya ia baru saja membeli tas sekolah baru.

Sesi 7

Aku dan Masa Depanku
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7.1 PERKAWINAN ANAK DAN KEHAMILAN REMAJA
A. PERKAWINAN ANAK
110

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
1. Peserta mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan dampak praktik
perkawinan anak
2. Peserta mendapatkan gambaran tentang situasi yang mungkin dialami anak
perempuan yang mengalami praktik perkawinan anak
3. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang pandangan Islam tentang perkawinan
anak

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan anak
2. Dampak yang ditimbulkan dari praktik perkawinan anak khususnya bagi
anak perempuan
3. Pandangan Islam tentang perkawinan anak

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya & Penjelasan tentang topik diskusi

2 menit

Permainan berkelompok Di Balik Keguguran Rina dan Jaring
Laba-laba

25 menit

Curah pendapat Perkawinan Anak dari pandangan agama

10 menit

Presentasi 3 kelompok @5 menit dan diskusi

30 menit

Kesimpulan

3 menit

Total Durasi:

70 menit

Persiapan
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas plano
Spidol
Lem selotip kertas
Tali rafia gulungan besar

Bahan Bacaan
Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 2019, perkawinan anak merupakan perkawinan
yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di bawah usia 19 tahun. Pernikahan di
bawah umur 18 tahun adalah pelanggaran hak. Beberapa hak lain yang dilanggar dari
perkawinan anak antara lain:
● Hak untuk berpendidikan;
● Hak untuk hidup;
● Hak untuk kebebasan berekspresi;
● Hak untuk perkembangan dan standar tertinggi pencapaian kesehatan;
● Hak untuk kesehatan seksual dan reproduksi;
● Hak untuk kesetaraan; dan
● Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup seseorang.
Beragam faktor pendorong terjadinya perkawinan anak
Secara umum, akar persoalan yang mendorong terjadinya perkawinan anak antara
lain faktor sosial, ekonomi, kultural dan interpretasi agama yang memengaruhi
norma dan perilaku di tingkat individual, lingkungan dan sosial yang mendorong pada
ketidaksetaraan. Contoh-contoh akar penyebab seperti:
● Norma patriarki yang merendahkan anak perempuan dan melihat mereka sebagai
beban. Kurangnya pendidikan anak perempuan dan kuasa untuk membuat
keputusan dibanding laki-laki. Dalam konteks perkawinan anak, ketidaksetaraan
ini diperburuk dengan perkawinan anak. Terutama ketika perempuan menikah
dengan laki-laki yang lebih tua.
● Seksualitas perempuan. Perkawinan anak perempuan tidak bisa dipisahkan dengan
seksualitas perempuan. Dalam beberapa kasus, alasan menghindari zina atau
berhubungan seks sebelum menikah menjadi alasan utama orang tua menikahkan
anaknya di usia anak, seolah tak ada alternatif lain dan mengindahkan risiko serta
dampak yang mungkin timbul di kemudian hari.
● Kemiskinan keluarga calon pengantin perempuan. Beberapa orang tua menikahkan
anaknya dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Saat anaknya
dinikahkan, orang tua akan mendapatkan mas kawin dari pengantin laki-laki dan ini
dianggap sebagai pendapatan bagi orang tuanya.
● Kekhawatiran orang tua. Melindungi anak perempuannya adalah naluri setiap
orang tua dari ancaman dunia luar maupun mitos misalnya perawan tua. Terkadang
orang tua juga berpikir dengan menikahkan anaknya, termasuk usia anak secara
otomatis anak akan dapat perlindungan dari suaminya. Meskipun tanpa mereka
sadari, hal tersebut justru menjerumuskan anak pada potensi risiko masa depan
yang suram.
● Kekerasan berbasis gender. Dalam beberapa kasus, perempuan korban perkosaan
dipaksa untuk menikah dengan pelaku perkosaan. Dalam pandangan orang tua yang
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tidak memahami konteks kekerasan, ini menjadi solusi agar pelaku bertanggung
jawab atas perilakunya. Namun, mereka tidak mengindahkan dampak buruk yang
berlipat dirasakan anak perempuannya yang harus menghadapi pelaku setiap hari.
Seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Tak jarang ini mengakibatkan guncangan
psikologis dan trauma yang berkepanjangan pada anak perempuannya, bahkan
mungkin seumur hidupnya. Situasi seperti ini sangat menghambat anak perempuan
untuk membangun kualitas hidupnya yang sejahtera di masa depan.
● Argumentasi agama. Interpretasi agama yang sempit dan patriarkal dari sebagian
tokoh agama sering kali digunakan oleh masyarakat untuk menjustifikasi praktik
perkawinan anak. Meskipun, sudah mulai bermunculan diskusi tentang tafsir
yang menentang perkawinan anak dari tokoh agama progresif karena melihat
bahwa perkawinan anak menimbulkan kemudaratan. Namun, ini masih belum
terarusutamakan secara luas di masyarakat.
Dampak Perkawinan Anak
Aspek Pendidikan
● Perkawinan anak cenderung menyebabkan anak perempuan putus sekolah.
Hal ini berarti berakhir pula anak perempuan mendapatkan pengetahuan dan
keterampilan yang dibutuhkan sebagai bekal untuk perkembangan diri mereka di
masa depan.
Aspek Ekonomi dan Sosial
● Secara umum mengalami keterbatasan ekonomi akibat rendahnya pendapatan
untuk menghidupi keluarganya. Hal ini tidak lepas dari faktor rendahnya pendidikan
yang disandang anak perempuan.
● Rendahnya daya saing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan
tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
● Habis waktu remaja untuk mengurus keluarga dan anak sehingga terkucilkan dari
teman sebaya dan komunitas sebayanya.
● Tidak optimalnya pola pengasuhan yang diberikan pada anaknya mengingat
ketidaksiapan fisik dan mental menghadapi dinamika kehidupan keluarga
yang sangat kompleks. Di sisi lain, sebagai seorang remaja mereka juga sedang
bertumbuh untuk mencari jati dirinya, sehingga menimbulkan benturan yang
terkadang mengguncang psikologisnya.
Aspek psikologis
● Secara tumbuh kembang, usia anak baik perempuan mempunyai emosi yang masih
labil. Hal ini mendorong pada komunikasi yang kurang harmonis dan memicu
pertengkaran rumah tangga.
● Rentan mendapatkan perlakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga
berpotensi pada tingginya risiko perceraian.

● Potensi depresi sebagai orang tua sangat muda di mana proses tumbuh kembang
secara psikologis masih berlangsung namun dihadapkan pada situasi yang kompleks.
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Dampak Kesehatan
● Risiko mengalami permasalahan kesehatan seperti kanker leher Rahim atau
terkadang trauma fisik pada organ intim.
● Saat terjadi kehamilan di usia anak, anak perempuan berpotensi mengalami tekanan
darah tinggi atau bahkan yang lebih berat seperti eklampsia (kejang-kejang).
● Pada bayi dengan ibu usia anak, mungkin juga berpotensi lahir prematur (di bawah
38 minggu) dan BBLR (berat badan saat lahir rendah).
● Kematian ibu dan bayi, karena terjadi pendarahan yang disebabkan otot Rahim
masih lemah dan menyebabkan pendarahan lebih sulit berhenti.
Kunci jawaban permainan Jaring Laba-Laba: Di Balik Keguguran Rina?
a. Mengapa Rina mengalami keguguran? Apa yang terjadi pada tubuhnya?
● Anak seusia Rina masih berada dalam tahap pubertas atau masa transisi dari
anak menuju remaja
● Perkembangan organ reproduksi juga masih bertumbuh, dan di usianya, organ
reproduksinya belum terbentuk secara sempurna sehingga tidak cukup kuat
untuk menopang kehamilan. Contoh: rahim, tulang panggul, dan hormon dalam
tubuh Rina masih belum stabil
b. Apa sajakah faktor yang mendorong perkawinan anak seperti kasus Rina? Apakah
alasan di balik perkawinan tersebut?
● Norma sosial dan budaya, menganggap anak perempuan adalah aset kepemilikan
orang tua, yang bisa dijual untuk mengurangi beban keluarga
● Ekspektasi yang tidak realistis terhadap perkawinan
● Kondisi ekonomi orang tua (kemiskinan)
● Memprioritaskan pendidikan anak laki-laki
● Peran gender dan ekspektasi yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan
● Kurangnya informasi kesehatan reproduksi yang tersedia
c. Apa sajakah dampak positif dari perkawinan tersebut? Apa sajakah dampak
negatifnya? Dampak positif: hutang orang tuanya lunas, namun memunculkan
persoalan baru pada Rina
Dampak negatif bagi Pendidikan Rina:
● Putus sekolah akan menjeratnya dalam rantai kemiskinan
● Tanpa pendidikan dan terjebak dalam situasi rumah tangga yang penuh kekerasan
akan melanggengkan kemiskinan
Dampak sosial:
● Perkawinan tidak tercatat sehingga Rina tidak punya kekuatan hukum sebagai
istri sah di mata negara, pembuat posisinya semakin lemah
● Dikucilkan secara sosial terutama dari lingkungan sebaya Rina
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● Tidak bisa berkontribusi terhadap komunitasnya karena cita-citanya
● Perkawinan penuh dengan kekerasan, tanpa nafkah, diperbudak suami untuk
menjadi pembantu RT suaminya
Dampak kesehatan:
● Kehamilannya terganggu karena organ reproduksinya belum siap hamil,
● Menyebabkan keguguran, bahkan kematian.
d. Jika bisa diulang kembali, bagaimana cara agar Rina tidak mengalami keguguran dan
mempunyai kehidupan yang lebih baik?
● Rina sebaiknya tetap melanjutkan sekolah hingga SMA selesai, dan tidak
dikawinkan di usia anak-anak
● Ayah Rina bisa menggunakan tabungannya untuk membayar hutangnya
● Jika butuh biaya untuk sekolah kakaknya, bisa mencari alternatif beasiswa
pendidikan
● Pentingnya membangun ulang norma sosial yang menekankan pentingnya
pendidikan anak perempuan
● Memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada anak dan orang
tua, termasuk dampak dan risiko perkawinan anak
Pandangan Islam tentang konsep dewasa dan perkawinan anak
Maka kedewasaan yang terkait dengan perkawinan menunjuk kepada aturan lain
seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an yaitu “balaghû al-nikâh” yang secara bahasa
bermakna “mereka (anak-anak) telah sampai (usia) nikah”. Ada juga kata “balagha
asyuddah” (bentuk tunggal). Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam usia berapa
seorang sampai usia asyuddah. Menurut Imam al-Dhahhak usia asyuddah adalah 20
tahun, menurut Ikrimah 25 tahun, menurut Imam al-Suda’i 30 tahun, menurut Imam
Mujahid usia asyuddah adalah 33 tahun, menurut Ibn Abbas antara 33 sampai 37 tahun,
dan menurut Imam al-Hasan 40 tahun., sementara pendapat yang paling kuat adalah
pendapat yang mendefinisikan asyuddah merupakan “usia 40 tahun ke atas”.
Sebagai kesimpulan, Islam telah menggariskan bahwa perkawinan memiliki tujuan
yaitu membangun keluarga yang sakînah (ketenteraman) berlandaskan mawaddah
(cinta) dan rahmah (kasih sayang). Karenanya, Islam menetapkan bahwa perkawinan
hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi 3 kriteria di atas yaitu baligh yang ditandai
dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan, baligh dalam
berpikir dan tahu batas antara baik dan buruk (âqil) dan baligh yang paripurna, mampu
memikul tanggung jawab dan mengatur keputusan untuk hidupnya (rasyîd). Menyadari
bahwa dalam Al-Qur’an sendiri disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan
perkawinan yang kuat, maka tentulah prasyarat untuk memasuki dunia perkawinan
untuk sebuah ikatan yang kuat itu hanya mungkin dilakukan dalam usia kematangan
fisik, mental, pikiran, dan sikap atau kematangan yang paripurna (rusyd).

Dalil tentang perkawinan anak: Benarkah Nabi Saw. Mempraktikkan perkawinan
anak?
Dalil yang digunakan untuk membenarkan perkawinan anak adalah hadits Nabi Saw.,
Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Nabi Saw. menikahinya pada saat ia berusia 6 tahun
dan Nabi Saw. menggaulinya sebagai istri pada saat ia berusia 9 tahun dan tinggal
bersamanya pada usia 9 tahun pula.”
Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa sahabat Nabi Saw. mengawinkan
putri mereka yang masih kecil. Misalnya Ali ibn Abi Thalib ra. mengawinkan Ummu
Kultsum, putrinya yang masih kecil, dengan Umar ibn al-Khatthab ra. Kemudian Urwah
ibn Zubair mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki anak saudaranya yang
lain, padahal keduanya masih sama-sama kecil. Riwayat ini telah digunakan sebagai
dalil tentang sahnya perkawinan anak-anak meskipun sama-sama masih kecil.
Namun dalil-dalil ini tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum mendukung
perkawinan anak, karena dalil-dalil tersebut tidak memiliki persyaratan yang legal
dalam standar hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar AlAsqalani dalam kitab Fathu al-Bâri (merupakan kitab syarah/penjelas dari kitab Shahîh
al-Bukhâri), dan Ibnu Rusyd dalam kitab “Bidâyatu al-Mujtahid wa Nihâyatu alMoqtashed”.
Keistimewaan Nabi Saw. dan misi membangun kemaslahatan umat
Riwayat-riwayat semacam itu kerap dipakai sebagai legitimasi bolehnya perkawinan di
bawah umur. Tetapi benarkah demikian? Ibn Syabramah berpendapat hadits mengenai
pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. memiliki kekhususan yang hanya berlaku bagi
Nabi Saw. Artinya, hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil bagi bolehnya perkawinan
di usia muda untuk semua umatnya karena keistimewaan Nabi Saw. tidak mungkin
dapat ditiru oleh laki-laki lain. Perkawinan adalah ikatan abadi yang menuntut kesiapan
fisik, mental, dan materi dari orang yang akan menjalaninya. Aisyah ra. dapat terpenuhi
kesiapan mentalnya karena Nabi Saw. memberikan bimbingan berdasarkan petunjuk
dari Allah Swt. sebagaimana sering kali dikisahkan di dalam banyak riwayat.
Para peneliti Hadis yang menolak perkawinan anak menyatakan bahwa hadits tersebut
tidak menunjukkan sesuatu yang menjadi dalil diperbolehkannya perkawinan anak.
Penyebutan angka dalam hadits tersebut tidak mengandung muatan hukum melainkan
berita. Penyebutan usia dalam hadits tersebut justru menekankan teladan Nabi Saw.
yang memberi waktu kepada Aisyah ra. untuk memutuskan kapan dirinya siap menjadi
istri beliau setelah menikah.
Jadi, secara substantif Hadis tersebut menjelaskan tentang mu’âsyarah bi al-ma’rûf dan
kemaslahatan. Seorang suami tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada istrinya
untuk melakukan perannya sebagai istri meskipun secara hukum telah menikah.
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Seorang suami harus memberi waktu kepada istrinya agar siap memasuki rumah
tangga dan memikul bebannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Itu berarti
tidak boleh ada pemaksaan baik dari orang tua maupun laki-laki yang menikahinya
untuk bergaul sebagai suami istri. Jelas hadits tersebut bukan memberikan ketentuan
hukum bahwa perempuan boleh dinikahi meskipun belum siap untuk menjalaninya
melainkan menggambarkan perilaku Nabi Saw. dalam menghadapi tradisi perkawinan
yang menganggap biasa mengawinkan perempuan dalam usia anak-anak.
Di dalam hadits tersebut tergambar Nabi Saw. tidak melakukan pemaksaan untuk
melakukan hubungan seks sampai menunggu hingga dua tahun tatkala Aisyah ra.
benar-benar siap dan datang sendiri kepada Nabi Saw. sebagai perempuan yang dalam
konteks sosiologisnya telah siap bergaul sebagai suami istri.
Hadis tersebut juga dapat dikaji dengan pendekatan sejarah. Sebagaimana diketahui,
penentuan umur atau tahun dalam sejarah Islam dihitung sejak ditetapkannya
penanggalan Hijriyah di masa Khilafah Umar ibn al-Khatthab beberapa tahun setelah
Nabi wafat. Sebelum itu konsep waktu bersifat relatif bahkan tidak digunakan sebagai
penanda waktu atau tidak dinilai sebagai penanggalan yang dapat dijadikan acuan
dalam mengukur sebuah masa seperti usia, umur dan tahun kejadian.
Dalam situasi itu sangat bisa dipahami jika hal- hal yang berkaitan dengan masa seperti
usia, masa, dan tahun kejadian sering kali bersifat perkiraan. Hal ini misalnya tercermin
dalam perbedaan pendapat terkait usia Aisyah ra. pada saat dinikahi Nabi Saw. Dalam
kitab “Shahîh al-Bukhârîy” dikatakan pada usia 6 tahun, sedangkan dalam kitab “Shahîh
Muslim” dikatakan pada usia 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa usia Aisyah ra. yang
disebutkan di dalam hadits tersebut hanya perkiraan dan belum tentu sesuai dengan
kenyataan yang sebenarnya.
B. KEHAMILAN REMAJA
Kehamilan merupakan proses alami yang diawali dengan pertemuan sel telur dan sel
sperma dan terjadi pembuahan yang membentuk embrio sebagai cikal bakal janin.
Pertemuan sel telur dan sel sperma dapat terjadi saat terjadi penetrasi penis ke vagina
dan terjadi ejakulasi. Satu kali saja berhubungan seksual, berpotensi perempuan
mengalami kehamilan.
Tanda-tanda kehamilan
● Berhenti menstruasi saat terjadi kehamilan
● Terbentuk kantung kehamilan atau janin
● Payudara membesar
● Pada beberapa perempuan merasa mual atau muntah terutama pagi hari
● Perut membesar dari waktu ke waktu seiring bertumbuhnya janin
● Janin bayi dan jantungnya terdeteksi

Kehamilan berisiko tinggi atau sering disebut dengan 4T yaitu terlalu muda, terlalu tua,
terlalu dekat (jarak antar anak 1 dan lainnya), dan terlalu banyak anak.
Kesiapan perempuan untuk hamil dikategorikan menjadi 3 hal yaitu:
1. Umur, jika perempuan sudah mengalami pertumbuhan fisiknya secara sempurna,
sekitar umur 20-an.
2. Mental/emosional/psikologis, saat seorang perempuan dan pasangannya merasa
ingin mempunyai anak dan memahami konsekuensi dan peran sebagai orang tua,
serta siap untuk mengasuh dan mendidik anak.
3. Ekonomi dan sosial, saat perempuan dan pasangannya mampu memenuhi
kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta kebutuhan hidup anak
meliputi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya.
Kehamilan tidak diinginkan pada Anak/Remaja
Penyebab kehamilan pada remaja
● Kurangnya informasi tentang pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sehingga
remaja tidak memahami proses terjadinya kehamilan, risiko dari kehamilan, serta
bagaimana melindungi diri dari kehamilan.
● Mitos tentang seksualitas yang beredar di masyarakat khususnya remaja, misalnya
makan nanas bisa menggagalkan kehamilan, atau demikian juga dengan minum
soda.
● Minimnya ketersediaan informasi dan diskusi tentang kesehatan seksual dan
reproduksi bagi remaja akibat norma sosial yang menganggap pendidikan ini tabu
untuk dibicarakan.
● Kegagalan kontrasepsi saat berhubungan seksual.
Dampak kehamilan pada remaja
● Saat terjadi kehamilan di usia anak, anak perempuan berpotensi mengalami tekanan
darah tinggi atau bahkan yang lebih berat seperti eklampsia (kejang-kejang).
● Pada bayi dengan ibu usia anak, mungkin juga berpotensi lahir prematur (di bawah
38 minggu) dan BBLR (berat badan saat lahir rendah).
● Kematian ibu dan bayi, karena terjadi pendarahan yang disebabkan otot rahim
masih lemah dan menyebabkan pendarahan lebih sulit berhenti. Demikian juga
dengan organ reproduksi lainnya yang belum tumbuh secara sempurna sehingga
belum secara sempurna melakukan fungsinya.
Dalam konteks kehamilan tidak diinginkan, remaja perempuanlah pihak yang paling
dirugikan. Lalu apa yang harus dilakukan jika seorang remaja perempuan mengalami
kehamilan tidak diinginkan:
● Beritahukan pada orang yang dipercaya, meskipun itu berat. Namun ini tetap
harus dilakukan untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan dukungan yang
dibutuhkan.
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● Mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan terhadap
kehamilannya, mempertahankannya atau tidak meneruskan kehamilannya. Semua
pilihan ada konsekuensi. Remaja tersebut harus mendapatkan informasi yang
menyeluruh tentang segala konsekuensi, risiko, dan dampak yang mungkin timbul
untuk masing-masing pilihan.
● Remaja perempuan yang mengalami kehamilan diberikan hak untuk mengambil
keputusan dengan pertimbangan yang matang berdasarkan informasi tentang
konsekuensi, risiko, ataupun dampak terhadap kehidupan jangka panjangnya di
masa depan.

Langkah-langkah
Langkah-langkah permainan “Di balik Kisah Keguguran Rina dan Jaring laba-laba”
1. Bagilah para peserta ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok bisa
beranggotakan 5-6 orang
2. Bagikanlah kertas studi kasus yang ada di Lampiran 7.1 dengan judul “Di balik
Keguguran Rina” pada peserta.
3. Bagikan 4 sampai 6 metaplan dan sebuah spidol pada masing-masing kelompok
4. Mintalah masing-masing kelompok membaca studi kasus tersebut dan
menganalisisnya menggunakan pertanyaan kunci sebagai berikut:
a. Mengapa Rina mengalami keguguran? Apa yang terjadi pada tubuhnya?
b. Apa sajakah faktor yang mendorong perkawinan anak seperti kasus Rina?
Apakah alasan di balik perkawinan tersebut?
c. Apa sajakah dampak positif dari perkawinan tersebut? Apa sajakah dampak
negatifnya?
d. Apa sajakah dampaknya terhadap anak laki-laki dan perempuan, keluarga,
komunitas, dan lain-lain?
e. Apa sajakah dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain-lain?
f. Bagaimana cara agar Rina tidak mengalami keguguran dan mempunyai
kehidupan yang lebih baik?
5. Tulis jawaban dari pertanyaan di kertas metaplan. Masing-masing 1 jawaban 1
metaplan.
Lanjutkan ke permainan Jaring laba-laba:
6. Jika tahapan di atas selesai, mintalah seorang peserta secara sukarela untuk berdiri
di tengah ruangan sebagai seorang anak perempuan yang menikah berdasarkan
studi kasus tersebut.
7. Ajak semua peserta ke tengah ruangan melingkari volunteer, lalu mintalah

perwakilan kelompok membacakan hasil tulisan di metaplan tadi dan jelaskan
secara singkat.
8. Ajak satu per satu peserta membacakan hasil diskusi kelompoknya.
9. Tiap satu kertas metaplan dibacakan oleh 1 peserta, ajak peserta tersebut
menghubungkan seutas tali rafia kepada tubuh volunteer dan menempelkan
kertas metaplan di tubuh volunteer, serta minta peserta yang membaca tersebut
untuk memegang ujung talinya. Lakukan hal di atas hingga setiap kelompok selesai
seluruh membacakan hasil diskusinya.
10. Tempelkan kertas-kertas itu ke tubuh relawan. Ada baiknya minta izin saat mau
menempel dan pastikan menempelnya di tempat yang diizinkan oleh relawan.
11. Tanyakan kepada peserta faktor apa yang menurutnya paling bermasalah.
12. Dari sana peserta akan melihat bahwa persoalannya saling berkait berkelindan.
13. Setelah itu, tanyakan pada relawan apa yang ia rasakan.
14. Lalu ajaklah peserta untuk membantu relawan untuk melepaskan seluruh lilitan
tali rafia.
15. Terakhir, bacakan kesimpulan yang ada di kolom bahan bacaan
Tips fasilitator untuk mengingatkan peserta:
● Pada Langkah 1, minta persetujuan terlebih dulu pada relawan untuk menempelkan
metaplan di tubuhnya
● Usahakan lilitan tali rafia jangan terlalu kencang sehingga tidak menyakiti relawan.
● Jangan menarik tali rafia yang sedang dililitkan pada tubuh relawan untuk menghindari
insiden.
Transisi:
Ajak peserta ke permainan berikutnya untuk mendiskusikan tentang pandangan Islam
tentang konsep dewasa dan perkawinan
Lanjut ke curah pendapat perkawinan anak dalam pandangan agama
Setelah peserta kembali ke tempat duduk dan tenang, ajak 2-3 orang untuk
menyampaikan pendapat atau pandangan mereka tentang konsep dewasa dan siap
untuk menikah menurut Islam yang diajarkan pada mereka.
Misal: “Teman-teman, kita sudah mengetahui masa pubertas seorang remaja dari sisi
biologis dan mental, nah sebagai seorang muslim penting juga nih untuk tahu konsep
kematangan seorang anak perempuan dari perspektif agama Islam.
Menurut teman-teman, bagaimana ajaran agama Islam mendefinisikan tentang
konsep dewasa bagi seorang anak, kapan anak disebut dewasa dalam ajaran agama
kita (Islam)?  
1. Setelah 1 peserta menyampaikan pendapatnya, ucapkan terima kasih dan minta
peserta lain untuk menanggapi atau menyampaikan pendapat versinya sendiri.
2. Jika 2-3 orang sudah menyampaikan pandangannya, fasilitator menyampaikan
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kesimpulan. Jika pendapat peserta berbeda dengan bahan bacaan di atas, jangan
langsung disalahkan, namun sampaikan bahwa ada pendapat dari ulama lainnya
tentang konsep dewasa. Bacakan materinya dari bahan bacaan di atas sebagai
kesimpulan.
Kesimpulan fasilitator:
● Perkawinan memiliki tujuan yaitu membangun keluarga yang sakînah (ketenteraman)
berlandaskan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang).
● Karenanya, Islam menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika telah
memenuhi 3 kriteria di atas yaitu baligh yang ditandai dengan mimpi basah pada
laki-laki dan menstruasi pada perempuan, baligh dalam berpikir dan tahu batas
antara baik dan buruk (âqil) dan baligh yang paripurna, mampu memikul tanggung
jawab dan mengatur keputusan untuk hidupnya (rasyîd).
● Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam usia berapa seorang sampai usia asyuddah.
Menurut Imam al-Dhahhak usia asyuddah adalah 20 tahun, menurut Ikrimah 25
tahun, menurut Imam al-Suda’i 30 tahun, menurut Imam Mujahid usia asyuddah
adalah 33 tahun, menurut Ibn Abbas antara 33 sampai 37 tahun, dan menurut Imam
al-Hasan 40 tahun.

7.2 RENCANA MASA DEPANKU

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta mampu membayangkan keputusan dan tindakan mereka sekarang
terhadap konsekuensi di masa depan
2. Tumbuhnya rasa solidaritas dan saling jaga bagi sesama remaja untuk mencapai
mimpinya

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Tentang hubungan antara keputusan dan perilaku sekarang terhadap
konsekuensinya di masa depan
2. Menumbuhkan rasa keterikatan satu sama lain untuk saling jaga untuk mencapai
mimpinya

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi dari sesi sebelumnya & Penjelasan tentang topik diskusi

5 menit

Permainan “Kini Untuk Nanti”

15 menit

Presentasi 3-4 peserta @3 menit dan diskusi 10 menit

22 menit

Penjelasan kesimpulan dari permainan

5 menit

Total Durasi:

47 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas plano
● Spidol
● Lem selotip kertas
Bahan Bacaan
Merencanakan masa depan sangatlah penting. Untuk merencanakan masa depan, kita
dapat memulai dengan memikirkan ingin menjadi seperti apa kelak dan apa saja yang
harus dilakukan untuk mendekatkan dan mewujudkan mimpinya tersebut.
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Di modul ini, serangkaian pengetahuan dan keterampilan telah disampaikan
dengan harapan mampu menjadi landasan diri remaja mempersiapkan pribadinya
sebagai remaja yang sehat dan berdaya untuk menggali potensi terbaiknya serta
menggantungkan mimpinya setinggi mungkin di masa depan. Hal ini akan memotivasi
remaja untuk belajar dan bekerja lebih keras dan memanfaatkan waktu dengan baik.
Selain itu, mendorong kita untuk lebih disiplin dan mengerjakan segala sesuatu secara
efisien serta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan pada mimpi
kita dibandingkan dengan kegiatan hiburan semata. Maka dengan mimpi/cita-cita,
hidup kita diharapkan dapat lebih fokus untuk mencapai mimpi kita tersebut. Menurut
Buku 8 Pintu Mewarnai Hidup dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018),
terdapat beberapa unsur penting untuk mencapai mimpi atau target hidup, yaitu:
1. Perencanaan yang sistematis. Setelah target dibangun penting untuk menyusun
rencana apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut. Dengan
perencanaan ini hidup kita juga menjadi lebih terarah dan tidak kebingungan
arah misalnya hanya ikut-ikutan dengan teman tanpa jelas apa manfaatnya untuk
mendekatkan pada mimpi kita.
2. Disiplin. Setelah menyusun perencanaan, penting untuk berperilaku disiplin sesuai
dengan perencanaan tersebut. Disiplin juga menjadikan hidup kita lebih teratur
dan efektif serta efisien dalam melakukan sesuatu.
3. Evaluasi. Setelah mempraktikkan kedua hal di atas, evaluasi perlu dilakukan secara
berkala untuk mengoreksi proses dan hasil yang telah kita capai. Hal ini akan sangat
bermanfaat untuk menjadikan kita semakin baik dari waktu ke waktu
Di luar ketiga hal di atas, prinsip, komitmen dan keteguhan hati juga menjadi kunci.
Dalam proses mencapai target/mimpi, pasti akan ada tantangan ataupun halangan yang
muncul. Namun dengan prinsip, komitmen dan keteguhan hati yang kuat maka tidak
akan mudah putus asa dan terbawa arus untuk membuat keputusan yang menjauhkan
kita dari mimpi dan merugikan diri sendiri.

Langkah-langkah
Langkah-langkah permainan Kini Untuk Nanti
1. Bagilah peserta menjadi 3-4 kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah
4-5 orang. Minta masing-masing kelompok untuk menamai kelompoknya dengan
nama-nama bunga, hewan, atau benda langit, dll.
2. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk membayangkan diri mereka ingin
menjadi apa atau menjadi seperti apa saat sudah dewasa kelak. Ini bisa berkaitan
dengan karier, profesi, pendidikan, dan lainnya. Jika sudah terbayang mimpinya,
minta setiap peserta untuk menggambarkannya di kertas HVS/plano yang telah
disediakan.

3. Jika gambar sudah selesai, minta setiap peserta bertukar gambar pada sesama
anggota kelompoknya. Putar terus kertas tersebut sampai kembali pada pemiliknya.
Untuk memudahkan, sebaiknya kertas diputar ke arah kanan atau kiri. Setelah
bertukar, masing-masing peserta diajak untuk memberikan 1 saran atau ide tentang
bagaimana pemilik kertas tersebut dapat mencapai cita-cita yang digambarkannya.
4. Setelah semua selesai, minta masing-masing peserta untuk mengambil 3 saran
yang diberikan oleh temannya untuk dapat diadopsi/dipraktikkan di hidupnya
sehari-hari. Jika ia punya pendapat lain yang menurutnya lebih penting, bisa juga
ditambahkan dalam kertas tersebut.
5. Secara
acak, minta 3-4
peserta dari kelompok yang berbeda untuk
mempresentasikan:
● Cita-cita/mimpinya di masa depan
● Saran yang ia dapat dan mana yang akan diambil untuk dipraktikkan di
hidupnya.
6. Beri tepuk tangan dan ucapan terima kasih yang meriah pada relawan sebagai
bentuk apresiasi.
Bacakan kesimpulan:
● Masa depan kita ditentukan oleh tindakan dan perilaku kita saat ini.
● Penting untuk dapat membayangkan cita-cita kita di masa depan untuk menyusun
perencanaan yang tepat sejak saat remaja, sehingga membuat remaja lebih fokus
dan terarah untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan.
● Tantangan, hambatan, dan godaan pasti muncul saat perjalanan. Namun dengan
prinsip dan konsep diri yang jelas, remaja dapat secara tegas membuat keputusan
yang akan mendekatkan dirinya pada cita-citanya dan juga meninggalkan
kesenangan yang bersifat sementara dan tak ada kontribusinya terhadap citacitanya.
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Lampiran 7.1
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Cerita kasus permainan 7.1. “Di balik Kisah Keguguran Rina dan Jaringan Laba-Laba”
Rina, seorang perempuan berusia 14 tahun, duduk di kelas 2 sekolah SMP. Rina, murid berprestasi,
dia selalu menduduki ranking 1 ketika duduk di kelas 1 dan 2. Rina mempunyai kakak laki-laki 2
tahun lebih tua darinya. Orang tuanya, Pak Jamil, petani miskin yang bekerja sebagai buruh sawah
borongan milik Pak Dayat. Dari hasil bekerja sebagai buruh, Pak Jamil punya sedikit tabungan.
Saat musim panen tiba, ternyata panennya gagal, ayahnya meminjam uang kepada Dayat. Satu
tahun, Jamil tidak mampu membayar hutang, Dayat mengancam membawa perkara ke polisi. Ayah
Rina berpikir keras bagaimana membayar hutangnya itu. Dia teringat bahwa ada sedikit tabungan,
namun dia berpikir itu lebih baik untuk meneruskan sekolah si kakak, karena dia laki-laki dan harus
berpendidikan tinggi. Sementara Dayat terus menerus menagih hutangnya. Ibunya Rina menangis
ketakutan minta keringanan. Dayat mengatakan hutangnya akan lunas jika Rina mau dinikahi.
Tanpa bertanya pendapat Rina, orang tuanya setuju syarat dari Dayat. Rina pun dinikahkan. Karena
usianya masih kecil, usia Rina dipalsukan menjadi 19 tahun.
Urusan pun beres dengan sejumlah uang untuk pengurusan KTP, formulir N5 berupa izin orang tua
kepada petugas untuk menikahkan, KUA pun menikahkan Rina dan Dayat. Orang tuanya senang
karena hutang lunas, punya menantu orang kaya, dan anak laki-lakinya bisa lanjut sekolah. Rina,
menjadi istri ketiga Dayat dan tinggal di rumah besar dengan dua orang istrinya yang lain dan anakanak mereka. Di kampungnya, perkawinan rangkap atau poligami adalah hal yang biasa. Sebagai
istri paling muda dari tiga istri, Rina harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga; masak, mencuci
pakaian dan perabot rumah tangga semua anggota rumah Dayat. Karena itulah tradisi, istri termuda
yang bekerja. Orang tua Rina, sudah lepas tangan dengan nasib Rina.
Setelah menikah, Dayat jarang memberikan nafkah. Menurut Dayat, nafkah sudah dibayarkan ke
orang tuanya dalam bentuk pinjaman/hutang itu. Sementara orang tuanya menganggap nafkah
Rina menjadi tanggungan suaminya. Rina akhirnya menjadi pembantu rumah tangga bagi kedua
istri Dayat. Ia bekerja keras dari pagi hingga larut malam agar bisa bertahan sebagai istri yang
memenuhi permintaan suami, mengurus rumah tangga.
Belakangan Rina mengetahui bahwa dia hamil. Saat mencuci baju, Rina mengalami pendarahan.
Ia menyampaikan keluhannya kepada Dayat, tapi Dayat tidak peduli dan menganggap berlebihan.
Dayat melarang Rina pergi ke Puskesmas dengan alasan tak ada biaya. Sampai kemudian Rina
mengalami kejang-kejang dan semuanya telah terlambat.

Sesi 8

Menjadi Pelapor
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8.1 NO-GO-TELL
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berbagai peraturan pemerintah untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan.
Keterlibatan anak harus dilakukan atas kesadaran dan kemauan bersama sehingga anak
dapat menikmati hasil atau manfaat dari keterlibatannya.

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
1. Peserta memahami respons utama jika berhadapan dengan dugaan kekerasan
terhadap anak

Anak yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk terlibat
dalam proses pengambilan keputusan, cenderung lebih percaya diri, berdaya, dan
mampu melindungi dirinya sendiri.

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak jika berhadapan dengan kekerasan

Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka sesi dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’.
2. Fasilitator bertanya kepada 1 atau 2 peserta untuk menyegarkan kembali
pembelajaran dari sesi sebelumnya: “Apa yang dipelajari dari sesi-sesi hari

Alur Kegiatan & Durasi

sebelumnya?” Pilih 3 orang secara acak untuk menjawab.

Transisi

5 menit

Presentasi: Keterlibatan Anak dalam Perlindungan Anak

20 menit

Curah Pendapat

20 menit

Total Durasi:

45 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas plano
● Spidol papan tulis
Bahan Bacaan
Anak, terutama anak perempuan, merupakan kelompok yang paling jarang dilibatkan
dalam pengambilan keputusan. Anak sering kali dianggap belum cukup umur untuk
memberikan pendapat; anak dianggap tidak tahu apa-apa sehingga cenderung diam;
anak perempuan khususnya dianggap kurang sopan bila bicara dengan orang dewasa
apalagi di forum-forum formal, dan sebagainya.
Padahal, Hak Anak menjamin hak partisipasi bagi semua anak agar bisa mengekspresikan
pandangannya secara leluasa, pendapatnya didengarkan dan dipertimbangkan sesuai
kematangan dan usianya dalam segala pengambilan keputusan yang berdampak pada
hidup anak. Anak merupakan subjek aktif yang dijamin oleh undang-undang dan

Keterlibatan Anak dalam Perlindungan Anak
3. Fasilitator kemudian menekankan bahwa anak terutama anak perempuan
merupakan kelompok yang paling jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Padahal, setelah kita belajar bersama-sama mengenai hak anak ternyata semua
anak dijamin haknya untuk berpartisipasi, mengekspresikan pandangannya secara
leluasa, pendapatnya didengarkan dan dipertimbangkan sesuai kematangan dan
usianya dalam segala pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup anak.
Anak merupakan subjek aktif yang dijamin oleh undang-undang dan berbagai
peraturan pemerintah untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan.
Keterlibatan anak harus dilakukan atas kesadaran dan kemauan bersama sehingga
anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari keterlibatan mereka.
4. Fasilitator bertanya pada peserta: Dalam konteks perlindungan anak, apa saja
bentuk-bentuk partisipasi anak yang bisa dilakukan? Beri kesempatan pada 2-3
orang untuk menjawab.
5. Setelah peserta memberikan jawaban, Fasilitator menekankan bahwa dalam
konteks perlindungan anak, beberapa bentuk partisipasi anak yang bisa didorong
ialah:
a. Melindungi diri sendiri dan pendidik sebaya; memahami apa yang harus
dilakukan untuk menghindari atau ketika menghadapi kekerasan melalui
mekanisme sederhana No-Go-Tell (Tidak, Pergi, dan Laporkan) yang
dipromosikan Plan International.
b. Dilibatkan dalam ruang pengambilan keputusan di masyarakat misalnya pada
saat pertemuan RT/Musyawarah Dusun, Musyawarah Perencanaan
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Pembangunan di Desa, dan ruang-ruang pengambilan keputusan dalam acaraacara adat, keagamaan, dan lain-lain.
6. Fasilitator menjelaskan bahwa No-Go-Tell merupakan metode sederhana yang bisa
diaplikasikan oleh anak untuk dapat melindungi dirinya sendiri.
c. NO – GO - TELL (TIDAK-PERGI-LAPOR) berarti:
i. NO (TIDAK): Berani menolak atau mengatakan tidak saat merasa berada
dalam risiko atau perlakuan salah dari orang lain seperti ketika bagian
sensitif tubuhnya disentuh, mengalami kekerasan dan eksploitasi
ii. GO (PERGI): Pergi dari tempat atau lingkungan yang membuat diri anak
merasa berada dalam bahaya atau risiko seperti eksploitasi, kekerasan
atau perundungan (bullying)
iii. TELL (LAPOR): Laporkan kepada teman, orang tua, guru atau PATBM
atau orang yang dipercaya jika anak mengalami sendiri atau melihat
temannya mengalami kekerasan dan eksploitasi
7. Fasilitator menjelaskan bahwa para peserta dapat selalu menyebarluaskan
pengetahuan tentang NO – GO - TELL kepada teman-teman sebayanya dalam
setiap kesempatan baik forum formal maupun informal, seperti mengajarkan pada
anak sendiri, dalam forum-forum anak, forum di sekolah, dan lain-lain. Peserta juga
perlu memikirkan cara mengajarkan NO-GO-TELL pada anak-anak kelompok rentan
seperti anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dan anak putus sekolah.

8.1 LAPOR KE MANA YA?

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta memahami alur penerimaan pelaporan di desa/kelurahannya sesuai
dengan alur yang telah disusun PATBM

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Alur rujukan pelaporan oleh PATBM

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi

5 menit

Presentasi: Alur rujukan pelaporan dan pencatatan kasus

10 menit

Curah Pendapat

15 menit

Total Durasi:

30 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas plano yang telah ditulisi alur pelaporan oleh PATBM setempat

Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka sesi dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’
2. Fasilitator bertanya kepada 1 atau 2 peserta untuk menyegarkan kembali
pembelajaran dari sesi sebelumnya: “Apa yang dipelajari dari sesi-sesi hari
sebelumnya?” Pilih 3 orang secara acak untuk menjawab.
Alur rujukan pelaporan dan pencatatan kasus
3. Fasilitator memberikan informasi kepada peserta mengenai alur pelaporan yang
disusun oleh PATBM setempat untuk desa dan kelurahannya. Gunakan kertas plano
agar semua peserta dapat melihat dengan jelas.

8.3 MENDAMPINGI PELAPORAN
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4. Tanyakan kepada peserta apakah mereka memiliki saran atau masukan untuk alur
pelaporan yang telah disusun oleh PATBM tersebut.

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta memahami sikap dan tindakan yang baik untuk mendampingi pelaporan
oleh teman sebayanya

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Sikap dan tindakan yang mendukung pelapor ataupun korban kekerasan

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi

5 menit

Curah Pendapat: Sikap dan tindakan yang mendukung pelapor
ataupun korban kekerasan

15 menit

Presentasi: Sikap dan tindakan yang mendukung pelapor ataupun
korban kekerasan

15 menit

Total Durasi:

35 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas plano yang telah dituliskan matriks seperti pada lampiran 8.1
● Kertas plano yang telah dituliskan materi seperti pada lampiran 8.2
● Kertas plano yang telah dituliskan materi seperti pada lampiran 8.3
Bahan Bacaan:
Lakukan Untuk Menerima Pelaporan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap
Anak!
a. Aman
i. Ciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk anak / orang dewasa menceritakan
kejadian tersebut. Misalnya: tempat yang tertutup, tidak ramai, bersama pihak
yang sudah terlatih dalam menerima pelaporan. Jika melihat pengungkap tidak
nyaman oleh pihak tertentu yang hadir dalam ruangan, berikan pengertian kepada
pihak tersebut untuk memberikan ruang dan waktu pribadi bagi pengungkap.
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b.

c.

d.

e.

ii. Penuhi kebutuhan pokok pengungkap. Misalnya: tanyakan apakah pengungkap
ingin minum, sudah makan, dan lainnya. Tanyakan apakah ada yang harus
disediakan agar pengungkap lebih merasa aman dan nyaman.
iii. Tekankan kepada pengungkap bahwa korban tidak akan disalahkan dalam
kekerasan ini.
Tenang
i. Jaga agar ekspresi wajah tetap netral (tidak kaget, jijik, marah, dll) dan
menunjukkan kepedulian selama pengungkapan terjadi.
ii. Gunakan nada suara yang rendah, tidak terlalu keras atau pelan, serta dapat
terdengar jelas oleh pengungkap.
iii. Duduk dengan jarak yang tetap membuat pengungkap nyaman, usahakan tetap
menghadap pengungkap.
iv. Posisi kaki dan tangan tidak menyilang.
v. Tubuh sedikit condong ke pengungkap untuk menunjukkan kepedulian.
vi. Jaga kontak (tatapan) mata dengan pengungkap, tunjukkan kepedulian.
Dengar
i. Dengarkan dengan seksama dan sabar, biarkan pengungkap menggunakan
bahasa dan alur ceritanya sendiri
ii. Jika pengungkap tiba-tiba terdiam, ulang kembali beberapa kata terakhir dari
pengungkap dengan nada bertanya
iii. Jangan pernah bertanya “mengapa” dan “bagaimana”.
iv. Hindari hal yang dapat membuat pelapor berpikir mereka diragukan, seperti
menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang
v. Jangan menekan untuk mendapatkan informasi, atau menuntun dan menebaknebak kata yang akan mereka keluarkan. Tetap sabar dan dengarkan.
vi. Jangan menghakimi, berkomentar negatif atau subyektif. Misalnya: Sudah aku
duga dia memang cabul! Atau kalimat sejenisnya.
Dukung
i. Percaya kepada pengungkap.
ii. Berikan kata-kata penguatan, seperti: “Anda sangat berani, tindakan Anda
benar untuk melaporkan hal ini.” ; “Saya percaya pada Anda” ; “Kamu tidak akan
disalahkan” ; “Saya senang Anda memberitahu saya”
iii. Jangan berjanji untuk merahasiakan pengungkapan ini, melainkan segera cari
bantuan dengan mengikuti alur rujukan yang telah disusun PATBM
Catat
i. Tulis dengan akurat apa yang telah diceritakan pengungkap. Jangan tulis penilaian
atau asumsi pribadi. Tulis hanya informasi yang keluar dari mulut pengungkap.
ii. Bubuhkan tanda tangan dan tanggal pada catatan Anda.
iii. Isi formulir pengungkapan yang telah disusun PATBM
iv. Simpan semua dokumen catatan pada tempat yang aman untuk waktu yang
tidak terbatas. Hal ini dapat berguna di kemudian hari.

PRINSIP UTAMA RESPON KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
1. Tindakan yang tepat
● Lakukan tindakan yang tepat! Jika Anda menyaksikan suatu kekerasan,
mencurigai bahwa suatu kekerasan mungkin telah terjadi, mengetahui
informasi mengenai kekerasan terhadap anak atau memiliki keprihatinan atas
penderitaan yang atau kekerasan yang signifikan terhadap anak, ini merupakan
tanggung jawab Anda untuk melaporkan insiden tersebut kepada seseorang.
● Jika ragu-ragu, tetap bicara! Kegagalan bertindak cepat akan membahayakan
anak.
2. Berpusat pada Anak
● Lindungi anak, pastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan anak
terpenuhi.
● Selalu mengusahakan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam memproses
dan memutuskan terkait pelaporan (kerahasiaan! informasi dibagi hanya
dalam basis ‘perlu untuk mengetahui’).
● Pandangan dan harapan anak-anak dihargai, dipertimbangkan dengan serius
dan dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan sejauh mungkin.
3. Tepat Waktu
Respons yang tepat waktu, efektif dan sesuai terhadap peristiwa dan perhatian
perlindungan anak (PA).

Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka sesi dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’
Sikap dan tindakan yang mendukung pelapor ataupun korban kekerasan
2. Fasilitator bertanya kepada 2-3 peserta:
a. Jika ada teman kita yang mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami/
disaksikan olehnya, bagaimana teman-teman akan menanggapinya?
b. (Pertanyaan lanjutan setelah peserta menjawab pertanyaan nomor 1) Apakah
dengan cara teman-teman merespons, teman kita itu akan merasa nyaman,
aman, dan terlindungi? Atau malah merasa takut, segan, malu?
3. Fasilitator menuliskan hasil curah pendapat peserta ke kertas plano dengan format
sebagai berikut:
Contoh:
Tanggapan

Dampak terhadap pelapor

Apa?? Saya juga tidak tahu! Terus
terus??”

Merasa tidak tenang, merasa tidak
aman, jadi putus asa

133

134

“Kok bisa? Serius kamu? Kok
kamunya mau?? Masa sih?? Selama
ini dia baik kok!”

Marah, malu, segan, putus asa

Diam, tetap tenang, sabar, menjadi
pendengar
yang
baik,
tidak
memotong pembicaraan.

Nyaman bercerita

“Tindakanmu sudah tepat untuk
melaporkan kejadian ini.”

Tenang, merasa didukung, merasa
aman dan percaya diri.

“Kamu tidak salah.”

Merasa didukung dan percaya

Lampiran 8.1
Lampiran Sesi 8 - Materi sikap dan tindakan yang mendukung pelapor ataupun korban kekerasan
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4. Fasilitator menjelaskan sikap yang harus ditampilkan dalam menanggapi
pengungkapan dengan menyambungkan ke hasil curah pendapat agar korban/
pelapor bisa merasa didukung. Gunakan alat bantu kertas plano yang telah dituliskan
materi seperti pada Lampiran 8.1
5. Fasilitator menutup presentasi dengan menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam
menerima pengungkapan. Gunakan alat bantu kertas plano yang telah dituliskan
materi seperti pada Lampiran 8.2

Kertas Plano 1:
Lakukan!
1. Aman
a. Ciptakan ruang yang aman dan nyaman (tertutup, tidak ramai, dsb)
b. Penuhi kebutuhan pokok pengungkap (tawarkan minum, makan, dsb)
c. Tekankan kepada pengungkap bahwa korban tidak akan disalahkan dalam kekerasan ini.
2. Tenang
a. Jaga agar ekspresi wajah tetap netral (tidak kaget, jijik, marah, dll)
b. Gunakan nada suara yang rendah namun jelas
c. Duduk dengan jarak yang tetap membuat pengungkap nyaman
d. Posisi kaki dan tangan tidak menyilang.
e. Jaga kontak (tatapan) mata dengan pengungkap, tunjukkan kepedulian.
3. Dengar
a. Dengarkan dengan sabar
b. Jangan pernah bertanya “mengapa” dan “bagaimana”.
c. Hindari menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang
d. Jangan menekan untuk mendapatkan informasi, atau menebak-nebak kata yang akan
mereka keluarkan.
e. Jangan menghakimi, berkomentar negatif atau subyektif. Misalnya: Sudah aku duga dia
memang cabul! Atau kalimat sejenisnya.
Kertas Plano 2:
4. Dukung
a. Percaya kepada pengungkap.
b. Berikan kata-kata penguatan, seperti: “Saya percaya pada Anda” ; “Kamu tidak akan
disalahkan”;
c. Jangan berjanji untuk merahasiakan pengungkapan ini, melainkan segera cari bantuan
dengan mengikuti alur rujukan yang telah disusun PATBM
5. Catat
a. Tulis hanya informasi yang keluar dari mulut pengungkap.
b. Bubuhkan tanda tangan dan tanggal pada catatan Anda.
c. Isi formulir pengungkapan yang telah disusun PATBM
d. Simpan semua dokumen catatan pada tempat yang aman untuk waktu yang tidak
terbatas. Hal ini dapat berguna di kemudian hari.

Lampiran 8.2
Lampiran Sesi 8 - Materi sikap dan tindakan yang mendukung pelapor ataupun korban kekerasan
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Sesi 9

Kertas Plano 1:
1. Tindakan yang tepat
● Lakukan tindakan yang tepat!
● Jika ragu-ragu, tetap bicara! Kegagalan bertindak cepat akan membahayakan anak.
2. Berpusat pada Anak
● Lindungi anak, pastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan anak terpenuhi.
● Selalu mengusahakan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam memproses dan
memutuskan terkait pelaporan (kerahasiaan! informasi dibagi hanya dalam basis ‘perlu
untuk mengetahui’).
● Pandangan dan harapan anak-anak dihargai, dipertimbangkan dengan serius dan dijadikan
informasi untuk pengambilan keputusan sejauh mungkin.
3. Tepat Waktu
● Respons yang tepat waktu, efektif dan sesuai terhadap peristiwa dan perhatian
perlindungan anak (PA).

Menjadi Pelopor
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9.1 DATA UNTUK MENDORONG PERUBAHAN
Langkah-langkah
Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta berbagi mengenai mimpi mereka untuk masa depan yang lebih baik bagi
anak, terutama anak perempuan, dan kaum marginal lainnya.

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Mimpi untuk masa depan yang baik bagi anak, terutama anak perempuan, dan
anak dari kelompok marginal lainnya.

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi

5 menit

Curah Pendapat: Masa Depan Kita Bersama

15 menit

Kegiatan: Kolase Masa Depan Kita Bersama

20 menit

Presentasi

20 menit

Total Durasi:

60 menit

Persiapan
●
●
●
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas HVS
Gunting
Lem
Isolasi Kertas
Double Tape
Spidol tulis warna-warni
Koran & Majalah Bekas
Bahan Bacaan

1. Fasilitator membuka sesi dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’.
2. Fasilitator bertanya kepada 1 atau 2 peserta untuk menyegarkan kembali
pembelajaran dari sesi sebelumnya: “Apa yang dipelajari dari sesi-sesi hari
sebelumnya?” Pilih 3 orang secara acak untuk menjawab.
3. Fasilitator bertanya kepada peserta, siapa yang masih ingat sesi mengenai “Rencana
Masa Depanku”. Minta 1-2 orang untuk menceritakan masa depannya.
4. Fasilitator kemudian bertanya Kembali, “Bagaimana dengan masa depan kita
Bersama? Apa yang kita harapkan untuk terjadi di desa/kelurahan kita?”
5. Beberapa poin yang dapat ditanyakan secara khusus oleh fasilitator:
• Bagaimana situasi hak dan perlindungan anak di desa/kelurahan kita?
• Bagaimana situasi anak-anak perempuan di desa/kelurahan kita?
• Bagaimana situasi anak-anak dari kelompok marginal di desa/kelurahan kita?
• Fasilitator menuliskan kata kunci dari jawaban peserta di kertas plano
6. Setelah itu, fasilitator membagikan kertas hvs, spidol tulis, gunting, lem, dan double
tape kepada peserta. Peserta diberikan waktu untuk berefleksi dan membuat
kolase (kumpulan gambar dan tulisan) yang menggambarkan masa depan bersama
yang mereka mimpikan.
7. Setelah selesai, peserta diberikan waktu untuk menceritakan mengenai masa
depan Bersama yang ia mimpikan.
8. Setelah semua peserta menceritakan mengenai masa depan bersama versi mereka,
gambar kolase digabung dalam satu plano. Peserta diminta untuk menyepakati
kata-kata kunci yang menggambarkan masa depan mereka dan menuliskannya
besar-besar pada kertas plano yang baru.
9. Fasilitator mengingatkan kepada peserta bahwa masa depan bersama ini yang perlu
selalu dipegang oleh teman-teman dalam melakukan perjuangan dan aktivisme
bagi kepentingan anak di desa/kelurahannya.
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9.2 MEMFASILITASI PERTEMUAN KELOMPOK SEBAYA
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Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?

ii.

1. Peserta memahami cara untuk memberdayakan pertemuan masyarakat di
komunitas untuk melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak.
2. Peserta memetakan pertemuan-pertemuan di masyarakat yang dapat
diberdayakan untuk kepentingan perlindungan anak.

iii.

iv.
Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Pengorganisasian masyarakat

v.

sensitif terhadap kearifan lokal, tidak bertindak sebagai pihak yang lebih tahu
daripada masyarakat itu sendiri.
Percaya pada potensi masyarakat: Percaya bahwa masyarakat mau dan dapat
berubah ke arah yang lebih baik dengan cara yang terbaik dan ditentukan oleh
masyarakat itu sendiri, peran pengorganisasi ialah mendukung masyarakat ke
arah tersebut.
Memberdayakan sumber daya yang tersedia: Mendorong masyarakat untuk
melakukan perubahan dari keinginannya sendiri dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada pada masyarakat.
Mendorong kepemimpinan lahir dari masyarakat: mendorong ada pakar-pakar
mengenai isu perlindungan anak dan pemimpin perubahan yang lahir dari
masyarakat itu sendiri.
Inklusivitas: Memastikan keterlibatan masyarakat yang beragam, terutama
kelompok yang biasanya termarginalkan seperti kelompok anak, perempuan,
agama minoritas, dan lain sebagainya.

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi

5 menit

Curah Pendapat: Pengorganisasian Masyarakat

40 menit

Total Durasi:

45 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas plano yang telah dituliskan materi pengorganisasian masyarakat. Lihat
lampiran 9.1
● Kertas plano 10-20 lembar
● Spidol papan tulis 10-20 buah
Bahan Bacaan:
Pengorganisasian masyarakat ialah “Proses bersahabat dengan masyarakat di suatu
komunitas yang kemudian mendorong terjadinya inisiatif dan tindakan nyata untuk
suatu perubahan yang lebih baik”.
Prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat:
a. Persahabatan: bukan hanya menjadi pembuat acara pertemuan, namun benarbenar mengenal komunitas: berdialog, makan dan minum bersama, dsbnya.
i. Belajar bersama-sama masyarakat: Tetap bersedia terbuka untuk belajar dan

Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka sesi dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’.
2. Fasilitator bertanya kepada 1 atau 2 peserta untuk menyegarkan kembali
pembelajaran dari sesi sebelumnya: “Apa yang dipelajari dari sesi-sesi hari
sebelumnya?” Pilih 3 orang secara acak untuk menjawab.
3. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini, yaitu: Memberdayakan pertemuan kelompok
sebaya untuk mensosialisasikan perlindungan anak dan praktik membuat materi/
media sosialisasi.
Memberdayakan Pertemuan Masyarakat : Mengorganisir Masyarakat
1. Fasilitator bertanya kepada peserta apa yang dimaksud dengan “pengorganisasian
masyarakat?” Berikan waktu untuk 1 atau 2 orang menjawab.
2. Fasilitator menjelaskan mengenai pengorganisasian masyarakat dengan
menggunakan kertas plano yang telah ditulisi materi seperti Lampiran 9.1.
3. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk mengingat kembali masa depan
bersama yang telah disepakati sebelumnya. Perubahan itulah yang mau dicapai
oleh kita semua dengan mengorganisasi masyarakat.
4. Kemudian ajak peserta untuk mengidentifikasi pertemuan, kegiatan, ataupun acara
yang sudah biasa terjadi di komunitas (desa/kelurahan) untuk diberdayakan sebagai
jalan masuk peserta melakukan pengorganisasian masyarakat. Misalnya, pada
kegiatan pengajian rutin, akan sangat baik jika salah satu materi pendalamannya
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membahas mengenai mudarat perkawinan usia anak. Atau, pada kegiatan perayaan
Maulid, kelompok anak dan remaja menyiapkan drama dengan tema perlindungan
anak, dan sebagainya. Tulis beberapa jawaban peserta pada kertas plano.
5. Bagi peserta menjadi 2-3 kelompok. Masing-masing kelompok membuat rencana
yang lebih detail untuk dapat memberdayakan satu pertemuan masyarakat sesuai
dengan matriks pada lampiran 9.2
a. Contoh
Pertemuan
Sebaya

Peserta
Pertemuan

Jadwal/
Tanggal

Pihak yang
mengatur
pertemuan tsb

Materi
sosialisasi yang
dapat masuk ke
pertemuan tsb

Pengajian
Rutin

Remaja dari
dusun xxxxx

Setiap hari
Senin-Kamis

Ust xxxx - no hp:
xxxxx

Jenis-jenis
kekerasan dan
NO GO TELL

Pertandingan
Bola Dusun x
dan Dusun y

Remaja lakilaki dari dusun
X dan dusun Y

1 bulan sekali
setiap hari
Selasa

Anggota Karang
Taruna Desa A –
no hp: xxxxx

Jenis-jenis
kekerasan dan
NO GO TELL

Pertemuan
Remaja
Masjid

Dst…

Plano tersebut dipegang oleh kelompok masing-masing untuk menjadi bahan kerja
kelompok berikutnya.

9.3 MEMBUAT MATERI/MEDIA SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta memahami dan mempraktikkan keterampilan membuat materi/media
sosialisasi perlindungan anak.

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Strategi Materi/Media Sosialisasi

Alur Kegiatan & Durasi
Presentasi: Strategi Penyusunan Materi/Media Sosialisasi

10 menit

Kerja Kelompok: Perencanaan Sosialisasi

40 menit

Penutupan & Kesimpulan

10 menit

Total Durasi:

60 menit

Persiapan

●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas plano yang telah dituliskan materi strategi materi/media sosialisasi. Lihat
lampiran 9.3
Kertas plano yang telah dituliskan materi mencari sumber informasi. Lihat lampiran
9.4
Kertas plano 10-20 lembar
Spidol papan tulis 10-20 buah

Bahan Bacaan:
3 strategi komunikasi yang harus dipikirkan dalam merencanakan kampanye
perlindungan anak:
1. Strategi Pesan:
a. Isi pesan relevan dengan persoalan yang banyak terjadi di kelompok sasaran.
Bila di desa tersebut tidak banyak anak putus sekolah, maka kampanye tentang
anak putus sekolah menjadi tidak relevan. Bila di desa tersebut banyak kasus
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perkawinan anak, maka paling relevan adalah mengangkat topik pentingnya
menikah pada usia yang lebih matang.
b. Menggunakan bahasa dan istilah yang sesuai dengan kelompok sasaran. Bila
sasaran kampanye adalah kaum ibu, maka gunakan bahasa yang akrab bagi
mereka. Bila kelompok sasaran anak-anak, maka pilih bahasa yang mudah
dimengerti oleh anak-anak. Pesan penting: gunakan bahasa yang mudah
dimengerti, isinya positif, tidak melecehkan atau merendahkan.
c. Isinya menjanjikan manfaat bagi kelompok sasaran. Bila kita ingin terjadi
penurunan pernikahan anak, maka isi pesan kita adalah tentang apa yang akan
diperoleh bila menikah pada usia yang lebih matang, misalnya bisa menikmati
masa muda lebih lama, kelak akan memiliki anak-anak yang lebih sehat dan
cerdas karena orang tuanya sudah cukup matang, sudah mapan bekerja
sehingga kehidupan ekonomi lebih baik. Tidak perlu mengungkit-ungkit hal
negatif tentang pernikahan anak karena akan membuat orang merasa dikritik
sehingga menolak ide menikah di usia lebih tua.
d. Temukan “tagline” yaitu kata atau kalimat yang kuat dan menarik, yang kalau
diucapkan atau disiarkan akan langsung membuat orang ingat dengan isi pesan
kita. (Contoh tagline di iklan komersial: Terus Terang Philip Terang Terus; KFC
Jagonya Ayam; Apa pun Makanannya, Minumnya Teh Botol Sosro)
2. Strategi media:
Media yang dipilih untuk menyampaikan isi pesan harus mempertimbangkan halhal berikut:
a. Sebaiknya dikenal baik oleh kelompok sasaran. Misalnya kesenian lokal, dapat
diisi dengan pesan-pesan perlindungan anak.
b. Harus sederhana dan murah. Media yang rumit cara penggunaannya, perlu
keahlian khusus untuk membuat atau mengoperasikan, justru tidak efektif.
c. Harus dapat digunakan di lokasi kelompok sasaran. Misalnya, media tayangan
power point tidak dapat digunakan di ruangan yang terlalu sempit dan tidak
ada dinding kosong. Bila kelompok sasaran tidak dapat membaca, maka tidak
dapat menggunakan media tertulis.
d. Utamakan kegiatan tatap muka. Media tidak selalu berbentuk tulisan, gambar,
atau tayangan. Permainan drama kecil yang dipentaskan saat kegiatan sosialisasi
juga merupakan media yang menarik. Menggunakan lagu-lagu populer dan
mengganti syairnya dengan isi pesan juga merupakan media sederhana yang
efektif.
e. Tidak harus membuat sendiri. Manfaatkan gambar-gambar di media massa
atau media sosial yang sesuai dengan tema yang akan diangkat. Masa sekarang
lebih praktis mencari informasi yang kita butuhkan melalui internet.

3. Strategi kampanye.
Dalam melaksanakan kampanye perlindungan anak, perhatikan prinsip-prinsip
berikut:
a. Fokus pada satu topik, bukan banyak topik pada saat bersamaan. Misalnya
untuk satu pertemuan sosialisasi cukup pembahas tentang penelantaran anak
oleh orang tua, maka tidak perlu mengangkat topik lain seperti pernikahan anak
atau kekerasan fisik.
b. Satu tema - satu kurun waktu. Sebaiknya satu topik diangkat menjadi tema
utama yang digunakan dalam kampanye dalam kurun waktu tertentu. Misalnya,
kampanye prinsip NO – GO – TELL selama bulan Januari hingga Maret. Maka
di mana pun, kapan pun, kegiatan apa pun, PATBM membawa topik tersebut.
Ajarkan NO – GO – TELL, baik kepada kelompok sasaran anak-anak maupun
kepada pihak lain yang memengaruhi anak, seperti orang tua dan guru. Setelah
tema NO – GO – TELL mulai memasyarakat, baru ganti tema yang lain. Demikian
seterusnya.
c. Kampanyekan juga PATBM. Selain mengampanyekan pesan-pesan perlindungan
anak, jangan lupa mengampanyekan keberadaan PATBM sendiri. Terutama
tentang peran-peran PATBM dalam penanganan kasus-kasus kekerasan.
Cara mendapatkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya:
a. Informasi resmi dari pemerintah atau organisasi legal lainnya (situs/website,
brosur BKKBN, Kementerian Kesehatan, KPPPA, Dinas Sosial, Kepolisian, BMKG,
PBB, UNICEF, Rumah KitaB, dsbnya)
b. Cek domain (jika informasi dari internet). Hindari alamat blog gratisan, seperti
wordpress, blogspot, weebly, dan sebagainya.
c. Hindari informasi yang dikemas secara provokatif dan penuh sensasi (ditulis
dengan huruf besar semua, dan sebagainya)
d. Cek pembuat informasi. Apakah identitasnya bisa diketahui.
e. Selalu melakukan pengecekan informasi dari beberapa sumber yang berbeda.

Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka sesi dengan salam ‘halo’ ‘hai’ dan ‘Tepuk Hak Anak’
2. Fasilitator bertanya kepada 1 atau 2 peserta untuk menyegarkan kembali
pembelajaran dari sesi sebelumnya: “Apa yang dipelajari dari sesi-sesi hari
sebelumnya?” Pilih 3 orang secara acak untuk menjawab.
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Membuat materi/media sosialisasi
3. Fasilitator menjelaskan dengan kertas plano yang telah ditulisi materi Strategi
Materi/Media Sosialisasi seperti pada Lampiran 9.3
4. Fasilitator menjelaskan bahwa kelompok sekarang akan membuat rencana
sosialisasi di masing-masing kegiatan yang sudah dipetakan oleh kelompoknya
masing-masing.
a. Yang harus direncanakan oleh masing-masing kelompok:
i. Apa media yang akan digunakan?
ii. Perlengkapan pendukung yang diperlukan
iii. Tagline
b. Kelompok kemudian membuat media sederhana untuk menyampaikan isi
pesan. Jangan lupa menggunakan tagline yang sudah ada. Media dapat berupa:
lagu, poster, brosur, dll
5. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya selama 5 menit. Kelompok yang lain
dapat memberikan tanggapan setelah selesai presentasi.
6. Fasilitator menekankan, kampanye dengan tema-tema lain dapat dilakukan
menggunakan langkah-langkah seperti di atas. Yang paling penting, carilah sumber
informasi yang dapat dipercaya sebagai rujukan dalam menyusun isi pesan
kampanye.
7. Fasilitator menjelaskan mengenai cara mendapatkan informasi dari sumber yang
bisa dipercaya dengan kertas plano yang telah dituliskan materi pada Lampiran 9.4
8. Fasilitator menyampaikan kesimpulan:
a. Untuk melakukan pengorganisasian masyarakat sangat penting untuk
bersahabat dengan masyarakat dan memaksimalkan potensi sumber daya
lokal (baik orang-orangnya, budayanya, kearifan lokalnya, dsbnya).
b. Untuk merencanakan sosialisasi mengenai perlindungan anak yang efektif
perlu memikirkan isi pesan, media, dan bentuk kegiatan yang sesuai.
c. Pilih sumber informasi yang dapat dipercaya saat hendak membuat materi/
media.

Sesi tambahan ini diberikan saat kelompok anak sudah berjalan.
9.4 MEMBUAT PERUBAHAN: ADVOKASI
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Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
1. Peserta memahami dasar-dasar advokasi
2. Peserta memahami langkah praktis melakukan advokasi

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi

5 menit

Curah Pendapat

25 menit

Presentasi

15 menit

Kerja Kelompok

30 menit

Bermain Peran

35 menit

Diskusi & Kesimpulan

10 menit

Total Durasi:

120 menit

Persiapan

●
●
●
●
●

Alat & Bahan:
Kertas plano
Bolpoin
Spidol papan tulis
Selotip kertas
Jika memungkinkan, beberapa anggota/peserta pelatihan diminta untuk membawa
laptop

Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka pertemuan dengan salam ‘hai’ ‘halo’ dan ‘tepuk hak anak’
2. Fasilitator bertanya kepada peserta bagaimana kabar kelompok anak dan apa
kegiatan kelompok anak dalam sebulan terakhir
3. Fasilitator menjelaskan bahwa hari ini peserta akan belajar mengenai advokasi.
Fasilitator bertanya kepada peserta, “Apa itu advokasi?” Biarkan satu sampai dua
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orang peserta menjawab.
4. Fasilitator kemudian menjelaskan kepada peserta mengenai apa itu advokasi
menggunakan kertas plano yang telah ditulisi materi seperti pada Lampiran 9.5.
Tanyakan pertanyaan “Siapa yang mau kita bela?” pada peserta dan tulis kata
kuncinya pada kertas plano (contoh: anak, perempuan, korban kekerasan, dsbnya).
Tanyakan pertanyaan “Kenapa mereka sampai harus dibela?” dan tulis kata kuncinya
pada kertas plano (contoh: mengalami diskriminasi, dibatasi aksesnya terhadap
berbagai hak, budaya patriarki, dianggap tidak punya kuasa, dsbnya). Kertas plano
tersebut terus ditempel sebagai pengingat bagi Forum Anak Desa.
5. Fasilitator bertanya kepada para peserta: “Apa saja advokasi yang telah dilakukan
oleh kelompok anak selama ini?” berikan kesempatan untuk 2-3 peserta berbagi
cerita mengenai advokasi yang mereka lakukan, tujuan dari advokasi tersebut, pihak
yang mereka libatkan, pihak pembuat keputusan yang menjadi sasaran advokasi
tersebut, dan sebagainya. Tuliskan kata kuncinya pada kertas plano kosong.
6. Setelah itu ajak peserta berefleksi ke depannya advokasi apa yang hendak mereka
lakukan. Tulis beberapa jawaban peserta pada kertas plano.
7. Fasilitator kemudian menjelaskan dasar-dasar mengenai advokasi menggunakan
kertas plano yang telah ditulis materi seperti pada Lampiran 9.6.
8. Peserta kemudian kerja dalam kelompok untuk memetakan tujuan yang mereka
ingin capai melalui kerja-kerja advokasi.
9. Fasilitator kemudian mendiskusikan bersama tujuan tersebut agar terurai menjadi
tujuan-tujuan kecil yang lebih konkret untuk dicapai.
10. Fasilitator kemudian menjelaskan matriks yang dapat digunakan oleh kelompok
anak untuk merencanakan kegiatan advokasi, lihat Lampiran 9.7
11. Persiapan untuk melakukan advokasi :
I. Apa tujuan dari advokasi kita?
(Tujuannya harus terukur, misalnya: adanya peraturan desa untuk mencegah
perkawinan usia anak; atau desa menganggarkan dana untuk kegiatan
kelompok anak di desa)
II. Siapa pihak yang perlu kita sasar?
(Misalnya, jika tujuannya adalah perdes atau dana desa maka menyasar kepada
perangkat desa. Identifikasi perangkat desa apa saja yang mempunyai kuasa
untuk mewujudkan tujuan advokasi kita)
III. Siapa kawan yang bisa mendukung advokasi kita? Siapa lawan yang bisa
menjadi tantangan advokasi kita?
(Misalnya identifikasi tokoh agama atau tokoh adat yang mendukung
pencegahan perkawinan usia anak untuk turut berbicara kepada perangkat
desa)
IV. Cara kita melakukan advokasi
(Misalnya: kampanye keliling desa, kumpulkan tanda tangan warga yang setuju,
presentasi hasil kerja PATBM kepada perangkat desa, dan sebagainya)

V.

Data dan dokumen yang dibutuhkan
(Misalnya: jumlah kasus perkawinan usia anak di desa, jumlah kasus perkawinan
usia anak yang berhasil dicegah PATBM, dsbnya)
12. Ajak peserta untuk menyepakati tujuan advokasi yang ingin dilakukan oleh
kelompok anak. Bantu peserta agar tujuan tersebut konkret, praktis, dan dapat
terukur keberhasilannya. Misalnya: peraturan desa, dana desa sebesar xxxx untuk
kelompok anak, dan lain sebagainya. Tulis tujuan advokasi tersebut besar-besar
pada kertas plano kosong.
13. Setelah itu, peserta bekerja dalam kelompok untuk menyusun matriks seperti pada
Lampiran 9.7.
14. Setelah itu, peserta bekerja dalam kelompok untuk latihan menyiapkan bahan
advokasi. Kali ini, peserta bekerja dalam kelompok untuk menyiapkan presentasi
kepada perangkat desa untuk mendorong lahirnya peraturan desa mengenai
pencegahan perkawinan usia anak. Pastikan presentasi minimal memuat datadata mengenai: Tagline kelompok anak, visi misi kelompok anak, data situasi
mengenai perkawinan usia anak di desa tersebut, kegiatan beserta capaian PATBM
dan kelompok anak selama ini mengenai isu perkawinan usia anak, tujuan yang
ingin dicapai dengan peraturan desa mengenai pencegahan perkawinan usia anak,
manfaat dari perdes tersebut, rekomendasi untuk dapat mewujudkan perdes
tersebut. (Dorong peserta untuk membuat presentasi semenarik mungkin, dengan
gambar, foto, video, data angka, grafik, dsbnya)
15. Setelah itu, peserta akan bermain peran seperti sedang betul-betul akan presentasi
di hadapan perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, untuk mendorong lahirnya
peraturan desa mengenai pencegahan perkawinan usia anak tersebut.
16. Saat suatu kelompok bermain peran, kelompok lain berperan untuk menjadi
pengamat atau menjadi pihak yang ingin disasar dalam kegiatan advokasi tersebut.
17. Setelah bermain peran advokasi, fasilitator membuka diskusi dengan beberapa
topik dan pertanyaan di bawah ini:
a. Setiap kelompok membagikan bagaimana perasaan mereka melakukan roleplay (bermain peran) mengenai advokasi ini.
b. Setiap kelompok membagikan hasil pengamatan mereka terhadap role-play
(bermain peran) dari kelompok lain.
c. Setiap kelompok membagikan rencana mereka untuk ke depannya, saat
melakukan pertemuan advokasi sesungguhnya, apa saja hal-hal yang perlu
ditingkatkan?
18. Fasilitator menutup kelas dengan kembali mengingatkan jawaban pada pertanyaan
“Siapa yang kita bela?” dan “Kenapa mereka sampai harus dibela?”
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Lampiran 9.1
Lampiran Sesi 9 – Pengorganisasian Masyarakat
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Kertas Plano 1:
Pengorganisasian masyarakat: proses BERSAHABAT dengan masyarakat di suatu komunitas yang
kemudian MENDORONG terjadinya INISIATIF dan TINDAKAN nyata untuk suatu PERUBAHAN yang
lebih BAIK”.
Prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat:
1. Persahabatan: mengenal komunitas, berdialog, makan dan minum bersama, dsbnya.
2. Belajar bersama masyarakat: kearifan lokal
3. Percaya pada potensi masyarakat
4. Memberdayakan sumber daya yang tersedia: dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh
masyarakat
5. Mendorong kepemimpinan lahir dari masyarakat
6. Inklusivitas: memastikan keterlibatan masyarakat yang beragam, terutama kelompok yang
biasanya termarginalkan seperti kelompok anak, perempuan, agama minoritas, dan lain
sebagainya.

Lampiran 9.2

Kertas Plano 2:
Strategi memilih media:
a. Dikenal baik oleh kelompok sasaran, isalnya kesenian lokal.
b. Harus sederhana dan murah.
c. Harus dapat digunakan di lokasi kelompok sasaran.
d. Utamakan kegiatan tatap muka. Media tidak selalu berbentuk tulisan, gambar, atau
tayangan. Permainan drama kecil yang dipentaskan saat kegiatan sosialisasi juga merupakan
media yang menarik. Menggunakan lagu-lagu populer dan mengganti syairnya dengan isi
pesan juga merupakan media sederhana yang efektif.
e. Tidak harus membuat sendiri. Manfaatkan gambar-gambar di media massa atau media
sosial yang sesuai dengan tema yang akan diangkat.
Kertas Plano 3:
Strategi kampanye:
1. Fokus pada satu topik, bukan banyak topik pada saat bersamaan.
2. Satu tema - satu kurun waktu. Sebaiknya satu topik diangkat menjadi tema utama yang
digunakan dalam kampanye dalam kurun waktu tertentu.
3. Kampanyekan juga PATBM. Selain mengampanyekan pesan-pesan perlindungan anak, jangan
lupa mengampanyekan keberadaan PATBM sendiri. Terutama tentang peran-peran PATBM
dalam penanganan kasus-kasus kekerasan.

Lampiran Sesi 9 - Matriks Pertemuan Warga
a. Contoh
Pertemuan
Warga

Peserta
Pertemuan

Jadwal/
Tanggal

Pihak yang
mengatur
pertemuan tsb

Materi sosialisasi
yang dapat
masuk ke
pertemuan tsb

Lampiran 9.3
Lampiran Sesi 9 – Strategi Media/Materi Sosialisasi
Kertas Plano 1:
Strategi Pesan:
1. Isi pesan relevan
2. Menggunakan bahasa dan istilah yang sesuai dengan kelompok sasaran. Gunakan bahasa yang
mudah dimengerti, isinya positif, tidak melecehkan atau merendahkan.
3. Isinya menjanjikan manfaat bagi kelompok sasaran.
4. Temukan “tagline” yaitu kata atau kalimat yang kuat dan menarik

Lampiran 9.4
Lampiran Sesi 9 – Mencari Sumber Informasi
Kertas Plano 1:
Cara mendapatkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya:
1. Informasi resmi dari pemerintah atau organisasi legal lainnya (situs/website, brosur BKKBN,
Kementerian Kesehatan, KPPPA, Dinas Sosial, Kepolisian, BMKG, PBB, UNICEF, Rumah Kitab,
dsbnya)
2. Cek domain (jika informasi dari internet). Hindari alamat blog gratisan, seperti wordpress,
blogspot, weebly, dan sebagainya.
3. Hindari informasi yang dikemas secara provokatif dan penuh sensasi (ditulis dengan huruf
besar semua, dan sebagainya)
4. Cek pembuat informasi. Apakah identitasnya bisa diketahui.
5. Selalu melakukan pengecekan informasi dari beberapa sumber yang berbeda.
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Lampiran 9.5

b.Lampiran
Usahakan
agar semua dapat melihat manfaatnya (membujuk)
9.7

Lampiran Sesi 9 – Advokasi
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Advokasi adalah: PEMBELAAN
Pertanyaannya:
- Siapa yang mau kita bela?
- Kenapa mereka sampai harus dibela?

Lampiran 9.6
Lampiran Sesi 9 - Materi Advokasi
Lembar 1:
Persiapan untuk melakukan advokasi:
1. Apa tujuan dari advokasi kita?
2. Siapa pihak yang perlu kita sasar?
3. Siapa kawan yang bisa mendukung advokasi kita? Siapa lawan yang bisa menjadi tantangan
advokasi kita?
4. Cara kita melakukan advokasi
5. Data dan dokumen yang dibutuhkan
Lembar 2:
Jenis-jenis advokasi:
- Kampanye
- Kampanye di media sosial
- Petisi
- Audiensi
- Lobby
- Seminar
Lembar 3:
Beberapa hal yang menjadi perhatian saat melakukan advokasi:
1. Mengolah data
a. Olah datanya agar menarik dan lebih berbunyi. Misal: analisa angka perkawinan usia anak
paling banyak terjadi di bulan apa? Pada keluarga dengan pendapatan berapa? Dan lain
sebagainya.
b. Gunakan presentasi bergambar, foto, video, grafik, dll. Harus menarik dan bercerita.
2. Empati & Persuasi
a. Berpikirlah seperti pihak sasaran advokasi. Apa yang akan membuat pihak tersebut
menyetujui tujuan advokasi kita? Misalnya jika target advokasi ialah kepala desa, apa yang
membuat kepala desa mau membuat perdes mengenai pencegahan perkawinan usia
anak?
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Lampiran Sesi 9 - Matriks Advokasi
Tujuan
Advokasi

Pihak
Sasaran
Advokasi

Kawan

Lawan

Metode

Data &
Dokumen
yang
dibutuhkan

Rangkaian
Kegiatan

Jadwal

Anggaran

Penanggungjawab

10.1 MENYUSUN RENCANA
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Sesi 10

Langkah Kita
Selanjutnya

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta menyusun rencana kegiatan kelompok anak

Apa yang akan kita bahas bersama?
1. Jaringan Perlindungan Anak di Desa/Kelurahan
2. Rencana kegiatan kelompok anak

Alur Kegiatan & Durasi
Permainan orang buta

20 menit

Kerja Kelompok

30 menit

Presentasi rencana kegiatan kelompok anak

60 menit

Total Durasi:

110 menit

Persiapan
Alat & Bahan:
● Kertas plano 10-20 lembar
● Spidol papan tulis 12-24 buah
Bahan Bacaan:
1. Visi:
a. Tujuan jangka panjang
b. Cita-cita / mimpi yang ideal
c. Menjadi arah perjalanan organisasi
2. Misi:
a. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai / memenuhi visi
b. Sebaiknya berdasarkan pada 3 fungsi PATBM: Pencegahan – Respons - Advokasi
c. Menjadi dasar penyusunan program kerja. Setiap misi akan dikembangkan
menjadi satu atau lebih program kerja.
Catatan: Dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan situasi

Langkah-langkah
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Visi Misi PATBM
1. Fasilitator mengajak peserta untuk memainkan permainan “Orang Buta”.
a. Fasilitator meminta kesediaan 2 orang dari peserta sebagai sukarelawan untuk
memainkan peran orang buta.
b. Fasilitator meminta orang pertama untuk mengambil suatu benda yang
diletakkan di sebuah tempat (sudut ruangan, depan ruangan, dsb.) berjarak
2-5 meter (bergantung besar ruang pelatihan).
c. Minta peserta ini melihat dan memperhatikan dengan seksama letak benda
ini serta rute dan arah yang perlu ditempuh untuk dapat mengambil benda ini.
d. Setelah itu, peserta ini ditutup matanya dengan kain (atau sekedar diminta
untuk menutup mata bila tidak ada kain/benda untuk menutup mata) dan
diminta untuk berjalan dan mengambil benda yang telah dilihatnya tadi dalam
keadaan mata tertutup.
e. Setelah peserta pertama selesai, fasilitator meminta peserta kedua untuk
tampil dan menutup matanya.
f. Fasilitator kemudian memindahkan letak benda yang harus diambil oleh
peserta kedua ini dan memintanya untuk berjalan mengambil benda ini dengan
panduan suara (seperti maju, belok kiri, tiga langkah ke depan, dua langkah ke
belakang, dst).
g. Setelah permainan dilakukan, fasilitator meminta 2 orang peserta untuk
menyampaikan apa yang mereka rasakan ketika melakukan permainan.
h. Tanyakan secara khusus, tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta pertama
(mengetahui letak barang yang akan diambil) dengan peserta kedua (tidak
mengetahui letak barang sebelum melangkah).
i. Minta peserta lain untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya.
j. Fasilitator kemudian menyimpulkan, makna dari permainan tersebut ‘bahwa
jika seseorang atau organisasi sudah mengetahui visi dan misinya, maka akan
lebih mudah orang/lembaga tersebut untuk mencapai visi dan misinya”.
2. Fasilitator menjelaskan hubungan sesi ini dengan sesi sebelumnya (Sesi 6 :
Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat), bahwa PATBM yang telah terbentuk
bisa saja tidak dapat berjalan, berfungsi dan efektif jika tidak memiliki dokumen
lembaga yang akan mengarahkan PATBM untuk melakukan fungsinya. Pada sesi
ini kita akan bersama-sama membuat dan menyusun visi, misi, prinsip kerja, alur
kerja, dan program kerja.
3. Fasilitator menjelaskan pengertian visi dan misi, serta memberikan contohnya
menggunakan kertas plano yang telah dituliskan materi Lampiran 10.1. (Peserta
dikelompokkan menurut PATBM desa masing-masing jika peserta berasal dari
berbagai desa/kelurahan). Peserta diminta menyusun visi misi untuk PATBM,

dengan mempertimbangkan situasi kesejahteraan anak di desa masing-masing.
Diskusi dilakukan 20 menit.
4. Fasilitator meminta peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi selama 5 menit.
Kemudian diskusi dan tanya jawab bersama untuk membahas hasil masing-masing
kelompok.
Rencana Kegiatan
5. Peserta diminta untuk mengembangkan rencana kegiatan kelompok anak yang
bertujuan untuk mencapai visi dan misi dari kelompok anak tersebut. Kegiatan
selain bersifat sosialisasi atau pencegahan, juga harus memberdayakan anak dalam
kelompok anak tersebut. Misalnya: belajar bersama, diskusi buku, teater, musik,
olahraga, dan lain-lain.
6. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kegiatan:
a. Rencana kerja yang dibuat sedapat mungkin bersifat rutin dan dapat diterima
masyarakat;
b. Rencana kerja yang disusun sebaiknya terinternalisasi/menjadi bagian dari
program/kegiatan rutin yang sudah ada di masyarakat (misalnya posyandu,
penerimaan rapor di sekolah, kegiatan keagamaan, Jumat Bersih, pertemuan
desa/kelurahan, rapat kelompok tani/perempuan/anak, pembagian raskin,
dsb);
c. Rencana kegiatan harus realistis dan bisa dilakukan dengan kondisi sumber
daya yang paling minimal
7. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi melakukan pemetaan lembaga dan
pemangku kepentingan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang dapat
membantu kelompok anak untuk terus berkembang. Gunakan Diagram Venn pada
Sesi sebelumnya. Hasil diskusi tersebut dituliskan pada kertas plano dengan format
seperti pada Lampiran 9.2.
Contoh:
Tingkat: Desa
Lembaga

Alamat

Nama Kontak

Telepon

Fokus Layanan

Pemerintah
Desa

Jalan xxxx

Ibu Khurry

081xxxxx

Program desa

BPD

….

…...

….

…..

8. Rencana kegiatan dan pemetaan lembaga ini perlu disimpan dan dicetak
untuk menjadi pegangan bagi para anggota kelompok anak. PATBM berfungsi
untuk mendampingi dan menjadi mitra setara bagi kelompok anak untuk terus
berkembang.
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10.2 POST-TEST

Apa yang mau kita capai dalam sesi ini?
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1. Peserta peserta mengerjakan post-test
2. Peserta membuat pernyataan komitmen bersama
3. Pelatihan ditutup

Alur Kegiatan & Durasi
Transisi

5 menit

Pengisian Post-test

25 menit

Sambutan dari Pejabat Setempat

5 menit

Penutupan

5 menit

Doa Bersama

5 menit

Total Durasi:

45 menit

Persiapan

●
●
●
●

Alat & Bahan:
Cetakan lembar post-test sesuai jumlah peserta
Cetakan lembar evaluasi sesuai jumlah peserta
Kertas kosong sesuai jumlah peserta
Bolpoin

Langkah-langkah
1. Fasilitator mengajak semua peserta duduk, lalu membagikan lembar post-test
(Lampiran 10.3) dan lembar evaluasi. Fasilitator menjelaskan bahwa post-test
akan digunakan untuk membandingkan tingkat pengetahuan peserta sebelum
dan sesudah lokalatih. Lembar evaluasi akan digunakan oleh tim fasilitator untuk
memperbaiki kegiatan di masa mendatang.
2. Fasilitator meminta peserta mengisi lembar post-test dan evaluasi. (Lihat Lampiran
1.1 dan 1.2)

3. Fasilitator memberikan selembar kertas kosong kepada setiap peserta. Peserta
diminta untuk menuliskan surat kepada diri mereka sendiri mengenai komitmen
mereka dalam perlindungan anak. Surat bisa diisi dengan alasan pribadi mereka,
pengalaman, komitmen, rencana, dan harapan mereka. Fasilitator ikut menulis.
4. Setelah selesai, fasilitator bertanya apakah ada yang mau membagikan isi surat
mereka kepada kelas besar. Jika tidak ada, fasilitator dapat membacakan surat
komitmen miliknya sendiri.
5. Fasilitator mengundang pejabat setempat untuk melakukan penutupan acara.
Pokok-pokok pembicaraannya dapat berupa:
a. Ucapan selamat kepada peserta
b. Apa yang diharapkan kepada Kelompok Anak yang dibentuk setelah selesai
pelatihan
c. Bagaimana tindak lanjut pembinaan Kelompok Anak oleh pemerintah
d. Penutupan acara secara resmi
6. Pembacaan doa oleh pemimpin agama atau perwakilan peserta atau, berdoa
menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan dipimpin oleh fasilitator.
7. Peserta dipersilahkan untuk pulang ke tempat masing-masing.
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Lampiran 10.1
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Lampiran Sesi 10 – Materi Visi & Misi
Kertas Plano 1:
Visi:
1. Tujuan jangka panjang
2. Cita-cita / mimpi yang ideal
3. Menjadi arah perjalanan organisasi
Misi:
1. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai / memenuhi visi
2. Sebaiknya berdasarkan pada fungsi forum anak sebagai P2 pelopor dan pelapor yang dikaitkan
dengan 3 fungsi PATBM: Pencegahan – Respons – Advokasi
3. Menjadi dasar penyusunan program kerja. Setiap misi akan dikembangkan menjadi satu atau
lebih program kerja.
4. Dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan situasi
Kertas Plano 2:
Contoh:
Sebagai contoh pembuatan Visi dan Misi dapat disesuaikan dengan Kelompok Anak yang akan
dibentuk bersama untuk memperjuangkan hak dan perlindungan anak. Seperti Forum Anak
Desa, Posyandu Remaja, Kelompok Literasi remaja dan kaum muda, dan Kelompok/Komunitas
lainnya yang serupa.
Visi Forum Anak Desa Teduh:
Menjadi wadah pemenuhan hak partisipasi anak dan menjadi kelompok anak di desa yang
terdepan dalam memperjuangkan perlindungan anak, untuk memastikan setiap anak tumbuh
menjadi manusia yang sehat, cerdas, bertakwa, mandiri, dan produktif.
Misi Forum Anak Desa Teduh:
Membuat ruang aman dan partisipasi bagi anak dan remaja untuk dapat berorganisasi dan
menyampaikan berbagai aspirasi mengenai hak dan perlindungan anak.
Membantu mendorong dan memperkenalkan PATBM yang melibatkan anak dan remaja secara
bermakna sebagai lembaga rujukan dalam perlindungan anak di desa.
Mengampanyekan “No – Go – Tell” pada anak-anak usia TK sampai SMP.
Bekerja sama dengan PATBM memperkuat fungsi layanan penanganan korban kekerasan pada
anak.
Mendorong terbentuknya peraturan desa tentang pencegahan perkawinan usia anak.

Lampiran 10.2
Lampiran Sesi 10 - Daftar Lembaga Jaringan Kelompok Anak
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Tingkat: ……. (Isi dengan Desa/Kelurahan/Kabupaten/Kota/Provinsi)
Lembaga

Alamat

Nama Kontak

Telepon

dst

Lampiran 10.3
Lampiran Sesi 10 – Lembar Post-Test untuk Peserta
Lihat lampiran 1.1

Lampiran 10.4
Lampiran Sesi 10 - Lembar Post-Test untuk Fasilitator/Panitia
Lihat lampiran 1.2

Lampiran 10.5
Lampiran Sesi 10 - Lembar Evaluasi
Lembar Evaluasi
Pertanyaan
1. Bagaimana pendapat Anda tentang
Fasilitator selama 3 hari ini?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang
materi pelatihan selama 3 hari ini?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang
metode pelatihan selama 3 hari ini?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang
konsumsi selama kegiatan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang
tempat kegiatan?

Fokus Layanan
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