
 

 

 

 

   
 

SIARAN PERS 

Partisipasi Anak dalam Pengambilan Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19 

JAKARTA, 20 MEI 2021 – Pandemi COVID-19 tidak menghentikan proses partisipasi atau keterlibatan 

anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait anak. Keterlibatan masyarakat sipil termasuk 

anak, penting dalam pencapaian akuntabilitas sosial, di mana pemerintah bersikap kolaboratif dan terbuka 

dalam menerima masukan dan perbaikan dari warga. 

Partisipasi anak dalam akuntabilitas sosial tercantum dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2011 tentang 

Partisipasi Anak dalam Pembangunan, anak memiliki hak ikut serta dalam penyusunan kebijakan, terutama 

yang terkait dengan kepentingan anak. Hal ini terungkap dalam Webinar "Adaptasi Akuntabilitas Sosial di 

Masa Pandemi COVID-19", salah satu rangkaian kegiatan pekan Open Government Indonesia bertema 

“Peran Ko-kreasi untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Publik” yang berlangsung pada 

17-21 Mei 2021. 

Livia (17), Ketua Forum Anak Hibualamo (FALO) Halmahera Utara bercerita, ia mengikuti 

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan di dalam forum tersebut mendorong 

pemerintah daerah mewujudkan kota layak anak. "Salah satunya dengan adanya kawasan tanpa rokok. Saya 

memberi masukan untuk toko atau warung yang menjual rokok, herus membatasi mereka yang bisa 

membeli rokok hanya yang memiliki KTP atau di atas 17 tahun," ungkap Livia. 

Jesika (16) yang juga anggota FALO juga menyampaikan pengalamannya mengikuti musrenbang dan juga 

mengadakan berbagai kegiatan untuk mengajak anak-anak ikut berpartisipasi. Ia memiliki perhatian besar 

mengenai kekerasan pada anak. "Selama pandemi, FALO sudah membuat podcast bernama BDAH 

(Bakarlota Deng Anak Hibualamo). Kami membuat kegiatan 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Kami juga 

membagikan masker untuk anak-anak yang berada di luar rumah tetapi tidak menggunakan masker, dan 

memberi edukasi kepada mereka dan orangtuanya," ungkap  Jesika.  

 

Kegiatan forum anak di Halmahera Utara, pelatihan anak sebagai pelopor dan pelapor. 



 

 

 

 

   
 

Timotius Winner, salah seorang fasilitator partisipasi anak Wahana Visi Indonesia di 

Bengkayang, Kalimantan Barat, mengatakan, selama ini WVI terus mendorong tercapainya akuntabilitas 

sosial dengan memfasilitasi forum anak berpartisipasi melalui pendekatan Suara dan Aksi Warga Negara 

atau Citizen Voice and action (CVA).  

"Dengan CVA, anak-anak dapat terlibat melakukan penilaian terhadap layanan dan implemetasi kebijakan 

perlindungan anak dan berdialog dengan para pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan atau 

peningkatan layanan. Anak-anak juga didukung menyampaikan suaranya melalui penelitian yang dipimpin 

langsung oleh anak (Child-Led Research). Selama pandemi, semua kegiatan dilakukan secara online," tutur 

Timotius. 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rr. Endah Sri Rejeki, 

menyampaikan, komitmen pemerintah untuk mendukung partisipasi anak dan keterbukaan dari pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan maupun penyedia layanan menjadi kunci utama keberhasilan akuntabilitas sosial. 

"Suara anak mendukung pelaksanaan kebijakan dan membawa perubahan," tuturnya.  

 

Para pembicara dalam Webinar "Adaptasi Akuntabilitas Sosial di Masa Pandemi COVID-19", Kamis (20 Mei 2021) 

 

Tentang Wahana Visi Indonesia 

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam 

pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, 

advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, 

suku, dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program pengembangan 

masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan 

WVI.  

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: Website : https://www.wahanavisi.org/  IG : @wahanavisi_id  FB: Wahana Visi 

Indonesia. Atau hubungi: 

Amanda Nugrahanti, Media Relation Executive 

M. +62 811 274 9344 Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id 

https://www.wahanavisi.org/
https://www.wahanavisi.org/
mailto:amanda_nugrahanti@wvi.or.id

