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TAMBAHAN SUMBER REFERENSI LOKAL BAGI
PESERTA DIDIK UNTUK TERUS MENCARI DUKUNGAN
Pada akhir sesi, tolong sampaikan sumber referensi yang relevan dengan peserta didik sehingga
mereka dapat terus mencari dukungan untuk mencapai target-target hidup mereka dan melanjutkan
perjalanan mereka. Anda dapat menyesuaikan daftar berdasarkan minat peserta didik Anda
dan hal-hal yang telah Anda ketahui tentang mereka selama keseluruhan kegiatan ini. Sebagai
permulaan, pertimbangkan untuk mencari tentang:
5L
 ayanan bantuan atau kontak dari organisasi lokal yang menyediakan manajemen atau konseling
pribadi untuk remaja

n

5 Layanan bantuan hukum bagi peserta yang menyadari hak-hak mereka mungkin dilanggar

n

5K
 elompok-kelompok remaja, jaringan sosial resmi, atau organisasi dengan fokus kesehatan
emosional/mental lainnya bagi remaja untuk tumbuh dalam komunitas bersama orang lain (klub,
olahraga, musik, kelompok simpan pinjam, kelompok agama, dll.)

n

5 Institut pelatihan kejuruan atau organisasi pengembangan keterampilan lokal lainnya yang
menangani pendidikan, persiapan kerja, pengembangan profesional, atau pelatihan kerja untuk
anak muda

n

5 Beasiswa atau fasilitas bantuan keuangan untuk pendidikan tinggi atau universitas

n

5 Bahan bacaan atau materi terkait untuk memfasilitasi refleksi lebih lanjut

n

Pelatih Girl Rising akan membahas beberapa pilihan dan sumber referensi lokal dengan Anda
selama pelatihan. Silakan gunakan halaman berikutnya untuk mencatat pokok-pokok pembahasan
dan informasi yang relevan.
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DIMANA MEREKA KINI?
RUKSANA (INDIA)

SUMA (NEPAL)

WADLEY (HAITI)

Ruksana terus melanjutkan kehidupannya di Kolkata bersama
orang tuanya, ketiga saudara perempuan dan saudara lakilakinya. Dia tetap bersekolah dan juga mengambil pelajaran
drama, menggambar dan menari. Organisasi World Vision
dan Girl Rising bekerja sama untuk mendukung Ruksana
dan saudara-saudaranya dengan memberikan bantuan
berupa perlengkapan sekolah, bimbingan, dukungan iuran
sekolah dan kesehatan. Mereka dan anak-anak perempuan
di lingkungannya mendapatkan kegiatan bimbingan
ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tersebut termasuk kelas Bahasa
Inggris yang akan meningkatkan percaya diri mereka, serta
kelas Komputer. Sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan,
di tahun 2017, para anak perempuan ini menyelenggarakan
penayangan film Girl Rising di berbagai sekolah dan kampus
di Kolkata.

Suma saat ini adalah Asisten Kesehatan Masyarakat
tersertifikasi, setelah menyelesaikan kursus/pelatihan selama
29 bulan di 2016, termasuk praktik kerja. Langkah berikutnya:
mengejar pelatihan kesehatan tingkat lanjutan yang akan
memungkinkan Suma untuk membuka klinik kesehatan di
desanya, dimana saat ini tidak ada dokter. Tujuan akhir dari
Suma adalah menjadi pekerja sosial. Suma terus menyuarakan
anti praktik Kamlari/Buruh Terikat. Di 2016, Suma membagikan
ceritanya di pertemuan pemimpin dan pendidik dunia di
Konferensi Internasional Yayasan Varkey di Dubai. Saat ini,
Suma mengambil pelajaran Bahasa Inggris dan Komputer
agar dia bisa menjadi advokat yang lebih handal.

Wadley tetap sibuk, seperti yang dia katakan: “Banyak hal
yang dilakukan”. Wadley, saat ini berada di kelas 6, dimana
ia adalah salah satu peserta didik terbaik di kelasnya di Kota
Port-au-Prince. Mata pelajaran favoritnya adalah matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang mana ia percaya akan
sangat berguna di masa depan. Ia berharap bisa mewujudkan
impiannya menjadi dokter. Jam sekolah berakhir jam 2 siang,
tapi ia tetap tinggal di sekolah hingga jam 5 sore untuk
mengerjakan tugas sekolah. Ia menyukai musik, seni, olahraga
dan komputer. Selama liburan, ia mengambil kelas Bahasa
Inggris - walaupun ia mengharapkan bisa lebih sering lagi. Ia
menantikan saat ia bisa berkomunikasi dalam Bahasa Inggris
dengan tim Girl Rising.

Setelah mengikuti peluncuran Girl Rising India di Kota Mumbai,
Ruksana berkata: “Terbang setinggi mungkin di udara adalah
impian yang tercapai bagi saya. Saya tidak pernah berpikir
bahwa saya akan bisa terbang seperti burung dan bertemu
dengan para selebriti di Mumbai.”

Suma diselamatkan oleh Yayasan Pemuda Nepal di tahun 2007
dan telah mengikuti kursus untuk mengejar ketertinggalan
pada mata pelajaran sebelum kembali bersekolah.
Organisasi Room to Read bekerja sama dengan Girl Rising
untuk mendukung Suma selama beberapa tahun hingga
Suma menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah mencegah.
Yayasan Pemuda Nepal saat ini terus mendukung pendidikan
Suma.

Ia juga mulai menyukai fotografi, sejak organisasi Partner in
Health memberikannya kamera. Pertanyaan pertama yang
ia berikan saat bertemu seseorang adalah apakah ia bisa
mengambil foto orang tersebut; dan permintaan berikutnya
adalah untuk melihat foto yang diambil dari ponsel orang
tersebut.
Haiti sering menanggung beban akibat berbagai bencana
alam yang terjadi. Tidak seperti gempa pada 2010, yang
menghancurkan Kota Port au Prince dan rumah Wadley,
Badai Matthew yang terjadi Oktober 2016 tidak berpengaruh
kepada keluarganya.
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DIMANA MEREKA KINI?
MARIAMA (SIERRA LEONE)

AZMERA (ETHIOPIA)

Mariama masih tinggal di Kota Freetown, Sierra Leone,
bersama 4 saudaranya, ibu dan ayahnya. Ia telah lulus dari
ujian akhir tingkat sekolah menengah atas di tes pertama –
yang mana ini merupakan suatu pencapaian karena sebagian
murid harus mengikuti ujian ini dua atau tiga kali sampai
lulus. KoCEPO, organisasi yang membantu Girl Rising untuk
mendukung Mariama, memberitahu bahwa Mariama memilih
untuk mengikuti kembali ujian tersebut dengan harapan
mendapatkan nilai yang lebih tinggi sehingga dapat memberi
lebih banyak pilihan untuk kuliah. Hal ini akhirnya terwujud dan
Mariama saat ini berkuliah di jurusan permesinan.

Azmera saat ini duduk di sekolah menengah atas. Karena
tidak ada sekolah menengah atas di desanya, ia bersekolah di
kota terdekat, dimana ia tinggal bersama ibunya. World Vision
bekerja sama dengan Girl Rising untuk mendukung Azmera
tetap melanjutkan pendidikannya dan mewujudkan ambisinya
menjadi guru dan pemimpin/ tokoh lokal, bekerja melawan
perkawinan anak dan mendung anak-anak perempuan lainnya
yang tidak dapat melanjutkan sekolah.

Kedepannya, Mariama ingin dapat mengadvokasi untuk
pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga kurang
mampu, karena ia berpendapat pendidikan adalah kunci
utama untuk melawan marginalisasi perempuan di masyarakat.
Sosok panutan bagi Mariama adalah Sia Koroma, Ibu Negara
Sierra Leone, yang mana ia mengagumi karyanya dalam
mempromosikan pendidikan perempuan dan menurunkan
kematian ibu; Christiana Thorpe, Ketua Komisi Pemilihan
Umum Tingkat Nasional Sierra Leone, atas keberhasilannya
mengadakan pemilihan umum tanpa diwarnai kekerasan
dan karyanya dalam membentuk Forum Pendidikan Bagi
Perempuan Afrika; dan Michelle Obama, mantan Ibu Negara
Amerika Serikat, untuk kampanye anak perempuan bisa
bersekolah.
Di waktu luangnya, Mariama suka membaca, dan berkumpul
dengan teman-temannya. Mariama beserta keluarganya
selamat dari longsor yang terjadi di Sierra Leone tahun 2017.
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India
Populasi India: 1.281.935.911 [estimasi Juli 2017]10
Ibukota dan populasi: New Delhi, 28,514 juta
Persentase populasi yang tinggal di daerah perkotaan: 34% [2018]11
% populasi dengan akses Internet: 29,5% [estimasi Juli 2016]
Bentuk pemerintahan: Republik parlemen federal
Tingkat literasi: 81,3% (laki-laki) dan 60,6% (perempuan) [estimasi 2015]
Harapan hidup saat lahir: 67,5 tahun (laki-laki) dan 70,1 tahun (perempuan) [estimasi 2018]
Ekonomi:12
• PDB (Produk Domestik Bruto): $ 9,447 triliun [estimasi 2017]
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Latar belakang:
India, tempat tinggal bagi lebih dari satu miliar orang, memiliki sejarah yang kaya dan tua.
Setelah kejayaan sejumlah kerajaan dan dinasti, bangsa Inggris mendirikan pemerintahan
kolonial pada akhir 1800-an hingga negara ini memenangkan perjuangan panjang untuk
kemerdekaan pada tahun 1947.
Saat ini, India adalah negara yang sangat beragam; ratusan bahasa digunakan, persentase
besar populasi umat Hindu, Islam, dan agama-agama lain, dan tradisi masih diterapkan secara
luas.13 Meskipun undang-undang telah mencoba untuk mengakhiri diskriminasi berdasarkan
sistem kasta, gender, dan kelas sosial, pengaruh agama dan ketegangan daerah terus
menghantui politik India.
India juga merupakan kekuatan internasional yang berkembang, dengan sektor teknologi dan
peranti lunak yang meluas, pasar ekspor pertanian yang kuat, dan merupakan perekonomian
terbesar ketiga di dunia. Terlepas dari perkembangan ini, India memiliki salah satu tingkat
pendapatan per kapita terendah di dunia, dan kesenjangan pendapatan masih menjadi
tantangan.14

• PDB per kapita: $7.200 [estimasi 2017]
• Populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan: 21,9% [estimasi 2011]

Profil Pendidikan:

• Tingkat Pengangguran: 8,8% [estimasi 2017]

Pendidikan diberikan gratis dan wajib bagi anak-anak berusia enam sampai 14 tahun,
berdasarkan UU 2019 tentang Hak Anak-Anak untuk Pendidikan Gratis dan Wajib. Tapi karena
kurangnya kesadaran dan kemauan, diperkirakan 32 juta anak berusia antara enam dan 13
tahun – kebanyakan anak perempuan – tak pernah bersekolah. Banyak keluarga merasa tidak
perlu mendidik anak perempuan dan menahan anak perempuan di rumah untuk mengambil
tanggung jawab domestik seperti pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak. Jumlah
guru di India (terutama perempuan) sangat sedikit dan sekitar 17% desa tidak memiliki sekolah
dasar pada tahun 2008. Di sisi lain, pendidikan tinggi telah mengalami pertumbuhan yang
besar sejak kemerdekaan India. Sebelumnya, ada 20 universitas dan 500 perguruan tinggi;
pada tahun 2014, terdapat 677 universitas dan 37.204 kampus. Partisipasi perempuan dalam
pendidikan tinggi telah meningkat bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dari 39% peserta
didik terdaftar pada tahun 2007 menjadi 46% pada tahun 2014.15 16 17 18 19

• Tingkat Pengangguran Muda: 10,7%
• Industri utama: tekstil, bahan kimia, pengolahan makanan, baja, peralatan 				
transportasi
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Profil Gender:
Pada tahun 2012, PBB menyatakan India sebagai tempat kelahiran yang paling berbahaya
bagi seorang anak perempuan. Preferensi terhadap anak laki-laki dan kekerasan terhadap
wanita dan anak perempuan, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, pembunuhan
demi kehormatan keluarga, perdagangan manusia, dan perbudakan seksual, masih sistematis
dan umum.
UN Women/Badan PBB untuk urusan perempuan menemukan bahwa terdapat 29% peluang
di mana perempuan India akan mengalami kekerasan dari pasangannya selama hidupnya,
sebuah statistik yang sering tertanam dalam sikap budaya dan tradisi. Sebuah survei
menemukan bahwa 51% pria India dan 54% perempuan India menoleransi jika seorang pria
memukuli istrinya. Selain itu, di tahun 2010 Biro Catatan Kejahatan Nasional India melaporkan
8.233 kematian akibat mahar pernikahan (pembakaran seorang wanita Hindu yang keluarga
suaminya menganggap mas kawinnya tidak memadai). Ini berarti terdapat 22 jumlah kematian
setiap hari.
Tantangan lain yang dihadapi baik anak perempuan dan laki-laki di India adalah kebutuhan
bekerja. UNICEF memperkirakan 28 juta anak-anak India berusia lima hingga 14 tahun bekerja.
Meskipun sebagian besar anak-anak ini bekerja di lahan keluarga atau petani lain, banyak
pula yang menjadi pengemis, pekerja pabrik, atau pelacur. Anak perempuan sering ditemukan
membuat beedi (rokok linting) atau bekerja di pabrik tekstil, pabrik pewarnaan, dan pabrik
pakaian. Namun, Undang-Undang Pendidikan Gratis dan Wajib bisa mengubahnya. Disahkan
tahun 2009, UU ini menyatakan bahwa semua anak memiliki hak untuk pendidikan berkualitas
secara gratis, dan perusahaan berisiko dihukum denda dan penjara karena mempekerjakan
anak di bawah umur.20 21 22 23 24 25
www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384
www.britannica.com/place/India
12
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
13
censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx
14
CIA World Factbook 2018, op. cit.
15
mhrd.gov.in/rte
16
mhrd.gov.in/university-and-higher-education
17
www.oxfamindia.org/education/Still-too-many-children-out-of-school
18
righttoeducation.in/know-your-rte/about
19
scroll.in/article/ 812591/more-indian-women-are-going-to-college-but-fewer-are-working
20
	www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/9054429/India-most-dangerous-place-in-world-to-be-born-a-girl.html
21
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10280802/Woman-killed-over-dowry-every-hour-in-India.html
22
uis.unesco.org/sites/default/files/documents/a-view-inside-primary-schools-world-education-indicators-wei-cross-national-study-en_0.pdf
23
www.unicef.org/sitan/files/SitAn_India_May_2011.pdf
24
evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india
25
www.worldbank.org/en/country/india
10
11
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Indonesia

Latar belakang:

Populasi Indonesia: 271.066.400 [estimasi 2020]26
Ibukota dan populasi: Jakarta, 10,645 juta [estimasi 2020]27
Persentase populasi yang tinggal di daerah perkotaan: 56,7% [estimasi 2020]28
% populasi dengan akses Internet: 40% [estimasi 2018]29
Bentuk pemerintahan: Republik demokrasi perwakilan presidensial30
Tingkat literasi: 97% (Laki-laki)31 dan 94% (Perempuan)32 [estimasi 2018]
Harapan hidup saat lahir: 69 tahun (Laki-laki)

33

Profil Pendidikan:

dan 74 tahun (Perempuan) [estimasi 2018]
34

Ekonomi:
• PDB: $1,042 triliun [estimasi 2018]35
• PDB per kapita: $ 3.893,6 [estimasi 2018]36
• Populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan: 20,6% [estimasi Maret 2019]37
• Tingkat pengangguran: 4,7% [estimasi 2019]38
• Tingkat pengangguran muda: 17% [estimasi 2019]39
• Industri utama: pertanian, pertambangan, tekstil, dan pariwisata40

Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, negara kepulauan
terbesar di dunia, dan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Seluruh negara ini terletak di
lengan barat daya dari jalur Cincin Api, busur aktivitas vulkanis, palung laut, garis patahan dan
gerakan lempeng. Kepulauan Indonesia mengalami gempa bumi bahkan tsunami. Indonesia
dianggap sebagai negara dengan gunung berapi paling banyak di dunia. Indonesia telah
menjadi salah satu perekonomian utama yang berkembang di dunia, namun menghadapi
tuntutan kemerdekaan di beberapa provinsi dan meningkatnya serangan oleh kelompokkelompok bersenjata.41

Sistem pendidikan Indonesia sangat luas dan beragam. Dengan lebih dari 60 juta peserta
didik dan hampir 4 juta guru di sekitar 340.000 lembaga pendidikan, Indonesia memiliki sistem
pendidikan terbesar ketiga di Asia dan keempat di dunia. Dua kementerian bertanggung jawab
untuk mengelola sistem pendidikan, dengan 84% sekolah di bawah Kementerian Pendidikan
dan Budaya (Kemendikbud) dan 16% lainnya di bawah Kementerian Urusan Agama (Kemenag).
Sekolah swasta memainkan peran penting. Meski hanya 7% dari sekolah dasar yang swasta,
porsinya meningkat menjadi 56% untuk SMP dan 67% untuk SMA.42
Indonesia telah menerapkan partisipasi universal dalam pendidikan dari 9 menjadi 12 tahun
pada tahun 2013. Namun sekitar 4,4 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun masih
tidak bersekolah. Banyak anak-anak yang bersekolah bahkan kesulitan untuk memperoleh
keterampilan akademik dasar. Jumlah peserta didik berusia 15 tahun di Indonesia yang
mencapai tingkat kecakapan minimal untuk membaca kurang dari setengah, dan untuk
matematika, kurang dari sepertiga. Dari 46 juta remaja di Indonesia, hampir seperempat dari
remaja berusia 15 sampai 19 tahun tidak mendapatkan pendidikan, pekerjaan atau pelatihan.43
Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah menerapkan reformasi kebijakan besar untuk
meningkatkan pendidikan. Reformasi ini termasuk mandat konstitusi untuk membelanjakan
20 persen dari anggaran nasional untuk pendidikan, desentralisasi beberapa fungsi di
sektor pendidikan ke daerah dan tingkat sekolah, dan menerapkan UU Guru pada tahun
2005. Pemerintah juga meningkatkan sumber daya bagi sekolah dengan program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan mendukung para orang tua mendaftarkan anak-anak mereka
di sekolah melalui Program Indonesia Pintar, atau PIP. Prioritas utama untuk Indonesia adalah
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meningkatkan hasil belajar dan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan
dan pemahaman dasar. Dukungan tambahan akan diperlukan untuk mengatasi rendahnya
tingkat kesiapan dan motivasi para peserta didik. Kunci keberhasilan akan tergantung pada
penanganan standar mengajar dan kepemimpinan sekolah. Guru membutuhkan dukungan
untuk mengembangkan kapasitas profesional yang lebih besar dan lebih bertanggung jawab
atas hasil yang mereka capai. Pendidikan guru pada saat kuliah dan terutama pengembangan
profesional guru saat bekerja membutuhkan peningkatan besar.44
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tantangan besar dalam memenuhi hak-hak mereka untuk keamanan, pendidikan, kesehatan,
dan pekerjaan. Pada survei tahun 2017 oleh Badan Statistik Indonesia (BPS), satu dari tiga
perempuan Indonesia mengalami kekerasan dalam hidup mereka, yang dilakukan oleh
pasangan mereka atau seseorang yang mereka kenal.47

Profil Gender:
Indonesia menduduki peringkat 104 dari 160 negara pada indeks ketidaksetaraan gender
UNDP tahun 2017, yang mengukur perbedaan gender dalam pendidikan, kesehatan
reproduksi serta partisipasi politik dan ekonomi. Menurut Indeks Perbedaan Gender
(Gender Parity Index atau GPI), partisipasi sekolah bagi perempuan meningkat dari 0.86
menjadi 0.98. Namun, isu-isu seperti pernikahan anak dan kemiskinan, memaksa anak
perempuan untuk berhenti sekolah. Akibatnya, setidaknya dua pertiga dari populasi buta
huruf adalah perempuan. Rendahnya tingkat pendidikan menghambat orang-orang dalam
memanfaatkan atau memahami layanan tertentu. Seperti layanan pasca persalinan ditujukan
untuk mencegah kematian dan morbiditas ibu dan bayi. Risiko akibat tidak memanfaatkan
layanan ini meningkat 55 persen untuk perempuan yang miskin dan berpendidikan rendah.
Tingkat kematian ibu, meskipun menurun, lebih tinggi daripada di negara-negara yang setara.
Akses untuk kontrasepsi oleh perempuan yang belum menikah sangat terbatas. Pernikahan
pada usia muda umum di beberapa daerah. Kemampuan mencari nafkah oleh perempuan
yang terbatas dapat membatasi akses mereka ke layanan kesehatan. Ada sejumlah indikasi
bahwa perempuan lebih rentan terhadap penyakit mental daripada laki-laki.45 46
Ketidaksetaraan gender merupakan akibat dari kemiskinan dan menjadi penghalang untuk
pertumbuhan ekonomi. Kepala rumah tangga perempuan memiliki aset lebih sedikit/kualitas
rumah yang rendah, dan akses untuk pendapatan yang lebih sedikit. Mereka juga tiga
kali lebih berpeluang berada di bawah garis kemiskinan. Lebih dari satu dari empat anak
perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa di Indonesia. Perkawinan anak didasari
oleh ketidaksetaraan gender, dan dapat diperburuk oleh kemiskinan, kerawanan ekonomi,
dan konflik. Kekerasan terhadap perempuan berasal dari hubungan kekuasaan yang tak
seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi

https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2010---2035.html
Ibid.
28
www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html
29
data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS
30
en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Indonesia
31
data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.MA.ZS
32
data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.FE.ZS
33
data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?locations=ID
34
data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=ID
35
data.worldbank.org/country/indonesia
36
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
37
www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
38
data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
38
data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ID
40
www.worldatlas.com/articles/the-biggest-industries-in-indonesia.html
41
www.nationsonline.org/oneworld/indonesia.htm
42	
www.adb.org/sites/default/files/publication/156821/education-indonesia-rising-challenge.pdf
43
www.unicef.org/indonesia/education-and-adolescents
44
www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/improving-teaching-and-learning-in-indonesia
45
hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/IDN.pdf
46
www.undp.org/content/dam/indonesia/2019/DOCS/CO%20Gender%20Equality%20Strategy%202017-2020.pdf
47
www.mampu.or.id/en/theme/reducing-violence-against-women/
26
27
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Nepal
Populasi Nepal: 29.384.297 [estimasi Juli 2017]48
Ibukota dan populasi: Kathmandu, 1,33 juta [2018]
Persentase populasi yang tinggal di daerah perkotaan: 19,7% [2018]49
% populasi dengan akses Internet: 19,7% [estimasi Juli 2016]
Bentuk pemerintahan: Republik parlemen federal
Tingkat literasi: 76,4% (laki-laki) dan 53,1% (perempuan) [estimasi 2015]
Harapan hidup saat lahir: 70,4 tahun (laki-laki) dan 71,6 (perempuan) [estimasi 2017]
Ekonomi:
• PDB: $78,55 miliar [estimasi 2017]
• PDB per kapita: $2.700 [estimasi 2017]
• Populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan: 25,2% [estimasi 2011]
• Tingkat Pengangguran: 3% [estimasi 2017]
• Tingkat Pengangguran Muda: 3,5%
• Industri utama: wisata, tekstil, beras, gula, rokok, semen/batu bata
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Latar Belakang:
Nepal, negara daratan di pegunungan Himalaya, tertutup dari dunia luar sampai pemberontakan
istana tahun 1950. Monarki terakhir tetap berkuasa selama beberapa dekade yang penuh
gejolak politik, termasuk perang saudara selama 10 tahun, sampai transisi menuju demokrasi
belakangan ini. Kini bersatu, Nepal terdiri lebih dari 100 kelompok etnis dan kasta yang
menggunakan lebih dari 120 bahasa. Di tengah-tengah keindahan alam negara ini hadir realitas
ekonomi yang kejam: kira-kira 10% dari populasi masih hidup dalam kemiskinan ekstrim dan
Nepal terus menjadi salah satu negara termiskin di dunia, bergantung terutama pada pertanian,
bantuan, dan pariwisata untuk mendukung perekonomian. Nepal juga rentan terhadap
perubahan iklim dan bencana alam. Banjir dan tanah longsor melanda negeri ini, dan gempa
tahun 2015 telah membunuh ribuan orang dan merusak berbagai tempat warisan kuno.50 51
Profil Pendidikan:
Banyak daerah di negara ini tidak memiliki satupun sekolah. Ketika ada sekolah, ruang kelas
penuh dan minim sumber daya, kekurangan kebutuhan dasar seperti mebel, buku, dan materi
pengajaran. UNICEF menemukan bahwa kurang dari 46% dari anak perempuan Nepal masuk
SMP antara tahun 2011 dan 2016. Karena tuntutan pekerjaan di rumah, anak-anak yang berada
di sekolah sering berhenti sekolah sementara, dan 1,6 juta anak usia lima hingga 17 tahun—60%
dari mereka adalah anak perempuan di tempat kerja yang berbahaya–menjadi buruh anak.
Banyak anak perempuan juga berhenti sekolah selama masa remaja karena kurangnya fasilitas
sanitasi. Misalnya, sebuah laporan memperkirakan bahwa hanya 28% sekolah negeri di Nepal
memiliki toilet yang terpisah untuk anak perempuan, yang mengakibatkan tingkat buta huruf
sekitar 80% untuk anak perempuan usia 15 sampai 24 tahun. Tren ini telah meninggalkan
dampak jangka panjang pada tingkat buta huruf di Nepal, dengan 53,1% perempuan yang
melek huruf dibandingkan 76,4% laki-laki di tahun 2015.52 53
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Profil Gender:
Meski berbagai tantangan di Nepal juga berdampak pada anak laki-laki, dampak pada anak
perempuan lebih parah. Misalnya, usia sah untuk pernikahan adalah 21 tahun untuk anak
laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan, dan terdapat kesenjangan gender yang besar dalam
tingkat kehadiran di sekolah. Sebagian keluarga merasa terdorong oleh kemiskinan ekstrim
untuk menjual putri mereka dalam bentuk perbudakan domestik yang disebut Kamlari. Orang
tua biasanya menerima sedikit upah, tapi terkadang hanya mendapatkan ruangan, makanan
dan pakaian untuk putri mereka. Kamlari seringkali bermakna akhir dari pendidikan seorang
anak perempuan dan awal dari kehidupan yang keras yang penuh siksaan dan penganiayaan.
Wanita dan anak perempuan juga berisiko diperdagangkan keluar dari negara ini, sebagian
karena perbatasan yang terbuka antara Nepal dan India termasuk jalur panjang di mana
para pelancong tidak perlu paspor. UNICEF telah melaporkan perdagangan hampir 7.000
wanita dan anak perempuan per tahun dari Nepal ke India. Di daerah pedesaan, Nepal barat,
banyak anak perempuan dan wanita dikirim untuk tinggal di kandang, gua, atau gubuk disebut
“goths,” saat menstruasi. Budaya ini dan tradisi agama Hindu yang disebut chaupadi percaya
bahwa wanita menstruasi tidak murni dan harus diasingkan sementara. Anak perempuan dan
wanita menghadapi risiko penyakit, cedera atau mati akibat paparan, gigitan ular, perkosaan,
serangan hewan dan api. Pada tahun 2005, Mahkamah Agung Nepal menyatakan chaupadi
ilegal, tetapi praktiknya masih banyak diterima dan dilanjutkan.54 55 56 57 58

 ww.bbc.com/news/world-south-asia-12511455
w
www.britannica.com/place/Nepal
50
http://www.ncdm.org.np/home_aboutus.php
51
	BBC 2018, op. cit.
52
http://www.ilo.org/kathmandu/areasofwork/child-labour/lang--en/index.htm
53
maverickcollective.org/wp-content/uploads/2017/06/Scoping-Review-and-Preliminary-Mapping-of-Menstrual-Health-in-Nepal.pdf
54
pulitzercenter.org/reporting/ women-nepal-suffer-monthly-ostracization
55
www.nytimes.com/ 2013/09/01/opinion/sunday/women-bought-and-sold-in-nepal.html
56
pulitzercenter.org/reporting/olgas-girls
57
www.unicef.org/sowc/
58
www.usaid.gov/nepal/country-profile/2016
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Haiti
Populasi di Haiti: 10.929.000 [estimasi 2019]59
Ibukota dan populasi: Port-au-Prince, 2,637 juta [2018]
Persentase populasi yang tinggal di daerah perkotaan:55,3% [2018]
% populasi dengan akses Internet: 12,2% [estimasi Juli 2016]
Bentuk pemerintahan: Republik semi-presidensial
Tingkat literasi: 64,3% (laki-laki) dan 57,3%(perempuan) [estimasi 2015]
Harapan hidup saat lahir: 61,6 tahun (laki-laki) dan 66,8 tahun (perempuan) [estimasi 2017]
Ekonomi:
• PDB: $19,88 miliar [estimasi 2017]
• PDB per kapita: $1.800 [estimasi 2017]
• Populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan: 58,5% [estimasi 2012]
• Tingkat Pengangguran: 14% [2017]
• Tingkat pengangguran muda: 36% [2017]
• Industri utama: tekstil, pengolahan gula, pabrik tepung, semen, perakitan ringan
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Latar Belakang:
Haiti telah dilanda kerusuhan dalam sebagian besar sejarahnya. Setelah kedatangan
Christopher Columbus, pendatang dari Spanyol hampir memusnahkan semua suku asli.
Operasi perdagangan budak besar-besaran oleh Prancis mengakibatkan pemberontakan
dan terciptanya republik pascakolonial pimpinan orang berkulit hitam pertama di dunia dan
negara merdeka kedua di Belahan Barat, pada tahun 1804. Namun, dampak yang tersisa
dari kolonialisme sangat mengerikan. Prancis menuntut reparasi sampai tahun 1947 dan
ketidakstabilan Haiti yang parah berlanjut selama masa kediktatoran pada abad ke-20. Saat
ini, Haiti, yang berbagi pulau tropis Hispaniola dengan Republik Dominika, berisiko tinggi
dari bencana alam. Gempa bumi yang dahsyat melanda negara ini pada tahun 2010, diikuti
oleh badai Matthew pada tahun 2016. Tetap menjadi negara termiskin di Amerika, Haiti
masih diusik dengan tantangan seperti kurangnya tenaga kerja terdidik, kekacauan politik,
dan terbatasnya akses untuk perawatan kesehatan dasar bagi sebagian besar penduduk.60
Profil Pendidikan:
Di Port-au-Prince sendiri, gempa 2010 merusak atau menghancurkan hampir 4.000 sekolah
dan menewaskan ratusan guru. Situasi menjadi semakin mengerikan setelah topan tahun
2016. Namun, isu-isu ini telah ada jauh sebelum gempa terjadi. Negara ini memiliki pendanaan
minim untuk sistem pendidikan publik, yang mencakup hanya 10% dari sekolah-sekolah di
Haiti. Sebaliknya, peserta didik bergantung pada jaringan sekolah swasta, yang terlalu mahal
bagi kebanyakan orang. Biaya bukan satu-satunya masalah – pada dasarnya tidak ada cukup
sekolah untuk mendukung kaum muda Haiti, dengan 55% dari populasi berusia di bawah 24
tahun pada tahun 2015. Antara tahun 2011-2016, sekitar 83% dari anak laki-laki dan 84% dari
anak perempuan masuk sekolah dasar, sementara partisipasi SMP turun menjadi 19% untuk
anak laki-laki dan 26% untuk anak perempuan.61 62 63
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Profil Gender:
Meskipun struktur hukum dirancang untuk mempromosikan kesetaraan, perempuan di Haiti
menghadapi hambatan yang tak dialami oleh laki-laki. Perempuan secara rutin menghadapi
ancaman, gangguan, dan hambatan untuk partisipasi politik dan pencapaian ekonomi, seperti
sikap patriarki dalam kepemimpinan. Anak perempuan dan wanita juga menghadapi risiko
serius dalam kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia. Sulit menemukan statistik
untuk kasus penyerangan di Haiti, bukan hanya karena sedikit yang dilaporkan, tapi juga
karena laporan-laporan tersebut sering tidak diselidiki. Barulah pada tahun 2005, perkosaan
dianggap secara hukum sebagai kejahatan di Haiti. Namun, beberapa kemajuan telah dicapai
termasuk investasi dalam layanan kesehatan dan konseling dan amandemen baru yang
mewajibkan bahwa 30% posisi yang terpilih dan ditunjuk di tingkat nasional dan daerah diisi
oleh perempuan.64 65 66 67
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www.britannica.com/place/Haiti
www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810
www.theguardian.com/world/2010/jul/11/haiti-earthquake-survivors-school-education
www.unicef.org/sowc
www.worldbank.org/en/news /feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti
www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0811webwcover.pdf
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti
www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf
www.worldbank.org/en/country/haiti/overview#1
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Sierra Leone
Latar Belakang:
Populasi Sierra Leone: 6.161.195 [2017]68
Ibukota dan populasi: Freetown, 1,136 juta [2018]
Persentase populasi yang tinggal di daerah perkotaan: 42,1% [2018]69
% populasi dengan akses Internet: 11,8% [estimasi Juli 2016]
Bentuk pemerintahan: Republik Presidensial
Tingkat literasi: 58,7% (Laki-laki) dan 37,7%(Perempuan) [estimasi 2015]
Harapan hidup saat lahir: 56 tahun (laki-laki) dan 61,3 tahun (perempuan) [estimasi 2017]

Sierra Leone adalah negara kecil di Afrika Barat yang berbatasan dengan Samudera Atlantik
Utara. Kedatangan bangsa Eropa menandai awal sejarah panjang dan gelap dalam perdagangan
budak. Selama pertengahan abad 1700-an, ribuan budak dikirim ke Amerika. Pada tahun 1787,
ibukota Freetown didirikan sebagai pemukiman untuk budak yang dibebaskan, dan Sierra
Leone menjadi koloni Inggris sampai diberikan kemerdekaan pada tahun 1961.
Kemudian, Sierra Leone dilanda perang saudara berdarah dari tahun 1991 sampai 2002, dan
wabah mematikan Ebola di tahun 2014. Saat ini, meskipun sisa-sisa perang terus mempengaruhi
perekonomian, negara ini telah tumbuh secara substansial, dan kaya akan berlian dan sumber
daya alam.70

Ekonomi:
• PDB: $11,75 miliar [estimasi 2017]

Profil Pendidikan:

• PDB per kapita: $1.800 [estimasi 2017]

Pendidikan adalah salah satu korban utama dari perang saudara. Ribuan sekolah
hancur dan anak-anak menjadi korban dalam cara-cara yang mengerikan: kehilangan
orang tua, disiksa, menjadi tunawisma, dan dipaksa untuk mengabdi sebagai tentara.
Setelah perang berakhir pada tahun 2002, sekitar 67% anak tidak bersekolah. Sistem
pendidikan telah membaik dan pendaftaran peserta didik belakangan ini melonjak.
Pada tahun 2016, UNESCO melaporkan angka partisipasi murni pada tingkat sekolah
dasar telah mencapai 98% untuk anak laki-laki dan perempuan. Kekurangan guru yang
parah, kelas yang penuh sesak, kondisi kelas yang buruk, dan kurangnya materi belajar
masih menjadi tantangan utama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.71 72 73

• Populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan: 70,2% [estimasi 2004]
• Tingkat pengangguran: 9,1%
• Tingkat pengangguran muda: 60% - dikaitkan dengan tingkat buta huruf 				
yang tinggi, kurangnya lapangan kerja swasta, dan gaji rendah
• Industri utama: pertambangan (berlian, bijih besi, rutil dan bauksit) dan 				
produksi skala kecil (bahan minuman, tekstil, alas kaki)							
manufacturing (beverages, textiles, footwear)
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Mariama berasal dari

Profil Gender:

Sierra Leone

Meskipun Sierra Leone dalam periode rekonstruksi baik secara ekonomi dan sosial, peran
gender tradisional masih sulit untuk diubah. 90% perempuan diperkirakan mengalami
Female Genital Mutilation/proses pemotongan bagian dari organ intim/sunat perempuan.
Sunat perempuan dilarang di tahun 2014 sebagai bagian dari langkah-langkah kesehatan
darurat yang diciptakan selama wabah Ebola, namun praktik budaya tetap menyebar. Meski
ada kampanye aktif terhadap praktik-praktik ini, belum ada UU resmi di Sierra Leone yang
melarang sunat perempuan. Sekitar 45% dari anak perempuan dilaporkan telah mengalami
bentuk kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim, dan pemerkosaan menjadi alat
kekerasan dan penghinaan selama konflik. Selain itu, meskipun tingkat perkawinan anak
menurun secara signifikan, anak perempuan tetap dinikahkan saat masih anak-anak: 39%
gadis berusia 20 sampai 24 tahun menikah pertama kali sebelum usia 18, dan lebih dari
seperempat perempuan bahkan hamil pada usia yang lebih muda. Poligami menyebar luas,
di mana banyak laki-laki menikahi beberapa perempuan.74 75 76 77 78 79

www.bbc.com/news/world-africa-14094194
www.britannica.com/place/Sierra-Leone
70		
www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/04/25/604966533/two-years-after-end-of-ebola-crisis-survivors-sue-to-receive-promised-aid
71		
www.unicef.org/sowc/
72		
www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview
73		
schoolingforlife.net/sierra-leone/
74		
uis.unesco.org/country/SL
75		
www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
76		
evaw-global-database.unwomen.org/ en/countries/africa/sierra-leone
77		
www.hrw.org/report/2003/01/16/well-kill-you-if-you-cry/sexual-violence-sierra-leone-conflict
78		
www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
79		
www.theguardian.com/global-development/2016/sep/29/female-genital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban
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Ethiopia
Populasi Ethiopia: 109.224.560 [estimasi 2018]80
Ibukota dan populasi: Addis Ababa, 7,8236 juta81
Persentase populasi yang tinggal di daerah perkotaan: 21% [2018]82
% populasi dengan akses Internet: 17,8% [estimasi Desember 2019]83
Bentuk pemerintahan: Republik parlemen federal
Tingkat literasi: 59% (laki-laki)84 dan 44% (perempuan)85 [estimasi 2017]
Harapan hidup saat lahir: 64 tahun (laki-laki)86 dan 68 tahun (perempuan)87 [estimasi 2018]
Ekonomi:

119

Latar Belakang:
Ethiopia terletak secara strategis di Horn of Africa atau Tanduk Afrika (semenanjung). Negara
daratan ini terkenal karena pemandangannya yang indah dengan banyak sungai, hutan,
tanah subur, dan lembah Great Rift. Ethiopia terletak di dekat pasar-pasar Timur Tengah,
Sudan, Sudan Selatan, Kenya, dan Somalia.
Selama dekade terakhir, Ethiopia telah mencapai kemajuan besar dalam bidang pendidikan,
kesehatan dan ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Penambahan 38.000 pekerja
kesehatan telah membantu mengurangi angka kematian balita sebanyak lebih dari enam
persen per tahun sejak 2000. Namun, Ethiopia masih menjadi salah satu negara termiskin di
dunia. Orang Ethiopia masih rentan terhadap isu kerawanan pangan, dan hampir 70 persen
bergantung pada pertanian untuk pekerjaan. Pada bulan Oktober 2018, diperkirakan sekitar
9,5 juta warga Ethiopia membutuhkan bantuan kemanusiaan, selain 8 juta penerima yang
mengalami krisis pangan yang didukung melalui Program Jejaring Sosial Produktif93

• PDB: $84,356 miliar [estimasi 2018]88

Profil Pendidikan:

• PDB per kapita: $772,3 [estimasi 2018]89

Sistem pendidikan di Ethiopia berkembang pesat dalam beberapa dekade. Angka partisipasi
murni/APM untuk pendidikan dasar, misalnya, naik dari 29 persen pada tahun 1989 menjadi
86 persen di tahun 2015. Statistik pemerintahan Ethiopia melaporkan bahwa jumlah sekolah
dasar bertambah tiga kali lipat dari 11.000 di tahun 1996 menjadi 32.048 di tahun 2014,
sedangkan jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah-sekolah ini melonjak dari kurang
dari 3 juta menjadi lebih dari 18 juta. Untuk pendidikan menengah, keseluruhan pendaftaran
jauh lebih kecil, tetapi masih tumbuh sedikit: APM untuk SMA tumbuh dari 16 persen di tahun
1999 menjadi 26 persen di tahun 2015. Demikian pula sektor pendidikan tinggi, telah jauh
berkembang dibanding permulaannya yang lambat. Sebelumnya hanya ada tiga universitas
negeri, 16 sekolah tinggi, dan enam lembaga penelitian pada tahun 1986 dengan kurang dari
18.000 mahasiswa/i. Saat ini, terdapat 30 universitas negeri, di samping sektor swasta yang
tumbuh. Ethiopia tidak memiliki satupun lembaga pendidikan tinggi sebelum awal 1990-an,
tapi kini ada 61 lembaga pendidikan tinggi swasta yang terakreditasi. Keseluruhan jumlah
mahasiswa/i di institusi negeri dan swasta melonjak sebanyak lebih dari 2.000 persen, dari
34.000 di tahun 1991 menjadi 757.000 di tahun 2014.94

• Populasi yang tinggal di bawah garis kemiskinan: 23,5% [estimasi 2015]
• Tingkat pengangguran: 2,1% [estimasi 2019]90
• Tingkat pengangguran muda: 3,2% [estimasi 2019]91
• Industri utama: pertanian, konstruksi, manufaktur, sumber daya dan energi, 				
pariwisata, dan pengolahan makanan92
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Profil Gender:
Ethiopia berada di peringkat 121 dari 160 negara dalam indeks kesenjangan gender UNDP
tahun 2017. Delapan puluh persen dari populasi tinggal di daerah pedesaan dan perempuan
merupakan mayoritas buruh tani dalam masyarakat ini. Namun, kontribusi mereka sering
tidak diakui dan ayah atau suami mereka sering membatasi akses terhadap sumber daya
dan partisipasi masyarakat. Lebih buruk lagi, satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan
fisik, emosional atau seksual, 65 persen dari perempuan telah mengalami sunat, dan hanya
setengah dari anak perempuan yang bersekolah di SD hanya sampai di kelas 5. Meskipun
angka partisipasi tingkat SD untuk anak perempuan di Ethiopia telah naik dari 21 menjadi 91
persen dalam tiga dekade terakhir, mayoritas tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah
dan sekolah tinggi karena faktor tantangan jarak, keamanan pribadi dan ekonomi.95
Semakin bertambahnya usia anak perempuan, partisipasi akademik menjadi semakin sulit
karena mengurangi waktu dari kegiatan utama yang menghasilkan pendapatan. Hanya 35%
dari mahasiswa S1 yang merupakan perempuan dan lima persen berhenti pada tahun pertama.
Selain itu, dosen perempuan di tingkat universitas sangat rendah yaitu hanya 11 persen. Menurut
Survei Demografis Kesehatan Ethiopia tahun 2016, 30 persen dari perempuan Ethiopia
tidak dapat mengambil keputusan untuk masalah individu dan keluarga. Sebaliknya, suami
mereka mengambil keputusan bagi mereka termasuk pilihan untuk menggunakan metode
kontrasepsi, dan pilihan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan atau meminta bantuan dari
petugas kesehatan. Selain itu, praktik tradisional yang berbahaya–pernikahan dan kehamilan
usia dini, sunat perempuan dan kekerasan berbasis gender–semua memiliki dampak yang
merugikan bagi perempuan Ethiopia.96
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data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ET
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data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.in.zs
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LEMBAR FAKTA ISU
Kemiskinan122
Malnutrisi123
Kekerasan berbasis gender125
Pernikahan anak dan nikah paksa126
Bencana alam dan pengungsi128
Perdagangan manusia dan pekerja anak 130
Tunawisma, daerah kumuh, dan anak jalanan133
Kesehatan seksual dan reproduksi135
Kesehatan menstruasi137
Dinamika pemuda, keluarga dan masyarakat
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KEMISKINAN
Kemiskinan melibatkan lebih dari kurangnya pendapatan dan sumber daya produktif untuk
memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan. Bentuk kemiskinan termasuk kelaparan
dan kekurangan gizi, minimnya akses untuk pendidikan dan layanan dasar lainnya, diskriminasi
dan eksklusi sosial, serta kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan.97

prestasi pendidikan dan kesehatan psikososial mereka yang pada gilirannya menghambat
peluang mereka untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan berhasil di pasar tenaga kerja
saat dewasa. Perlindungan sosial adalah sarana penting untuk mengurangi kemiskinan,
terutama melalui pemberian bantuan tunai yang diberikan secara rutin, menjadi dukungan
berkelanjutan untuk individu atau rumah tangga. Mayoritas warga dunia yang paling rentan,
termasuk anak-anak, belum menikmati program perlindungan sosial.102 Siklus kemiskinan
menunjukkan dampaknya pada anak-anak Indonesia dimana anak-anak yang dibesarkan
dalam keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah saat dewasa dibanding anakanak dari keluarga berpenghasilan yang lebih tinggi.103

Menurut perkiraan terbaru, pada tahun 2015, 10% dari populasi dunia atau 734 juta orang hidup
dengan kurang dari $1,90 per hari. Angka itu turun dari hampir 36% atau 1,9 miliar orang pada
tahun 1990. Namun, karena krisis COVID-19 serta jatuhnya harga minyak, tren ini mungkin akan
kembali lagi pada tahun 2020. Permasalahan COVID-19 akan menimbulkan dampak yang tidak
proporsional pada orang miskin, dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan pengiriman uang,
Perempuan mendominasi wirausaha dan pekerja rumah tangga tanpa upah, yang membuat
kenaikan harga, dan gangguan dalam pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan.98
• Proporsi populasi Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 24% mereka lebih rentan terhadap masalah pribadi dan keuangan. Kesenjangan upah berbasis
pada tahun 1990 menjadi 11% pada tahun 2015 atau lebih dari 28 juta orang Indonesia hidup gender di Indonesia lebih besar daripada di negara-negara lain di Asia Timur, di mana
perempuan menghasilkan sekitar 70% dari penghasilan laki-laki, sebagian karena pekerja
di bawah garis kemiskinan.99
perempuan cenderung memiliki ketentuan pekerjaan yang tidak pasti dan lebih cenderung
• Di kelompok anak-anak, hampir 14% tinggal dalam rumah tangga yang ada di bawah garis bekerja sendiri, melakukan pekerjaan keluarga tanpa upah atau bekerja di sektor informal.
kemiskinan resmi di tahun 2015. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah tempat Dibandingkan laki-laki, perempuan berpeluang 24 persen lebih tinggi untuk bekerja di sektor
tinggal bagi 42% dari semua anak yang ada di bawah garis kemiskinan.100
informal. Namun, di sektor formal, kesenjangan upah berbasis gender tanpa alasan yang jelas
• Dalam hal distribusi geografis, tingkat kemiskinan tertinggi ada di Indonesia bagian timur hanya sekitar 10 persen, yang relatif rendah berdasarkan standar dunia. UMKM yang dimiliki
(30% di Papua) dan terendah di Kalimantan, daerah dengan sumber daya melimpah dan perempuan sebagian besar merupakan wirausaha karena kebutuhan. Indonesia menduduki
kepadatan populasi rendah. Angka kemiskinan tertinggi juga berlaku untuk rumah tangga peringkat 108 dari 142 negara untuk sub indeks partisipasi dan kesempatan ekonomi
yang tinggal di dalam dan di tepi hutan dan mereka yang tinggal di daerah pesisir. Menurut perempuan menurut Laporan kesenjangan Gender Dunia oleh Forum Ekonomi Dunia tahun
Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan, sekitar 90% nelayan pantai hidup dalam 2014. Program bantuan sosial di Indonesia berpihak kepada kepala keluarga perempuan, tapi
kemiskinan.101
karena mereka umumnya hanya memiliki satu pencari nafkah, biasanya memiliki anak-anak
yang harus diurus dan dibiayai, kepala keluarga perempuan lebih rentan terhadap goncangan
APA PENYEBABNYA?
dan angka kemiskinannya lebih tidak stabil.104

Walaupun tingkat kemiskinan telah berkurang namun melambat dan sebagian besar

Keterbatasan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga miskin memaksa orang tua untuk
penduduk rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan, sementara kesenjangan tingkat pendapatan
menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Kondisi ini
meningkat. Tumbuh dalam kemiskinan berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak,
menyulitkan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang berkualitas. Akibatnya, sejumlah
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masalah dalam keluarga terjadi; misalnya, konflik dan kesalahpahaman dalam hubungan
antara orang tua dan anak-anak mereka karena kurangnya interaksi dan komunikasi. Selain
itu, masalah keuangan juga menyebabkan anggota keluarga untuk hidup secara terpisah
karena sebagian orang tua yang miskin harus bekerja di kota lain dan meninggalkan anakanak diasuh oleh keluarga besar. Hidup dalam keluarga yang tidak lengkap adalah sebuah
faktor yang memicu kesedihan dan kekecewaan bagi anak-anak. Hidup dalam kemiskinan
membuat anak-anak lebih rentan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di
sekitar mereka, misalnya orang dewasa di lingkungan sekitar dan orang tua, seringkali oleh
ayahnya.105

• Raskin – sebuah program beras subsidi yang ditujukan untuk keluarga berpenghasilan
rendah – merupakan program perlindungan sosial penting lainnya di Indonesia.

APAKAH ADA JALAN KELUAR?

MALNUTRISI

Indonesia memiliki beberapa skema perlindungan sosial dan program-program lain yang
berfokus langsung pada anak-anak serta ke keluarga:106
• Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan tunai bersyarat, yang
dirancang terutama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta pendidikan
anak-anak. PKH ditargetkan untuk keluarga miskin yang disertakan dalam daftar sosial
(basis data terpadu) dan memenuhi setidaknya salah satu dari kriteria berikut: salah satu
anggota keluarga hamil atau menyusui; keluarga memiliki satu anak-anak atau lebih di
bawah 6 tahun; keluarga memiliki anak-anak berusia 7-21 tahun yang belajar di SD atau
sekolah menengah; atau keluarga memiliki anak yang berumur 16-21 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar.
• Program Indonesia Pintar (PIP) dan pendahulunya, Bantuan Siswa Miskin, bertujuan untuk
memberikan bantuan untuk biaya tak langsung yang terkait dengan pendidikan (yaitu biaya
transportasi, seragam, dll.), yang dianggap sebagai penghalang untuk mendapatkan akses
bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program ini ditargetkan pada anak-anak usia sekolah
6-21 tahun dari keluarga berpenghasilan rendah, yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
atau Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS).
• Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah program bantuan tunai bersyarat khusus
yang diujicobakan di tahun 2009. Kelompok sasarannya adalah ‘anak-anak yang diabaikan,
anak jalanan, anak-anak berurusan dengan hukum, anak-anak disabilitas dan anak-anak
yang membutuhkan perlindungan khusus’.

• Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan universal untuk
seluruh bangsa Indonesia pada tahun 2019 dengan memperluas cakupan Program Jaminan
Kesehatan Nasional, JKN.
• Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan dan pulaupulau terluar Indonesia, pemerintah memberlakukan UU Desa yang memberikan otonomi
yang signifikan untuk perangkat desa.107

Gizi yang baik diperlukan bagi anak-anak untuk tumbuh dan menjalani hidup yang sehat dan
produktif. Meskipun demikian, malnutrisi mempengaruhi jutaan anak di seluruh dunia. Istilah
malnutrisi mencakup dua kondisi: kekurangan gizi—stunting (tinggi badan kurang dibandingkan
usianya), wasting (berat badan kurang dibandingkan tingginya), berat badan kurang (berat
badan rendah dibandingkan usianya), dan defisiensi (kekurangan vitamin dan mineral)—dan
kelebihan berat badan, obesitas dan penyakit terkait pola makan (seperti jantung, stroke,
diabetes dan kanker).108
Di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, sejumlah besar remaja menderita malnutrisi
dan gejala anemia, yang membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka. Malnutrisi
tingkat tinggi pada anak perempuan tidak hanya berkontribusi pada meningkatnya morbiditas
dan kematian yang terkait dengan kehamilan dan persalinan, tetapi juga meningkatkan risiko
melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Ini berkontribusi pada siklus malnutrisi lintas
generasi.109
Stunting adalah bagian dari krisis gizi yang lebih luas di Indonesia dimana satu dari empat
anak Indonesia antara usia satu dan lima tahun mengalami anemia. Satu dari delapan anak
balita dan satu dari empat orang dewasa kelebihan berat badan. Pada tahun 2013, 12,1% balita
di Indonesia mengalami berat badan kurang dibandingkan tingginya dimana pada tingkat ini
dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat.110
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• Angka stunting tinggi di hampir semua provinsi Indonesia, memengaruhi anak-anak dari
berbagai latar belakang keluarga, dan meskipun anak-anak yang miskin terdampak jauh
lebih buruk, kuintil berpenghasilan yang lebih tinggi pun memiliki tingkat stunting yang
signifikan.
• Pada tahun 2013, 48% anak-anak balita dari 20% keluarga termiskin mengalami stunting,
sebuah peningkatan dari 41% pada tahun 2007, yang memperlebar kesenjangan.
Perbedaan-perbedaan ini dapat disebabkan ketidaksetaraan yang substansial dalam akses
untuk pelayanan kesehatan antara daerah pedesaan dan perkotaan, antara kabupaten
dengan angka stunting yang tinggi dan rendah dan antara keluarga miskin dan kaya
berdasarkan analisis data Riskesdas terbaru yang meneliti perubahan dalam faktor-faktor
yang berkontribusi kepada gizi.
• Anemia diperkirakan berkontribusi pada 20% kematian ibu. Anemia pada ibu terkait dengan
berat bayi lahir rendah. Kecuali ditangani pada tahap tertentu, lingkaran setan ini mungkin
terus tak akan terputus selama beberapa generasi.
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bayi, remaja membutuhkan nutrisi yang lebih besar selama pubertas dibandingkan masa hidup
lainnya. Remaja membutuhkan lebih banyak nutrisi tertentu untuk mendukung pertumbuhan
pesatnya. Salah satu nutrisi itu adalah zat besi, yang penting bagi volume darah remaja yang
meningkat, perkembangan massa otot, serta mengatasi hilangnya darah menstruasi pada
perempuan. Akibat meningkatnya kebutuhan mereka akan zat besi, dan asupan mereka yang
sering kurang mengandung zat besi, banyak remaja di negara-negara berpenghasilan rendah
dan menengah termasuk Indonesia semakin berisiko mengalami anemia defisiensi besi.
Bahkan, anemia defisiensi besi saat ini adalah penyebab utama remaja putri usia 10-19 tahun
dan remaja putra usia 10-14 tahun kehilangan masa produktifnya, sebagaimana diukur oleh
DALYs (Disability Adjusted Life Years/tahun produktif yang hilang). Ini bertambah parah bagi
perempuan, karena awal menstruasi meningkatkan kebutuhan zat besi mereka dan selain itu,
kemampuan remaja putri menyimpan zat besi lebih rendah dari remaja putra. Karena hal ini, dan
risiko sosial akibat asupan zat besi yang lebih rendah, remaja putri lebih berisiko mengalami
anemia dan akibat negatifnya, termasuk menurunnya kapasitas aktivitas fisik, mudah lelah dan
menurunnya kemampuan kognitif, yang mempengaruhi secara langsung kinerja di sekolah.114

APA PENYEBABNYA?

APAKAH ADA JALAN KELUAR?

Penyebab utama malnutrisi di kelompok anak-anak di antaranya pola makan yang kurang
memadai, infeksi yang terus berulang, dan tingkat kesadaran yang rendah. Malnutrisi sering
muncul dari infeksi yang disebabkan oleh air yang kotor dan praktik sanitasi yang buruk.111
Di sebagian masyarakat, wanita dan anak perempuan—serta orang sakit dan penyandang
disabilitas—makan apapun yang tersisa setelah laki-laki di keluarganya selesai makan.
‘”Diskriminasi makanan” ini mengakibatkan kekurangan gizi kronis dan sakit-sakitan.112

Masalah malnutrisi seperti puncak gunung es. Isu-isu sosial lain yang mendasari seperti
kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan minimnya ketersediaan pangan bergizi, air bersih,
dan layanan kesehatan dasar juga berperan di sini.115 makan yang sehat pada masa remaja
merupakan landasan untuk kesehatan yang baik saat dewasa. Mengurangi pemasaran makanan
yang banyak mengandung lemak jenuh, lemak trans, gula bebas, atau garam dan memberikan
akses untuk makanan sehat perlu bagi siapapun, terutama anak-anak dan remaja.116

Malnutrisi juga mengakibatkan siklus kekurangan gizi lintas generasi terus berulang. Anak Tiga langkah sederhana untuk mengentaskan malnutrisi diantaranya:117
perempuan yang kurang gizi menjadi perempuan yang melahirkan generasi baru dengan • Meningkatkan kesadaran akan kebutuhan menjaga kebersihan yang baik.
berat badan lahir rendah, anak-anak kekurangan gizi. Anak-anak yang kurang gizi “lebih rentan
• Menyadarkan orang tua akan pentingnya pola makan sehat bagi anak-anak mereka, baik
terhadap efek penyakit menular” dan infeksi dapat menimbulkan “kekurangan gizi yang lebih
anak perempuan maupun laki-laki.
parah karena asupan makanan menurun”.113
• Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan bagi anak perempuan/ wanita,
Masa remaja adalah masa terjadinya tingkat pertumbuhan tertinggi kedua dalam kehidupan
secara fisik dan finansial.
manusia, setelah bayi. Karena masa pertumbuhan ini lebih lama dari pada masa pertumbuhan
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Kesempatan untuk menurunkan anemia melalui program suplementasi Tablet Tambah Darah
(TTD) mingguan merupakan intervensi utama untuk meningkatkan kesehatan remaja putri,
yang kini dilihat sebagai kunci untuk menghentikan siklus malnutrisi lintas generasi. Program
suplementasi TTD mingguan adalah strategi yang terbukti mengurangi anemia pada remaja
putri dan ibu hamil dan telah didukung oleh WHO dan para ahli kesehatan masyarakat
terkemuka. Remaja putra tidak menerima suplementasi TTD mingguan di berbagai konteks
karena kebutuhan zat besi fisiologis mereka tidak setinggi kebutuhan remaja putri. Misalnya,
laki-laki tidak perlu mengganti kebutuhan zat besi yang hilang karena menstruasi. Tubuh
mereka juga umumnya menyimpan zat besi yang lebih banyak daripada perempuan. Program
suplementasi TTD mingguan mencegah dan mengurangi anemia di masyarakat. Ada potensi
yang hilang akibat anemia pada remaja putri dan perempuan. Ini termasuk menurunnya
prestasi sekolah, hilangnya produktivitas, dan menimbulkan dampak reproduktif yang negatif
bagi ibu remaja dan anaknya. Program suplementasi TTD mingguan telah terbukti mengurangi
risiko anemia dan meningkatkan konsentrasi hemoglobin dan ferritin. Peningkatan dalam
hemoglobin dan potensi penurunan pada anemia dapat menyebabkan peningkatan pada
fungsi otak dan tentunya prestasi sekolah. Anak perempuan juga dapat merasakan bahwa
mereka lebih bersemangat dan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk aktivitas fisik dan
olahraga.118

KEKERASAN BERBASIS GENDER
Perempuan mengalami kekerasan di setiap tahap dalam siklus kehidupannya–dari masa
kanak-kanak, dan remaja, sampai masa dewasa dan usia tua. Perempuan dan anak perempuan
menghadapi pelecehan seksual di tempat umum setiap hari: di jalan-jalan kota dan transportasi
umum, di taman, dan dalam perjalanan mereka ke dan dari tempat kerja atau sekolah.119
Meskipun kekerasan seksual terjadi berulang-ulang dan terus menerus, sehingga jumlahnya
terus meningkat, banyak orang yang tidak memahami dan mempertimbangkan masalah ini,
termasuk pemerintah. Kekerasan seksual sering dianggap sebagai masalah pribadi daripada
masalah publik. Kekerasan seksual dianggap pelanggaran terhadap kesusilaan. Penafsiran
dangkal ini tidak hanya mengurangi tingkat pemerkosaan, tetapi juga menciptakan pendapat
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yang salah bahwa kekerasan seksual berhubungan dengan moralitas perempuan, dan
akhirnya, cenderung menyalahkan korban.120
Di berbagai tempat, kejahatan-kejahatan ini jarang dituntut.
• Setiap tahun sekitar 150 juta anak perempuan adalah korban kekerasan seksual. Hampir
50% dari semua serangan seksual di dunia dilakukan terhadap anak perempuan di bawah
usia 16 tahun.121
• Satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidup
mereka.122
• Secara global, sebanyak 38% pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh
pasangannya.123
• Puluhan negara di seluruh dunia tidak memiliki UU yang menganggap kekerasan domestik
sebagai kejahatan.124
• Di Indonesia, satu-satunya lembaga yang secara sistematis mengumpulkan data tentang
kekerasan terhadap perempuan adalah Komite Nasional untuk Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan). Proses pengumpulan data dikumpulkan setiap tahun
dengan melibatkan LSM-LSM yang telah menangani isu-isu kekerasan perempuan. Laporan
terakhir (2012) menunjukkan bahwa ada 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan
antara usia 25 dan 40 tahun. 125
• Kekerasan terjadi baik di ranah domestik dan umum atau masyarakat. Para pelaku bisa siapa
saja seperti bos, tetangga, guru, profesor perguruan tinggi, pemimpin/ tokoh masyarakat,
atau orang asing. Lebih dari setengah kasus kekerasan ini adalah kekerasan seksual (2.521
kasus atau 59%) dimana sekitar 840 dari kasus-kasus itu pemerkosaan (840 kasus) dan
penganiayaan (780 kasus).126

APA PENYEBABNYA?
Kekerasan berbasis gender berakar dalam keyakinan budaya yang diskriminatif dan sikap
yang terkait dengan ketangguhan, kehormatan laki-laki, dominasi, dan persepsi bahwa lakilaki memegang ‘kepemilikan’ atas perempuan, yang terus menimbulkan ketidakadilan dan
ketidakberdayaan. Berbagai faktor lainnya, seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan
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dan kesempatan mencari nafkah, juga cenderung menyebabkan dan memperkuat budaya
kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.127 Perbedaan gender di Indonesia dalam hal
kekuasaan dan kesempatan terlihat jelas: Indonesia menduduki peringkat 85 dari 153 negara
untuk kesempatan ekonomi dan partisipasi politik untuk perempuan. Ketidaksetaraan ini
“melemahkan posisi perempuan dalam masyarakat dan membuat perempuan rentan terhadap
kekerasan”.128
Beban sosial, hukum dan ekonomi dari kekerasan berbasis gender membatasi kemampuan
perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ranah pribadi dan umum.129 Akibatnya,
kekerasan berbasis gender dapat menyebabkan siklus kekerasan dan penganiayaan tak
berujung karena korban kemungkinan ditolak oleh keluarga mereka, diabaikan dan dikucilkan
oleh masyarakat, bahkan ditangkap, ditahan, dihukum dan terkadang mengalami kekerasan
kembali pada saat mencari perlindungan dan bantuan.130 Dampak kekerasan dapat melekat
pada perempuan dan anak-anak seumur hidup dan dapat diturunkan dari satu generasi ke
generasi lain. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang telah menyaksikan atau menjadi
korban kekerasan lebih berpotensi menjadi korban atau pelaku kekerasan sendiri.131 Alasan
mengapa korban enggan untuk melaporkan kasus mereka karena hal ini sering membahayakan
posisinya di rumah tangga, karena ia sangat tergantung pada suaminya secara aspek ekonomi.
Selain itu, perempuan tidak seharusnya memberitahu kesalahan suaminya, karena hal ini
melanggar norma sosial budaya. Kebanyakan perempuan memiliki informasi dan pemahaman
yang terbatas tentang layanan yang tersedia bagi mereka.132

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Mensosialisasikan budaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui reformasi
kelembagaan dan hukum, pendidikan, peningkatan kesadaran, dan keterlibatan penuh lakilaki dan anak laki-laki dapat sangat membantu dalam mencegah kekerasan gender.133 Selain
penegakan hukum yang efektif, program berbasis sekolah dapat mengangkat norma dan
sikap gender sebelum keduanya tertanam pada anak-anak dan remaja. Tiga langkah yang
dapat kita ambil untuk mulai mencegah kekerasan berbasis gender adalah:
• Masukkan sesi kesadaran hak-hak anak-anak dan perempuan ke dalam kurikulum/ kegiatan
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sekolah dan tidak menganggap isu-isu kekerasan seksual sebagai tabu.
• Libatkan remaja putra dan putri untuk mendiskusikan isu-isu ini bersama teman sebaya
mereka sehingga mengurangi potensi mereka untuk meneruskan siklus kekerasan.
• Dorong anak perempuan untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap mereka atau yang
mereka saksikan dan ajari remaja putra bahwa setiap bentuk kekerasan dan diskriminasi
terhadap perempuan tidak dapat diterima.
Indonesia yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender:134
• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang
memberikan perlindungan hukum untuk korban, menawarkan program pemulihan terpadu,
dan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah kekerasan di masa depan
• UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal
1 (3.7)
• UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 1 (15), 17 (2), 59 dan 66 (1,2), 69,
78 dan 88

PERNIKAHAN ANAK DAN NIKAH PAKSA
Setiap tahun, 12 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah. Itu berarti 23
anak perempuan setiap menit. Hampir satu anak per tiga detik.135
Pernikahan anak adalah manifestasi dari ketimpangan gender, yang mencerminkan normanorma sosial yang terus memperkuat diskriminasi terhadap anak perempuan.136 Pernikahan
dan kehamilan usia dini, terutama kehamilan remaja, juga berkontribusi pada tingginya
angka stunting di Indonesia. Pernikahan anak dan kehamilan tidak hanya meningkatkan
risiko kematian ibu tetapi juga risiko kekurangan gizi dan kesehatan yang buruk pada anak.
Remaja putri lebih berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dibandingkan
perempuan berusia 20-an dan awal 30-an. Ini karena kebutuhan nutrisi dari janin bersaing
dengan pertumbuhan ibunya selama kehamilan.137
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• Indonesia adalah yang ke-8 tertinggi untuk jumlah perkawinan anak di dunia, dengan satu
dari sembilan perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.138
• Satu dari delapan (13,1%) remaja putri berusia 15-19 tahun menikah, bercerai atau berpisah.
Delapan persen remaja putri sudah menjadi ibu atau sedang hamil anak pertamanya.139
• Pada tahun 2018, sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum
usia 18, sementara sekitar 1% laki-laki berusia 20-24 tahun menikah sebelum 18. Diperkirakan
ada 1.220.900 anak perempuan menikah di bawah usia 18.140

APA PENYEBABNYA?
Meski sebagian besar studi menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi menjadi faktor utama
yang mendorong pernikahan anak, tren baru-baru ini juga menunjukkan kehamilan yang
tidak direncanakan menjadi faktor penyebab pernikahan anak. Seringkali, anak gadis yang
hamil di luar nikah dipaksa untuk berhenti sekolah dan alih-alih menghadapi penolakan dalam
masyarakatnya, sebagian memutuskan - atau dipaksa- menikah. Selain itu, sekolah sering tidak
akan menerima atau mengurus pendaftaran anak perempuan yang telah menikah. Pernikahan
anak didorong oleh ketimpangan gender dan keyakinan bahwa anak perempuan entah
bagaimana lebih rendah dibanding anak laki-laki. Faktor lain yang mendukung pernikahan
anak adalah kesalahpahaman tentang usia anak gadis sehingga ia bisa menikah “secara sah”.
Lemahnya sistem pendaftaran sipil menciptakan celah yang signifikan dalam menegakkan
usia sah untuk menikah.141
Di Indonesia, pernikahan anak juga didorong oleh beberapa faktor. Angka pernikahan anak
lebih rendah untuk anak perempuan yang tinggal di rumah dimana kepala keluarganya telah
menyelesaikan pendidikan menengah atau tinggi. Studi tahun 2015 menunjukkan bahwa
menyelesaikan sekolah menengah dapat mencegah anak perempuan menikah dini di Indonesia.
Kemiskinan, dan karakteristik terkait, sangat erat dengan pernikahan anak. Anak perempuan
yang tinggal di keluarga dengan pengeluaran rendah dan kondisi yang tidak memadai lebih
berpotensi untuk menikah dini. Dalam hal norma gender, data UNICEF menunjukkan bahwa
norma-norma sosial yang menerima pernikahan anak sangat berpengaruh pada semua tingkat
ekonomi di masyarakat Indonesia. Pada tahun 2015, hampir satu dari delapan anak perempuan
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yang menikah sebelum usia 18 tahun berasal dari keluarga dengan pengeluaran tertinggi, yang
menunjukkan bahwa kestabilan keuangan hanya memberi perlindungan secara terbatas. Ada
juga masalah kehormatan keluarga di mana pernikahan terkadang digunakan sebagai solusi
untuk stigma yang terkait dengan pengalaman seksual perempuan di luar nikah, termasuk
kasus pelecehan seksual.142

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Sebagai guru, Anda bisa memainkan peran mentor dalam mencegah hal ini. Langkah kecil
yang Anda ambil di dalam kelas akan sangat membantu dalam mengubah pola pikir, bukan
hanya peserta didik Anda tapi juga keluarga mereka.
• Pemberdayaan terhadap anak perempuan dan penyadaran anak laki-laki: Memulai dialog
dengan para peserta didik tentang arti pernikahan, hak-hak mereka, keterampilan hidup,
literasi keuangan, dan peran yang dapat diambil anak perempuan melahirkan kemandirian
finansial dengan tujuan mendorong peserta didik untuk menjadi agen perubahan dan
menciptakan jalan mereka sendiri.
• Membangun kepercayaan dengan orang tua: Gunakan Pertemuan Orangtua-Guru untuk
menghargai peserta didik dan meningkatkan prospek mereka, terutama anak perempuan
tidak hanya dalam belajar tapi kegiatan lain seperti olahraga, seni, dan teater. Bicaralah
kepada mereka tentang peluang kecakapan kerja setelah peserta didik menyelesaikan
pendidikan mereka. Ini akan membantu orang tua bermimpi besar untuk putri dan putra
mereka.
• Dorong peserta didik untuk menyebarkan pesan dalam komunitas mereka melalui
pertunjukan jalanan, dan memberdayakan serta mendukung mereka dalam mencegah/
menghentikan pernikahan anak di komunitas mereka yang mungkin mereka ketahui.
Mengakhiri pernikahan anak akan membantu menghentikan siklus kemiskinan lintas generasi
dengan mendukung anak perempuan dan wanita untuk berpartisipasi lebih maksimal dalam
masyarakat. Anak perempuan yang mendapat pemberdayaan dan pendidikan lebih mampu
memelihara dan merawat anak-anak mereka, yang menciptakan keluarga yang lebih sehat dan
lebih kecil.143
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Perundang-undangan Indonesia yang berhubungan dengan pernikahan usia dini:
• UU Perkawinan 1974: menetapkan batas usia sah untuk menikah 19 tahun untuk laki-laki dan
16 tahun untuk perempuan. Seperti yang diketahui, remaja seharusnya masih bersekolah di
usia 16 tahun di mana saat 19 tahun mereka seharusnya sedang di penghujung atau telah
menyelesaikan studi di sekolah menengah atas. Pada tahun 2019, berdasarkan UU No. 19
Tahun 2019, peraturan ini kini berubah sehingga batas usia sah menikah untuk anak laki-laki
dan perempuan adalah 19 tahun.144
• Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus pernikahan anak, pernikahan dini dan nikah
paksa pada tahun 2030 sesuai dengan target 5.3 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Saat menyampaikan Voluntary National Review di High Level Political Forum tahun 2017,
pemerintah menyatakan bahwa penghapusan pernikahan anak penting dalam mengurangi
risiko terkait kesehatan perempuan, untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah
kematian ibu.145
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dalam berbagai bentuk, seperti banjir, badai, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan
tornado. Berbagai jenis bencana yang rentan dialami suatu negara tergantung pada lokasi
dan geografinya. Meski peristiwa bencana itu sendiri biasanya berakhir dengan cepat, proses
pemulihannya dapat memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini terbukti pada masyarakat miskin,
terutama yang tempat tinggalnya biasanya rentan, ekonominya lemah, dan hanya sedikit
sumber daya yang tersedia untuk membangun kembali saat rumah dan usahanya hancur.
Dampak bencana alam terhadap sistem yang sudah bermasalah sangat mengerikan; sebuah
situasi yang sangat sulit menjadi jauh lebih buruk.

Anak-anak dianggap salah satu kelompok yang paling berisiko dalam sebuah bencana. WHO
memperkirakan 30-50% korban meninggal akibat kejadian alam adalah anak-anak. Anak-anak
lebih berpotensi terluka, lebih sulit mengakses bantuan kemanusiaan yang penting seperti
pangan dan layanan kesehatan, dan terpapar bahaya lainnya, termasuk terpisah dari keluarga
atau pengasuh mereka. Setelah bencana, anak-anak dapat mengalami gejala gangguan stres
pascatrauma, depresi, kegelisahan, masalah emosional, gangguan tidur, keluhan somatik, dan
• Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1990, yang menentukan masalah-masalah perilaku.149
batas usia untuk menikah adalah 18 tahun, dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of • Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia, yang sering
terpapar berbagai bahaya. Lebih dari enam puluh persen wilayah Indonesia berisiko tinggi
Discrimination Against Women/CEDAW) di tahun 1984, yang mewajibkan negara untuk
mengalami banjir. Terletak di Cincin Api Pasifik dengan 127 gunung berapi aktif, Indonesia juga
memastikan kebebasan dan persetujuan penuh untuk menikah.146
menghadapi risiko seismik, tsunami dan gunung berapi yang tinggi. Bencana mempengaruhi
• Indonesia telah berkomitmen untuk Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan
masyarakat serta perekonomian di Indonesia. Tinggal di daerah yang berbahaya, kurangnya
terhadap Perempuan dan Kekerasan terhadap Anak (2013), yang mengakui pentingnya
akses ke layanan dasar, dan terbatasnya aset dan sumber daya keuangan, masyarakat
memperkuat upaya ASEAN untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan,
miskin dan rentan mengalami dampak bencana terburuk.150
147
termasuk pernikahan usia dini.
• Pada tahun 2019, 3.721 bencana terjadi termasuk angin puting beliung, kebakaran hutan
• Pada saat Universal Periodic Review 2017, Indonesia menerima rekomendasi untuk
dan lahan, banjir, longsor, kekeringan, dan gempa bumi.151
148
mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengakhiri pernikahan anak.

BENCANA ALAM DAN PENGUNGSI

APA PENYEBABNYA?

Bencana alam adalah konsekuensi dari peristiwa dipicu oleh bahaya alam. Bencana
alam disebutkan terjadi di luar kendali manusia, tapi ini masih diperdebatkan. Banyak kegiatan

Bencana alam adalah sebuah peristiwa yang tiba-tiba dan merusak yang disebabkan oleh manusia dan praktik pembangunan yang menjadi penyebab terus meningkatnya bencana
kekuatan-kekuatan alam dan yang berimbas pada banyak orang. Bencana alam datang
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alam seperti banjir, badai, dan tsunami.152 Pembangunan pesat dan perubahan iklim membuat
Indonesia semakin terpapar dan rentan terhadap risiko bencana, khususnya resiko banjir dan
seismik, dan tren ini berimplikasi pada keselamatan, kelangsungan hidup dan kemakmuran
masyarakat di seluruh negeri. Kota-kota di Indonesia menghadapi berbagai bahaya alam,
terutama banjir, gempa bumi dan tsunami, aktivitas gunung berapi, longsor, badai dan
kebakaran.153
Bencana bisa merusak kesehatan fisik anak-anak. Anak-anak dapat terluka atau meninggal
dunia, dan mereka juga mungkin menderita karena kekurangan gizi yang disebabkan oleh
terganggunya pasokan pangan atau penyakit diare karena air yang terkontaminasi. Selain
itu, bencana dapat menutup akses ke layanan medis, bahkan untuk penyakit yang tidak
berhubungan dengan bencana. Kedua, bencana bisa menyebabkan masalah kesehatan
mental. Bukan hanya bencana yang membuat mereka stres dan ketakutan, tapi anak-anak
bisa mengalami gangguan psikologis karena rusaknya rumah dan barang-barang mereka;
karena migrasi; karena kesedihan kehilangan orang yang dicintai; karena melihat orang tua
atau pengasuhnya mengalami stres; karena terlantar dan teraniaya; dan karena terganggunya
jejaring sosial, lingkungan, dan ekonomi setempat. Ketiga, bencana dapat mengganggu
pendidikan anak-anak karena membuat keluarga mengungsi, menghancurkan sekolah, dan
mendorong anak-anak menjadi tenaga kerja untuk membantu keluarga mereka memenuhi
kebutuhan di saat-saat susah.154

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Meskipun kuasa manusia atas bencana alam bisa diperdebatkan, berikut adalah beberapa
langkah yang bisa kita ambil untuk membantu mencegah dan mempersiapkan mereka:
• Buatlah kampanye pencegahan yang mengangkat pertanyaan dasar seperti: “’Apa yang
terjadi jika kita membuang sampah di tempat yang salah, seperti ke dasar sungai?’ ‘Sungai
akan tercemar, hewan dan tumbuhan mungkin mati, dan bahkan bisa menyebabkan banjir!”
Kampanye untuk membersihkan sungai bisa dilakukan dalam komunitas kita.
• Dorong orang-orang untuk melindungi alam–misalnya menebang pohon dengan cepat
membuat masyarakat lebih rentan terhadap hujan dan longsor. Kampanyekan menanam
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pohon dan tanaman lain di sekitar sekolah atau dalam komunitas kita.
• Meningkatkan kesadaran akan risiko perdagangan manusia melalui pelatihan dengan
konsultan gender dalam berbagai konteks organisasi, seperti tempat penampungan, kantor
polisi setempat, dan sekolah. Kita juga bisa mengangkat fakta bahwa tahap pemulihan dan
rekonstruksi dapat membuka pintu kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan
diri mereka sendiri.
• Saat menghadapi pasca bencana, pikirkan cara-cara untuk menjaga sanitasi, kebersihan,
keselamatan dan keamanan.
Selain itu, berikut ini adalah rekomendasi tentang cara berkomunikasi dengan anak-anak dan
orang tua mereka tentang risiko bencana alam:155
• Menjangkau anak-anak dan remaja. Sekolah adalah wadah yang sesuai untuk strategi
komunikasi bencana, baik untuk membekali remaja dengan informasi yang berharga tentang
risiko bencana maupun untuk melatih mereka dalam strategi penanggulangan yang aktif
sebelum bencana terjadi.
• Pengaruh sosial pada persepsi terhadap risiko. Meskipun anak-anak kecil sangat terpengaruh
oleh orang tua atau pengasuhnya, remaja justru lebih mendengarkan teman-teman dan
rekan sebaya mereka untuk menafsirkan dan menanggapi apa yang terjadi di sekitar
mereka. Keterlibatan aktif anak-anak mengurangi dampak kehilangan orang-orang tercinta
dan barang berharga akibat bencana alam, dan bahwa keterlibatan mereka sangat penting
bagi pemulihan masyarakat dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Remaja yang
berwawasan luas dapat membangun jaringan dalam komunitas mereka, mereka dipercaya
oleh rekan sebaya dan dapat berfungsi sebagai aktor yang netral secara politis yang
menghapus anggapan yang berlawanan dan meyakinkan orang dewasa tentang risikorisiko baru.
• Mitigasi dampak setelah bencana. Upaya-upaya untuk menjangkau termasuk menyampaikan
informasi tentang reaksi yang umum dan normal (psikoedukasi) pada anak-anak dan orang
tua. Informasi dapat disampaikan secara langsung kepada anak-anak di sekolah atau dalam
pertemuan komunitas, serta secara tertulis dan melalui radio, televisi dan Internet.
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PERDAGANGAN MANUSIA DAN PEKERJA ANAK
Perdagangan manusia adalah tindakan merekrut, menyembunyikan, mengangkut, menyediakan
atau mendapatkan seseorang untuk dipaksa bekerja atau tindakan seks komersial dengan
menggunakan kekerasan, penipuan atau pemaksaan. Eksploitasi seksual dan tenaga kerja
paksa adalah bentuk yang paling umum dari perdagangan manusia. Lebih dari setengah dari
korbannya adalah perempuan. Berbagai jenis eksploitasi lain seringkali dianggap tidak perlu
dilaporkan. Penyebab perdagangan manusia kompleks dan saling berkaitan, dan mencakup
faktor ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan saja tidak selalu menciptakan kerentanan terhadap
perdagangan manusia, tapi ketika digabungkan dengan faktor lain, ini dapat membuat risiko
diperdagangkan menjadi lebih tinggi. Beberapa faktor lainnya termasuk korupsi, kerusuhan
sipil, pemerintahan yang lemah, kurangnya akses ke pendidikan atau pekerjaan, masalah atau
disfungsi keluarga atau, lemahnya hak asasi manusia, atau gangguan ekonomi.156 Mayoritas
korban yang terdeteksi di seluruh dunia adalah perempuan; kebanyakan perempuan dewasa,
tapi anak perempuan juga semakin banyak. Sebagian besar korban perdagangan manusia
yang terdeteksi untuk eksploitasi seksual adalah perempuan, dan 35% dari korban yang
diperdagangkan untuk pekerja paksa juga perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Pada
saat yang sama, lebih dari setengah dari korban perdagangan manusia untuk pekerja paksa
adalah laki-laki.157
Perdagangan manusia menghasilkan keuntungan sebesar $150 miliar per tahun untuk
pedagang, menurut laporan Organisasi Buruh Internasional dari tahun 2014. Berikut ini adalah
rincian laba, berdasarkan sektor:158
• $99 miliar dari eksploitasi seksual komersial

Pengungsi, kaum minoritas dan kelompok-kelompok marjinal lainnya rentan terhadap
perdagangan manusia. Penduduk miskin dan korban serta penyintas yang selamat dari
kekerasan antar pribadi dan tunawisma juga lebih berisiko. Para penyelundup sering
memanfaatkan kerentanan orang-orang ini dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Untuk
eksploitasi tenaga kerja dan seksual komersial, anak-anak berjumlah sekitar 25% dari para
korban.159

Statistik lain mengenai perdagangan manusia di Indonesia termasuk:
• UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 100.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan
dari Indonesia setiap tahun, dan bahwa 40.000-70.000 dari mereka adalah korban
eksploitasi seksual anak-anak.160
• Diperkirakan bahwa sekitar 30% pekerja seks komersial di Indonesia berusia kurang dari
18 tahun.161
• Institut Perempuan yang berbasis di Jawa Barat, melaporkan bahwa sekitar 43,5% korban
perdagangan manusia masih berusia 14 tahun (meskipun kebanyakan dari mereka yang
terlibat berusia 17 tahun).162
• Menurut Kementerian Pariwisata Indonesia, antara tahun 1972 dan 2008, 13.707 anak-anak
telah dieksploitasi secara seksual di daerah tujuan wisata. 163

• $9 miliar di sektor pertanian, termasuk kehutanan dan perikanan

• Dari jumlah total anak Indonesia yang berusia 5-17 tahun, yaitu 58,8 juta, diperkirakan bahwa
4,05 juta atau 6,9% dari mereka adalah anak-anak yang bekerja. Dari total jumlah anak yang
bekerja, 1,76 juta atau 43,3% adalah pekerja anak.What is the reason? 164

• $8 miliar penghematan setiap tahun oleh keluarga yang mempekerjakan pekerja domestik
dari pekerja paksa

APA PENYEBABNYA?

• $34 miliar di sektor konstruksi, manufaktur, pertambangan dan utilitas

• Di seluruh dunia, mayoritas korban perdagangan manusia adalah wanita dan anak
perempuan—lebih dari 70%

Berbagai faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan manusia, yaitu
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termasuk kemiskinan; tingkat pendidikan rendah; isu-isu budaya yang terkait dengan peran
perempuan dalam keluarga; status keluarga dan kekuasaan; peran anak-anak dalam keluarga;
sejarah buruh terikat terdahulu; tradisi pernikahan dini; hukum yang bias gender; dan dampak
dari korupsi. Orang miskin mungkin lebih rentan terhadap perdagangan manusia bukan hanya
karena kurang memiliki alternatif mata pencaharian, tetapi juga karena kekuatan sosial yang
rendah, sehingga kurang memiliki akses ke berbagai jalur bantuan dan pemulihan. Maka
jelaslah bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap
perdagangan manusia. Namun, keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi
mendorong orang-orang ke dalam siklus migrasi, yang membuat mereka berisiko mengalami
perdagangan manusia. Dengan status sosial yang lebih rendah, orang miskin juga kurang
memiliki kekuatan untuk menyampaikan keluhan atau mengakses bantuan dari lembaga yang
berkepentingan.165
Di Indonesia, meskipun sebagian besar anak yang terlibat dalam lapangan kerja juga
bersekolah, mereka tertinggal dari rekan-rekan mereka yang tidak bekerja dalam hal partisipasi
di sekolah. Ini menegaskan hubungan antara pekerja anak dengan Pendidikan Untuk Semua.
Ini berarti partisipasi di sekolah berkorelasi negatif tidak hanya dengan keterlibatan dalam
lapangan kerja, tetapi juga dengan waktu yang digunakan anak-anak untuk bekerja secara
penuh. Anak-anak yang terlibat dalam lapangan kerja juga tertinggal dari teman sebayanya
yang tidak bekerja dalam hal perkembangan nilai yang mereka peroleh dalam pelajaran. Ini
setidaknya sebagian karena berkurangnya kehadiran mereka di sekolah untuk belajar dan
kesulitan mereka dalam memahami pelajaran di sekolah dibandingkan dengan anak-anak
yang tidak dibebani tanggung jawab bekerja.166
Pendidikan rendah dan buta huruf menempatkan perempuan pada risiko eksploitasi dan
perdagangan manusia yang lebih besar, karena tidak dapat membaca atau memahami kontrak
kerja atau dokumen imigrasi. Hal ini juga menyulitkan mereka untuk mencari bantuan, karena
tidak mengetahui hak-hak mereka, tidak dapat memahami tanda-tanda, atau dalam beberapa
kasus, tidak menguasai bahasa lokal. Sebagian besar perempuan adalah pencari nafkah utama
dalam rumah tangga mereka. Jika keluarga membutuhkan pemasukan, seorang perempuan
dapat memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan bermigrasi untuk bekerja agar dapat
mengirim uang ke rumah untuk menunjang mereka. Saat meninggalkan keluarganya dan
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bermigrasi untuk bekerja, seorang perempuan dapat menjadi rentan terhadap penyiksaan,
eksploitasi, dan perdagangan manusia dalam proses migrasi. Para gadis muda di pedesaan
yang berpendidikan rendah memiliki kekuatan atau pengaruh sosial yang minim. Mereka
mungkin tidak merasa mampu untuk berbicara melawan orang-orang di posisi yang lebih
tinggi. Perdagangan manusia menggunakan kekuasaan ini baik secara halus maupun paksa.
Kepala desa, anggota keluarga, atau tetangga yang dihormati, dapat menggunakan posisi
mereka untuk membantu perekrut dengan membujuk atau menipu korban atau keluarga
mereka; pihak lainnya dapat menggunakan kekuatan mereka dalam bentuk kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau menyuap pejabat dan bekerja sama dengan mereka.167
Dalam masyarakat Indonesia, anak-anak dianjurkan tidak hanya menghormati dan mematuhi
orang tua, tetapi juga membantu mereka. Bantuan ini dapat hadir dalam berbagai bentuk,
dari mengawasi saudara mereka yang lebih muda atau membantu keluarga di ladang setelah
sekolah, hingga bekerja purnawaktu. Karena tradisi budaya ini, berbagai bentuk tenaga kerja
anak yang akan didefinisikan sebagai perdagangan manusia dengan menggunakan standar
internasional, menjadi lazim di Indonesia. Perdagangan manusia di Indonesia biasanya dalam
bentuk buruh terikat, yang memiliki jejak historis di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Ada
banyak bentuk historis buruh terikat yang terus hadir dalam bentuk-bentuk tertentu. Pekerjaan
domestik anak juga memiliki jejak historis. Anak-anak bisa dikirim ke keluarga kaya atau kerabat
di perkotaan untuk bekerja bagi mereka atau membantu di rumah mereka. Saat ini, anak-anak
masih dikirim oleh keluarga, kerabat dan tetangga ke kota-kota untuk bekerja sebagai pekerja
domestik. Dalam beberapa kasus, keluarga mendapat uang muka atas penghasilan anak yang
akan datang, sehingga kemudian anak itu harus bekerja; dalam kasus lain, gaji anak itu mungkin
dikirim langsung ke orang tuanya. Karena karakter tradisionalnya, kebanyakan praktik-praktik
ini dianggap wajar di berbagai masyarakat dan tidak dilihat sebagai perdagangan atau bersifat
mengeksploitasi.168

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Meski terdapat undang-undang nasional untuk melarang pekerja anak, informasi di atas
mengungkapkan bahwa hukum saja tidak dapat melindungi anak-anak dari dampak buruk.
Setiap orang punya peran untuk memastikan agar semua anak memiliki masa kanak-kanak
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yang bermartabat. Ini yang bisa kita lakukan:
• Identifikasi anak-anak yang mungkin bekerja setelah sekolah dan memfasilitasi kelompok
atau diskusi langsung dengan orang tua mereka menyadarkan mereka dan mencegah
mereka agar tidak mengirim anak-anak bekerja.
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negara dan dalam negeri. Berdasarkan UU ini, semua bentuk perdagangan manusia
dihukum hingga 15 tahun penjara.169
– Kementerian Tenaga Kerja membuka 18 pusat anti perdagangan manusia; di sini 		
tersedia materi sosialisasi dan program pemberdayaan ekonomi untuk calon 				
migran dan remaja yang berisiko.170

• Beri informasi anak-anak tentang perdagangan manusia dan menekankan risiko
penganiayaan yang timbul saat meninggalkan rumah atau negara untuk mencari nafkah di
tempat lain, atau ke mana mencari bantuan dan sumber daya.

–	Pembentukan 31 satuan tugas (satgas) antiperdagangan manusia yang baru di tingkat
lokal yang, dengan bantuan dari LSM, menyediakan pelatihan kejuruan dan peserta
didik bagi perempuan dan anak-anak yang hidup dalam masyarakat yang rentan.171

• Berikan pendidikan keterampilan hidup untuk anak-anak agar mereka dapat membantu diri
sendiri dan menghindari perdagangan manusia, misalnya membangun rasa percaya diri,
cara mengecek apakah penawaran kerja di luar negeri itu asli (dan aman untuk diterima),
dan informasi serta keterampilan lain yang relevan.

–	
Satgas nasional, dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA), mempertahankan 32 satgas tingkat provinsi; Papua dan
Papua Barat yang belum memiliki satgas.172

• Bicaralah dengan anak-anak tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan dan dorong
mereka untuk tidak putus sekolah atau meninggalkan rumah sebelum waktunya.
• Edukasi orang tua dan anak-anak tentang perdagangan manusia dan pengaruhnya yang
buruk, keuntungan bersekolah, dan bahaya yang disebabkan ketika anak-anak putus
sekolah untuk mulai bekerja sebelum waktunya.
• Bicarakan dengan orang tua tentang perlunya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga
(baik kekerasan terhadap anak-anak maupun kekerasan terhadap anggota keluarga lain,
terutama ibu anak-anak), yang mendorong anak-anak untuk meninggalkan rumah.

– Pemerintah meningkatkan jumlah satgas tingkat kecamatan dan kabupaten dari 		
		 191 pada periode pelaporan sebelumnya menjadi 194; pusat pelayanan terpadu 			
untuk perempuan dan anak-anak atau dinas urusan sosial memimpin satgas ini.173
• Dengan tingkat penetrasi ponsel yang tinggi serta akses internet yang berkembang cepat,
lingkungan media memberikan kesempatan luas untuk memanfaatkan platform media
untuk melibatkan khalayak terkait dalam isu perdagangan manusia.174
• Pendidikan adalah kuncinya. Melalui pendidikan dan pelatihan, anak-anak dan remaja yang
terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dapat menyelamatkan diri dari kemiskinan dan
menemukan cara untuk mengambil peran di dalam masyarakat mereka.175

Perundang-undangan Indonesia yang terkait perdagangan manusia dan pekerja
Berikut adalah beberapa inisiatif yang berusaha memerangi perdagangan manusia anak:
dan pekerja anak:
176
• Pemerintah Indonesia telah membuat upaya yang signifikan untuk mengurangi perdagangan
manusia dengan memperkuat perlindungan, pencegahan, dan mekanisme penuntutan di
negara ini, termasuk:
–	Menurut UU anti perdagangan manusia tahun 2007, yang mempidanakan perbudakan
utang, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia lintas

• UU Anti Perdagangan Manusia (Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)

• Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Pekerja Anak177
• UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 178
• Peta jalan yang berjudul ‘Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Indonesia Tahun 2022’
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oleh Kementerian Ketenagakerjaan179
• UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berisi prosedur untuk mengatur
dan memantau perekrutan tenaga kerja180
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• Mereka sering tak terlihat – meski peneliti dapat mengambil potret anak-anak yang saat
ini berada di jalanan, mereka tidak dapat memastikan apakah anak-anak tersebut yang
berada di tempat itu pada hari tertentu atau hanya saat itu.
• Terkadang beberapa kelompok anak tak tampak di jalanan, misalnya anak perempuan, atau
penyandang disabilitas.

TUNAWISMA, DAERAH KUMUH DAN ANAK
JALANAN

• Anak jalanan mengalami tingkat stigma yang tinggi dan sering curiga terhadap upaya-upaya
untuk menghitung mereka, karena takut akan dampak negatif akibat dihitung dan lebih
memilih untuk tetap bersembunyi.

Pada tahun 2005, ada sekitar 100 juta anak jalanan di dunia.181 Saat ini, terdapat hingga 150 juta
anak jalanan di dunia.182 Sekitar 28 juta anak-anak tersebut tunawisma secara global karena
konflik kekerasan.183

APA PENYEBABNYA?

Data dari Kementerian Sosial tahun 2012 menunjukkan bahwa ada 94.000 anak jalanan di
Indonesia, termasuk sekitar 7.000 orang di Jakarta.184 Sebuah studi yang didanai oleh UNESCO
di tiga kota besar di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya menemukan karakteristik anak
jalanan di Indonesia sebagai berikut: (1) Mayoritas anak jalanan masih tinggal dengan orang tua
mereka dan hanya sedikit yang tinggal di penampungan, (2) lebih dari 50% responden masih
bersekolah. Menurut anak-anak ini, kendala utama untuk melanjutkan pendidikan adalah sikap
orang tua dan preferensi orang tua terhadap pekerjaan ketimbang pendidikan untuk anakanak mereka; (3) anak-anak yang disurvei bekerja sebagai pengamen, pengemis, pemulung,
tukang semir sepatu dan pengasong.185
Memperkirakan dan menghitung anak jalanan tidaklah mudah, karena:186
• Anak jalanan adalah populasi yang dinamis dan berpindah-pindah, yang membutuhkan
metodologi khusus selain survei rumah tangga atau sensus standar.
• Perkiraan atau perhitungan yang dilakukan pada waktu yang tetap dapat menyesatkan
tergantung pada kapan perhitungan berlangsung – jumlah anak-anak di jalan dapat
berfluktuasi baik karena perubahan musiman atau jika pemerintah menghalau anak-anak
jalanan sebelum acara-acara besar, acara olahraga internasional, atau pertemuan atau
perayaan internasional.

Sama seperti banyaknya anak jalanan di dunia ini, banyak pula alasan mengapa mereka berada
di sana. Setiap anak punya cerita uniknya masing-masing. Alasan di balik hubungan mereka
dengan jalanan akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, satu kota dengan
kota lain, dan satu orang dengan orang lain. Faktor-faktor ini juga akan bervariasi dari waktu ke
waktu, seperti kemiskinan, pengungsian karena bencana alam dan perpecahan atau konflik
keluarga, semua menyebabkan peningkatan dalam jumlah anak jalanan di daerah tertentu.
Kemiskinan ekonomi memainkan peran utama, meskipun faktor lain juga sama pentingnya. Ini
dapat mencakup: kematian orangtua, ditelantarkan orang tua dan faktor-faktor sosial lainnya
seperti kekerasan dan penyiksaan anak-anak di rumah atau di dalam komunitas. Diskriminasi,
kurangnya akses ke sistem peradilan, tidak ada status hukum (karena kelahiran tidak terdaftar
misalnya) semua berkontribusi pada situasi di mana seorang anak hidup atau bekerja di
jalanan.187 Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara lain di Asia
Tenggara, faktor utama dalam tunawisma adalah ekonomi. Keterampilan atau pendidikan yang
tidak memadai menjadi faktor utama mengapa mereka masih menjadi tunawisma untuk waktu
yang lama.188
Banyak anak jalanan yang ditindas setiap harinya oleh orang dewasa, termasuk pejabat
pemerintah dan polisi, anak-anak lain, dan bahkan keluarga mereka sendiri. Mereka juga tidak
diberi akses ke pendidikan dan kesehatan, yang mana merupakan hak mereka. Anak jalanan
rentan dieksploitasi oleh pelaku kekerasan yang dapat melecehkan mereka secara seksual,
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yang secara paksa merekrut mereka untuk tindakan kriminal, memperdagangkan mereka dan
mengirim mereka ke jalanan untuk mengemis dan mencuri. Sebagian anak yang hidup/bekerja
di jalanan terlibat dalam penggunaan narkoba untuk mengatasi realitas hidup di jalanan, trauma,
penyakit, rasa lapar, stigma dan diskriminasi. Penggunaan jangka panjang pada usia di mana
anak-anak ini masih berkembang secara fisik dan mental dapat menyebabkan masalah jangka
panjang saat dewasa. Anak jalanan sering mengalami depresi, kegelisahan dan trauma, yang
kemudian dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan risiko bunuh diri.189
Di Indonesia, kemiskinan anak di perkotaan semakin diakui menjadi masalah yang berkembang
yang sebagian besar dikaitkan dengan pesatnya urbanisasi di negara ini. Dipicu oleh
terbatasnya peluang ekonomi di pedesaan, terjadi gelombang besar migrasi ke kota-kota besar
di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan pertumbuhan daerah kumuh
di kota-kota di Indonesia–23% dari area perkotaan di negara tersebut adalah daerah kumuh
dan diperkirakan berkembang karena pesatnya urbanisasi, jumlah anak miskin yang tinggal
di daerah kumuh ini akan meningkat. Keterbatasan ekonomi memaksa keluarga miskin untuk
tinggal di daerah kumuh yang terletak di pemukiman liar. Tempat tinggal tersebut tidak memiliki
fasilitas dasar (termasuk air dan sanitasi), membuat anak-anak rentan terhadap bencana (banjir,
kebakaran, kebakaran, dan banjir rob–banjir air laut) dan membuat mereka terpapar risiko
keselamatan karena lingkungan yang tidak aman, serta tidak ada tempat bermain yang cukup.
Anak-anak yang tinggal di daerah kumuh melaporkan masalah yang terkait dengan akses
ke fasilitas umum, termasuk pasokan air bersih, transportasi umum, toilet umum, dan taman
bermain. Hidup dalam lingkungan yang kumuh dan penuh sesak membuat anak-anak rentan
terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkungan mereka.190

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Selain meningkatkan kesadaran terhadap skema yang ada yang ditujukan untuk kesejahteraan
dan perlindungan anak jalanan, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk
membuat perubahan:
• Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh anak jalanan di kalangan
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peserta didik untuk membuka mata dan mendorong mereka agar menemukan cara inovatif
untuk membantu anak jalanan.
• Dipimpin oleh para peserta didik, buatlah pertunjukan jalanan, sesi mengutip cerita/ berita,
lokakarya seni dan kerajinan tangan atau kompetisi puisi untuk anak-anak tersebut yang
bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong mereka agar bermimpi besar.
• Dorong peserta didik dan rekan-rekan Anda untuk menyumbangkan pakaian, buku, alat
mewarnai, dan materi belajar lainnya untuk anak-anak tersebut.
Ada beberapa organisasi non pemerintah lokal dan internasional yang bekerja untuk
mendukung anak jalanan dan anak-anak pemukiman kumuh. Plan International Indonesia
dan Kementerian Sosial membantu keluarga dan anak-anak di Jakarta mengakses layanan
akta kelahiran dan berupaya menjadikan prosesnya lebih mudah dan lebih murah bagi
mereka. Proyek ini memengaruhi Pemerintah Indonesia untuk mengubah UU sehingga biaya
pembuatan akta kelahiran dihapuskan dan keluarga tidak perlu lagi melakukan pendaftaran
di tempat kelahiran. Proyek ini juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran
untuk orang tua, pengasuh dan masyarakat yang lebih luas. Orang tua dan khususnya ibu, yang
mungkin buta huruf dan menanggung beban terberat dalam mendaftarkan kelahiran anak
mereka, sering menunda pendaftaran karena masalah-masalah yang mereka pikir ada atau
benar-benar nyata, dan biaya-biaya terkait.191 Ada beberapa organisasi non pemerintah lokal
dan internasional yang bekerja untuk mendukung anak jalanan dan anak-anak pemukiman
kumuh. Plan International Indonesia dan Kementerian Sosial membantu keluarga dan anakanak di Jakarta mengakses layanan akta kelahiran dan berupaya menjadikan prosesnya lebih
mudah dan lebih murah bagi mereka. Proyek ini memengaruhi Pemerintah Indonesia untuk
mengubah UU sehingga biaya pembuatan akta kelahiran dihapuskan dan keluarga tidak perlu
lagi melakukan pendaftaran di tempat kelahiran. Proyek ini juga melakukan sosialisasi tentang
pentingnya akta kelahiran untuk orang tua, pengasuh dan masyarakat yang lebih luas. Orang
tua dan khususnya ibu, yang mungkin buta huruf dan menanggung beban terberat dalam
mendaftarkan kelahiran anak mereka, sering menunda pendaftaran karena masalah-masalah
yang mereka pikir ada atau benar-benar nyata, dan biaya-biaya terkait.192
Di Indonesia, sejumlah undang-undang telah disahkan terkait perlindungan anak jalanan
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termasuk:

tantangan tertentu, terutama dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi.196

• UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Pasal 8 menyebutkan
bahwa untuk anak-anak yang memiliki keluarga serta yang terlantar tanpa keluarga, semua
memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas darinya.193

• Survei Kesehatan Sekolah Dunia tahun 2015 di Indonesia menyatakan bahwa sekitar 5% dari
peserta didik remaja berusia 12-19 tahun pernah berhubungan seks. Dari jumlah tersebut,
83% berhubungan seksual untuk pertama kalinya sebelum usia 14 tahun dan hanya 34%
yang terindikasi telah menggunakan kondom saat hubungan seksual terakhirnya.197

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun
2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Ramah Anak berkomitmen mengembangkan kota
berdasarkan hak-hak anak sehingga semua kebijakan, program, dan kegiatan harus
memastikan kesejahteraan anak-anak. Secara umum, konsep ini mendukung prinsip-prinsip
non diskriminasi yang berpihak pada kepentingan anak-anak, yang meliputi hak-hak untuk
hidup, tumbuh, berkembang, dilindungi, dan berpartisipasi.194
• Peraturan Menteri Sosial No.16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial yang
diberikan kepada seseorang yang memiliki disfungsi sosial termasuk anak-anak jalanan.195
Banyak kabupaten/kota juga memiliki peraturan daerah dalam hal perlindungan dan penyediaan
layanan bagi anak jalanan seperti Perda No. 2 Tahun 2008 untuk Kota Makassar, Perda No.
9/2013 untuk Kota Malang, Perda No. 41 Tahun 2017 untuk Kota Padang. Demikian juga di
tingkat provinsi, berbagai provinsi juga memiliki peraturan seperti No. 4 Tahun 2013 untuk DKI
Jakarta dan No. 10 untuk Jawa Barat tentang Kesejahteraan Sosial, No. 2 Tahun 2014 tentang
Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk Jawa Timur, dan No. 1 Tahun 2019 tentang
Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan untuk Jawa Tengah.

KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI
Di Indonesia, ada lebih dari 65 juta anak muda antara usia 10 dan 24 tahun yang mewakili sekitar
28% dari populasi. Para pemuda/i ini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan
perubahan sosial di Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Karenanya, pemerintah
memiliki kesempatan untuk merencanakan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan ‘bonus
demografis’ dari besarnya proporsi anak muda dalam rangka mencapai tujuan pengembangan
nasional. Meskipun demikian, remaja juga merupakan kelompok rentan dan menghadapi

• Median usia untuk pernikahan bagi perempuan adalah 20,1 tahun dan median usia
perempuan melahirkan pertama kalinya adalah 22 tahun, dengan 20% perempuan berusia
19 tahun menjadi ibu atau hamil anak pertama.198
• Sebuah studi kualitatif bersama oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas kedokteran
Universitas Gadjah Mada dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center
for Communication Program (JHUCCP) yang dilakukan di 18 kota dan kabupaten di awal
2017, mengungkapkan bahwa remaja — anak-anak berusia 10-19 tahun — semakin toleran
terhadap perilaku seksual. Studi ini mengatakan sekitar 6% remaja pernah berhubungan
seksual, dan sekitar 0,1 sampai 0,4% dari anak laki-laki dan perempuan berhubungan seksual
untuk pertama kalinya pada usia 15-17 tahun. Sekitar 2,4% remaja telah menikah, dan sekitar
9,5% anak perempuan berusia 15-19 tahun sudah melahirkan atau sedang hamil.199
• Diperkirakan bahwa 500.000 remaja perempuan melahirkan setiap tahunnya di Indonesia.200
• Di Indonesia, hanya 22% remaja berusia 15-19 tahun yang mengenal dan mengetahui
lokasi pusat kesehatan reproduksi dan kurang dari 5% remaja memiliki hak istimewa untuk
menggunakan layanan tersebut.201
• Angka Kematian Ibu (AKI) dengan jumlah 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
menunjukkan sekitar 2 perempuan meninggal dunia karena penyebab terkait kehamilan
setiap jamnya. AKI lebih tinggi pada perempuan yang tinggal di daerah pedesaan dan di
kalangan masyarakat miskin.202

APA PENYEBABNYA?
Anak muda di Indonesia, yang memasuki usia reproduksi mereka, menghadapi perubahan
sosial yang luar biasa. Dalam era industrialisasi, westernisasi, informasi, globalisasi transportasi
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dan komunikasi, dan perubahan sosial, transformasi nilai-nilai budaya dan norma-norma
tradisional, semua ini tak dapat dihindari. Meskipun generasi muda Indonesia bisa lebih bebas
untuk berteman dengan lawan jenis, berbagai masalah terjadi karena mereka masih harus
berhadapan dengan dorongan seksual yang kuat dalam jangka waktu yang lama sebelum
menikah dan anak perempuan mencoba mematuhi norma “tetap perawan sampai menikah.
Dalam hal seksualitas, anak muda Indonesia menghadapi situasi yang bertolak belakang.203
Di satu sisi, pengetahuan mereka tentang seksualitas terbatas karena pendidikan seks tidak
resmi diberikan di sekolah. Komunikasi antara orang tua dan anak-anak tentang dasar-dasar
seks jarang terjadi karena masalah budaya, psikologis, dan komunikasi dan juga karena orang
tua tidak pernah memiliki pengalaman menerima informasi ini dari orang tua mereka sendiri.
Oleh karenanya, kebanyakan orang tua merasa malu berbicara tentang seks dengan anakanak mereka. Berbicara tentang seks di depan umum masih tabu; pada tingkat nasional, ada
keyakinan kuat bahwa seks harus diperlakukan sebagai masalah pribadi dan bukan isu publik.
Di sisi lain, informasi tentang cara hidup ‘Kebarat-baratan’, terutama tentang informasi terkait
seksual dari televisi, film, video, majalah, buku-buku, materi pornografi, dan internet, tidak
dapat dibatasi. Oleh karena itu, saat anak muda diprovokasi oleh media tentang seks dan
seksualitas, mereka minim informasi yang akurat tentang seks, reproduksi, dan kesehatan
reproduksi. Dengan meningkatnya angka insiden seks pranikah, kehamilan, aborsi, infeksi
menular seksual, dan terutama HIV/AIDS dan penggunaan narkoba, banyak anak muda di
Indonesia menghadapi masa depan yang tidak pasti.204
Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada tiga tantangan
kesehatan utama yang dihadapi remaja Indonesia saat ini: perilaku seksual yang tidak sehat
disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan masalah kesehatan seksual dan reproduksi, HIV/
AIDS, dan kecanduan narkoba.205 Keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan dan
pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta kurangnya akses ke layanan
kesehatan seksual dan reproduksi dan kontrasepsi, dapat menyebabkan kehamilan yang tak
diinginkan. Hambatan norma sosial dan hukum dapat menghambat akses gadis remaja ke
layanan kesehatan dan kontrasepsi, khususnya saat mereka belum menikah.206
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APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Kesehatan seksual dan reproduksi dan akses ke alat kontrasepsi tidak akan membawa
perubahan yang kita butuhkan kecuali kita mengatasi isu-isu terkait norma sosial dan gender,
termasuk norma-norma yang mendukung kekerasan seksual dan berdasarkan gender. Anak
muda perlu diberikan ruang yang aman dan keterampilan untuk menentukan pilihan yang
aman dalam bahasa yang mereka pahami dan dalam lingkungan yang mengangkat normanorma sosial dan budaya, dengan menekankan seksualitas yang positif dan pentingnya
berdialog dengan anak laki-laki, pria, keluarga dan orang tua tentang realitas kehidupan anak
perempuan.207
Berikut adalah beberapa contoh komponen yang mungkin perlu Anda cakup di dalam sesisesi: 208

Apa itu HIV?
HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan AIDS. Virus ini berpindah
dari satu orang ke orang lain melalui darah, berbagi jarum suntik dan kontak seksual. Selain itu,
perempuan hamil yang terinfeksi bisa menularkan HIV pada bayinya selama kehamilan atau
persalinan, serta menyusui. Sebagian besar orang-orang ini terjangkit AIDS sebagai akibat
infeksi HIV.

Apa itu AIDS?
AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Seseorang yang terinfeksi HIV
didiagnosis AIDS setelah menunjukkan salah satu “penyakit indikator AIDS,” termasuk TBC
dan jenis kanker tertentu. Orang yang positif HIV yang tidak memiliki penyakit serius juga
bisa didiagnosis AIDS berdasarkan tes darah tertentu. Hasil tes HIV positif tidak berarti bahwa
seseorang terkena AIDS. Diagnosis AIDS dilakukan oleh seorang dokter dengan menggunakan
kriteria klinis tertentu.

Apakah ini masalah serius?
AIDS mempengaruhi orang-orang terutama saat mereka paling produktif dan menyebabkan
kematian dini sehingga sangat berimbas pada struktur sosial ekonomi seluruh keluarga,
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masyarakat dan negara. Selain itu, AIDS tidak dapat disembuhkan dan HIV ditularkan mayoritas
melalui kontak seksual. Karena praktik seksual pada dasarnya adalah ranah pribadi, masalahmasalah ini menjadi sulit untuk dibahas dan dibiarkan tidak ditangani.
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media sosial UNALA telah memainkan peran penting dalam penjangkauan program.210

Bagaimana jika bekerja setiap hari dalam jarak fisik yang dekat dengan orang yang
terinfeksi?

Anak muda mengakses layanan melalui platform digital karena jaminan privasi dan kenyamanan
kontak dalam menghadirkan layanan yang ‘sensitif’. Mereka menjadi lebih terbuka untuk
berbagi konten secara daring dan membagikannya lagi. Platform SobatASK menyediakan
akses daring untuk konselor yang terlatih dalam pendidikan seksualitas dan kekerasan
berbasis gender dan memiliki keterampilan menulis yang penuh empati dan peka terhadap
gender. Platform ini menampilkan artikel-artikel, direktori layanan ramah remaja, pelayanan
konseling dan e-learning. SobatASK menemukan bahwa kebanyakan artikel yang ditemukan
di Internet yang telah dikajinya seringkali menghakimi, berputar di sekitar gosip atau tidak
akurat. Oleh karena itu, SobatASK memiliki para ahli yang meninjau dan anak-anak muda yang
mendukung pengembangan konten daring. SobatASK menggunakan situs web, media sosial
dan aplikasi Android untuk mempromosikan dan menyediakan layanannya.211

Tidak ada risiko yang timbul. Misalnya, berbagi secangkir teh, menggunakan fasilitas kamar
mandi yang sama, atau melakukan kontak dengan kotoran dan keringat tidak membuat Anda
terpapar risiko terkena infeksi.

KESEHATAN MENSTRUASI

Bisakah suntikan menularkan infeksi HIV?
Ya, jika peralatan suntik terkontaminasi darah yang mengandung HIV. Jika Anda perlu
mendapatkan suntikan, pastikan jarum suntik dan spuitnya berasal langsung dari paket yang
steril atau telah disterilkan dengan benar. Sebuah jarum suntik dan spuit yang telah dibersihkan
dan kemudian direbus selama 20 menit siap untuk digunakan kembali. Intinya, jika Anda
menyuntikkan obat apapun, jangan pernah gunakan alat suntik orang lain.

Apa yang Indonesia lakukan untuk memastikan meningkatnya akses ke pelayanan?
UNFPA Indonesia berjuang untuk mengadvokasi dan mendukung penguatan kemampuan
lembaga-lembaga nasional dan lokal untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi baru
lahir serta memastikan keterlibatan perempuan dan remaja dalam pengambilan keputusan
selama kesiagaan, penanggulangan, dan transisi ke pemulihan setelah terjadi bencana.209
Model UNFPA yang dimulai pada tahun 2014 berupaya untuk semakin melibatkan sektor
swasta dalam pelayanan kesehatan dan penyampaian informasi bagi pemuda di Yogyakarta.
Tujuan yang diinginkan adalah meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan seksual dan
reproduksi dan diharapkan menjangkau usia 15-24 tahun. Dengan tujuan memberdayakan
remaja untuk membuat keputusan kesehatan seksual dan reproduksi mereka sendiri,
program ini membangun jaringan praktisi swasta yang bekerja sama dengan jaringan remaja
untuk menawarkan paket layanan kesehatan seksual dan reproduksi khusus remaja dengan
menggunakan kupon promosi. Mengingat demografi remaja yang dituju, situs dan komunikasi

Menstruasi adalah fakta kehidupan dan kejadian bulanan alami bagi 1,8 miliar anak perempuan
dan wanita usia subur. Namun jutaan anak perempuan dan wanita di seluruh dunia tidak
mendapatkan hak untuk menjalani siklus menstruasi mereka dalam cara yang bermartabat
dan sehat.212 Anak perempuan umumnya mendapat menstruasi pertama ketika mereka
berusia antara 10 dan 15 tahun. Lebih dari 250 juta anak perempuan di kelompok usia ini hidup
di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Bagi kebanyakan dari mereka,
pubertas berarti mempercepat perjalanan menuju ketidaksetaraan.213
Menurut kajian global UNESCO (2014), fasilitas sanitasi yang buruk di sekolah-sekolah berkaitan
erat dengan rendahnya angka transisi peserta didik perempuan. Fasilitas sanitasi yang buruk
di sekolah-sekolah dan terbatasnya pengetahuan tentang manajemen kebersihan menstruasi
(MKM) telah membuat siswi yang menstruasi bolos sekolah.214
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) melaporkan bahwa 15% SD di Indonesia
tidak memiliki akses untuk air yang memadai, 54% tidak memiliki toilet terpisah untuk peserta
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didik perempuan dan laki-laki, dan kebanyakan toilet rusak.215
• Menurut UNICEF Indonesia (2015), hampir 20% peserta didik di daerah perkotaan dan
pedesaan menganggap bahwa menstruasi adalah penyakit. Mereka juga mengalami
perundungan di sekolah karena menstruasi dan mereka memilih untuk tidak ke sekolah
saat menstruasi.216
• Hampir satu dari tujuh anak perempuan bolos satu hari atau lebih dari sekolah selama
menstruasi mereka yang terakhir.217
• Data yang terbatas menunjukkan bahwa sebagian besar anak perempuan tidak siap untuk
transisi ini: 25% tidak membahas menstruasi dengan siapapun sebelum mens pertama dan
17% tidak menyadari bahwa menstruasi adalah tanda fisik pubertas.218
• Menstruasi juga berdampak pada hubungan anak perempuan, terutama dengan anak
laki-laki dan pria. Kerahasiaan dan tabu seputar menstruasi menandakan bahwa anak
perempuan sangat khawatir jika anak laki-laki tahu bahwa mereka sedang menstruasi dan
takut diganggu, ditambah dengan ketakutan jika terjadi kebocoran dan mengotori pakaian
di sekolah. 219
• Penelitian yang dilakukan oleh Plan International Indonesia tahun 2016 menemukan bahwa
hanya 25% anak perempuan yang diajarkan tentang cara membuang pembalut yang
benar.220

APA PENYEBABNYA?
Ketidaksetaraan gender, norma sosial yang diskriminatif, tabu dalam budaya, kemiskinan
dan kurangnya layanan dasar menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan
kebersihan menstruasi perempuan dan anak perempuan. Remaja putri menghadapi stigma,
pelecehan dan diabaikan teman dan keluarga selama menstruasi. Semua ini memiliki dampak
negatif yang luas pada kehidupan anak perempuan: membatasi mobilitas, kebebasan dan pilihan
mereka; mempengaruhi kehadiran dan partisipasi di sekolah dan kehidupan bermasyarakat;
mengorbankan keselamatan mereka; dan menyebabkan stres dan kecemasan. Tantangannya
sangat berat untuk anak perempuan dan perempuan dalam situasi darurat kemanusiaan.221
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Dalam banyak budaya, menstruasi dianggap sebagai hal tabu untuk dibicarakan karena
dianggap negatif, memalukan, tidak bersih, atau suatu bentuk penyakit. Kesalahpahaman
seperti ini, diperburuk oleh terbatasnya akses ke informasi, menyebabkan banyak perempuan
dan anak perempuan tidak mendapat pengetahuan yang benar tentang menstruasi dan cara
mengatasi masalah mereka. Fasilitas terkait manajemen kebersihan menstruasi juga masih
belum memadai. MKM yang buruk berkontribusi dengan putus sekolah, ketidakhadiran, serta
masalah kesehatan seksual dan reproduksi yang dapat merugikan kesehatan dan sosial
ekonomi peserta didik perempuan dalam jangka panjang.222
Pengetahuan tentang menstruasi, siklus menstruasi dan MKM yang tidak memadai berkontribusi
pada kurangnya persiapan untuk haid pertama dan ketakutan, kecemasan dan rasa malu
yang dialami banyak anak perempuan saat pertama kali menstruasi. Meski ibu adalah sumber
informasi dan dukungan yang penting bagi anak perempuan, pengetahuan mereka sendiri
tentang menstruasi dan MKM saat ini belum cukup untuk memberikan informasi yang lengkap
dan akurat untuk anak perempuan. Demikian pula, sekolah dan guru saat ini tidak siap untuk
memberikan informasi dan saran tentang MKM karena kurangnya pengetahuan, pelatihan dan
akses guru untuk bahan ajar. Pengetahuan yang kurang memadai dan persepsi/keyakinan
yang keliru tentang MKM menimbulkan tantangan besar dalam menangani menstruasi di
sekolah. Secara spesifik, ketidakpastian tentang cara membuang pembalut wanita dan
kesalahpahaman bahwa membakar atau tidak mencuci pembalut membahayakan kesehatan
menyebabkan banyak anak perempuan yang enggan untuk mengganti pembalut dan bahan
penyerap lainnya di sekolah.223

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Sebagai guru, Anda dapat memainkan peran penting dalam menangani masalah ini dan
dengan demikian memastikan bahwa menstruasi tidak membuat anak perempuan tertinggal
dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil di sekolah:224
• MKM harus menjadi bagian dari pendidikan kebersihan diri untuk anak perempuan dan lakilaki dengan cara yang sesuai secara budaya.
• MKM membutuhkan toilet khusus perempuan, yang memberikan privasi dan termasuk tong
sampah dengan penutup, pembungkus, akses air dan sabun untuk membersihkan dan
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gantungan pakaian.
• Melalui Usaha Kesehatan Sekolah/UKS, ciptakan titik awal yang ideal untuk mengatasi
kebutuhan mendesak terhadap informasi yang sesuai usia tentang MKM untuk peserta
didik, khususnya pada usia SD. Sediakan juga kebutuhan pokok MKM secara gratis, dengan
biaya terjangkau, atau membuatnya sendiri.
• Dorong keterlibatan anak laki-laki dan pria dalam mengatasi stigma dan kesalahpahaman
seputar MKM.
Sektor pendidikan memiliki peran utama dalam kolaborasi lintas sektor dengan sektor
kesehatan (kesehatan reproduksi) serta Air Bersih, Sanitasi dan Kebersihan Diri– semuanya
penting untuk menjadikan akses ke MKM sebagai layanan universal yang tersedia bagi semua
anak perempuan. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang memasukkan indikator
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Air Bersih, Sanitasi dan Kebersihan Diri di sekolah
ke dalam pemantauan pendidikan nasionalnya.225
UNICEF Indonesia membangun koalisi advokasi organisasi dan pemerintah untuk
mempromosikan MKM. Bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan,
LSM, tokoh masyarakat dan selebriti, serta asosiasi pelajar nasional, telah meluncurkan pedoman
MKM untuk guru dan orang tua serta mempromosikan buku komik bagi anak perempuan dan
laki-laki untuk belajar tentang MKM. Majelis Ulama Indonesia mengembangkan panduan bagi
anak perempuan tentang kesehatan menstruasi dan manajemen kebersihan berdasarkan
ajaran-ajaran agama. Sebuah buku komik dan video dibuat untuk berbagi pengetahuan
tentang MKM dan melarang ejekan terhadap anak perempuan.226

DINAMIKA PEMUDA, KELUARGA DAN
MASYARAKAT
Dorongan dan dukungan komitmen dari keluarga remaja dan komunitasnya dapat menghasilkan
hal-hal yang luar biasa! Anak muda yang tumbuh di lingkungan yang suportif, terlepas dari materi
yang mereka miliki, lebih berpotensi untuk berkembang. Anak-anak belajar dari dan mendengarkan
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orang tua dan pengasuh mereka, sosok panutan yang tak terpisahkan dalam membantu anak muda
mengembangkan sistem nilai dan opini mereka. Perlu juga menyadari bahwa sebuah keluarga tidak
harus terbatas pada orang yang terkait secara biologis dan bahwa setiap keluarga tidak memiliki
dinamika dan susunan yang sama.
Anak muda saat ini menghadapi dunia yang berubah-ubah. Kebutuhan akan pendidikan yang
lebih tinggi atau berfokus pada keterampilan menjadi lebih besar dari sebelumnya, teknologi yang
berkembang pesat telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan ada banyak pengungsi
di dunia. Bagaimana anak muda mengatasi tantangan ini akan menjadi faktor yang menentukan
seperti apa masa depan nanti bagi generasi selanjutnya. Dengan demikian, komitmen komunitas
untuk mempertanyakan norma dan bias menciptakan semua perbedaan dalam memberdayakan
remaja dan mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka.
• Saat ini, lebih dari seperempat populasi dunia berusia 14 tahun atau lebih muda dan mereka yang
berusia antara 15 dan 24 tahun merupakan kelompok terbesar yang pernah memasuki transisi ke
masa dewasa.227
• 85% dari pekerjaan yang akan ada di tahun 2030 belum ditemukan saat ini.228
• Partisipasi orangtua meningkatkan pembelajaran peserta didik baik anak yang berada di PAUD
maupun di kelas yang lebih tinggi, baik keluarga yang kesulitan ekonomi maupun yang kaya, baik
orang tuanya lulus sekolah menengah maupun perguruan tinggi.229
• Kesalahpahaman dan norma-norma budaya yang telah lama ada dapat menghalangi anak
perempuan memaksimalkan potensi mereka — dan melanjutkan kesenjangan dalam masyarakat.230

• Menurut Sensus Nasional tahun 2010, ada 65 juta anak muda di Indonesia, yang mewakili
28% dari total populasi 238 juta. Terdapat lebih banyak anak muda di daerah perkotaan
(28%) dari pedesaan (24%) dan rasio gender hampir sama rata, dengan laki-laki sedikit lebih
banyak daripada perempuan.231
• Lebih dari tiga perempat anak muda di seluruh dunia (67%) mengatakan mereka memiliki
ikatan yang kuat dengan kedua orang tua mereka dan kelompok teman-teman mereka.
Indonesia (81%) adalah negara dimana sebagian besar dari anak mudanya mengatakan
mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga mereka dan hubungan yang kuat
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dengan teman-teman. Keluarga dianggap sebagai faktor terpenting bagi anak muda ketika
memikirkan masa depan mereka. Keluarga dianggap paling penting bagi anak muda yang
tinggal di Indonesia.232

APA PENYEBABNYA?
Ketika orang tua dan pengasuh, sekolah-sekolah dan masyarakat bekerja sama untuk
mendukung anak-anak, peserta didik lebih berpotensi untuk berprestasi di sekolah, hadir
lebih teratur, lulus dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, memiliki kemampuan
sosial dan keterampilan yang lebih baik serta harga diri yang lebih tinggi.233
Demikian pula, keluarga yang suportif yang mendorong anak-anak mereka untuk terlibat dalam
kegiatan-kegiatan kepemudaan atau inisiatif pembangunan pemuda dapat menciptakan
perbedaan dalam hidup mereka. Selagi anak muda merencanakan untuk masa depan, penting
bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka memiliki pilihan untuk karir mereka, dan bahwa
pilihan mereka jauh lebih luas daripada yang mungkin dibayangkan.
Terlepas keterlibatan keluarga dan sosok panutan yang terbukti penting, pengaruh keluarga
dan budaya sebenarnya bisa menghalangi anak muda dalam mengakses peluang tertentu,
memahami hak-hak mereka dan mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Misalnya,
kepercayaan budaya seputar nilai dan peran seorang anak perempuan memiliki dampak
yang besar. Pengaruh budaya membentuk pikiran, keyakinan, penilaian, dan toleransi kita.
Ketika berpikiran bahwa perempuan akan menikah muda, orang mungkin tidak melihat alasan
untuk mendidik mereka. Namun, saat budaya atau masyarakat menghargai perempuan
sebagai individu dan anggota yang memberi kontribusi, investasi dalam pendidikan mereka
menjadi berharga. Jadi, sangat besar dampaknya saat seorang gadis muda melihat anggota
keluarganya berjuang untuk mengatasi norma gender.
Demikian pula, banyak yang berubah bagi anak muda pada era ini. Anak-anak tumbuh
dengan teknologi yang lebih terintegrasi ke dalam kehidupan mereka saat ini dibandingkan
generasi mana pun sebelumnya. Peningkatan akses ke internet dapat membantu mengurangi
kesenjangan pengetahuan, terutama dalam bidang seperti ilmu kesehatan dan keuangan.
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Namun, ini juga menciptakan tantangan. Usia 16-24 tahun menyumbang hampir setengah dari
populasi internet dan hampir 5 jam per hari dihabiskan untuk terhubung dengan internet lewat
perangkat ponsel.234 Kecanduan gawai berdampak negatif pada keberfungsian keluarga
remaja, di mana risiko kecanduan gawai yang lebih tinggi melemahkan keberfungsian keluarga.
Kecanduan gawai juga membawa pengaruh besar pada semua dimensi keberfungsian
keluarga.235

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Yang perlu untuk diedukasi bukan hanya anak perempuan dan anak laki-laki. Anggota keluarga
dan masyarakat perlu diedukasi tentang manfaat positif yang akan mereka dapatkan ketika
anak muda memperoleh pendidikan dan kesempatan. Memberikan dukungan tidak selalu
soal bersekolah; kadang-kadang dukungan adalah membantu keluarga mengatasi tantangan
yang mereka hadapi yang menyebabkan anak-anak putus sekolah, kehilangan kesempatan
untuk merencanakan masa depan, atau merasa tertekan oleh perilaku yang menyimpang atau
kriminal. Meskipun anak muda perlu dilibatkan dalam menangani masalah yang memengaruhi
mereka, mereka tidak bisa mengatasi tantangannya sendiri.
Sejumlah peluang untuk mempersiapkan anak muda Indonesia untuk masa depan termasuk:
• Kementerian dan dinas serta program pemerintah daerah dan nasional sedang dikembangkan
untuk lebih baik dalam mendanai peluang pembinaan pemuda dan mendukung anak muda
saat mereka merencanakan untuk masa depan. Mereka memastikan layanan ini dapat
diakses oleh anak muda baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.
• Keluarga dapat bekerja sama untuk menciptakan dialog yang terbuka dan saling
menghormati, yang mendorong budaya mendengarkan antara orang dewasa dan anakanak untuk membahas konteks yang dijalani oleh anak muda saat ini yang mungkin berbeda
dari orang tua mereka.
• LSM-LSM menyediakan pinjaman berbunga rendah bagi keluarga untuk menutupi
biaya terkait dengan sekolah, sehingga mereka mampu membeli buku, seragam, dan
perlengkapan yang diperlukan.
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• Sekolah juga dapat membuat program yang memberikan kesempatan bagi orang tua untuk
terlibat dan membangun struktur dimana komunikasi secara teratur dengan pihak keluarga
menjadi rutin untuk dilakukan.

• Secara global, depresi adalah salah satu penyebab utama penyakit dan disabilitas di
kalangan remaja.240

• Organisasi-organisasi membantu menyediakan pelatihan pekerjaan bagi orang tua dan
peserta didik, yang memberikan keluarga tambahan pendapatan dan kemampuan untuk
memastikan anak-anak mereka tetap di sekolah sekaligus mendapatkan keterampilan
kewirausahaan.

• Di Indonesia, prevalensi gangguan mental emosional seperti depresi dan ecemasan, adalah
6% untuk orang berusia 15 tahun ke atas, yang setara dengan 14 juta orang. 242

• Anak muda bisa sengaja dilibatkan dalam pembicaraan tentang meningkatkan proses politik,
mempromosikan keterlibatan masyarakat sipil, aktivisme dan perwujudan perdamaian. Bukti
menunjukkan bahwa gagal melibatkan anak muda dalam membangun lembaga-lembaga
baru dapat menyebabkan meningkatnya frustasi dan kebencian.236
• Mendidik tokoh/pemimpin masyarakat tentang manfaat akses pendidikan yang berkualitas
yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki, seperti kesehatan dan praktik bisnis yang
lebih baik.
• Organisasi di semua sektor –bisnis, pemerintah, sekolah, orang tua, PBB, masyarakat sipil,
dan lainnya–bersama-sama menghapus hambatan yang membebani kelompok marjinal,
termasuk perempuan dan orang miskin. Ini termasuk memastikan semua dapat terlibat
dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

KESEHATAN MENTAL
Setiap orang memiliki kesehatan mental - sama seperti kesehatan fisik, kita perlu menjaganya
dan memeliharanya. Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sehat dimana setiap
individu menyadari potensi mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang wajar,
dapat berfungsi secara produktif dan menguntungkan, dan mampu berkontribusi pada
komunitas mereka.237
• Kondisi kesehatan mental menyumbang 16% dari beban global untuk penyakit dan cedera
pada orang yang berusia 10-19 tahun.238
• Setengah dari semua kondisi kesehatan mental dimulai pada usia 14 tahun tapi kebanyakan
kasus tidak terdeteksi dan tidak diobati.239

• Bunuh diri adalah penyebab kematian ketiga teratas untuk usia 15-19 tahun.241

• Perundungan telah dijelaskan sebagai salah satu faktor risiko yang paling dapat dipantau
untuk hasil kesehatan mental yang buruk. Data representatif di tingkat nasional tentang
penindasan dari Survei Kesehatan Sekolah Dunia tahun 2015 menunjukkan bahwa lebih
dari 20% anak Indonesia di kelas 7-9 melaporkan mengalami perundungan pada bulan
sebelumnya. 243

APA PENYEBABNYA?
An estimated 10–20% of adolescents globally experience mental health conditions, yet these
remain underdiagnosed and undertreated. Multiple factors determine mental health outcomes.
The more risk factors adolescents are exposed to, the greater the potential impact on their
mental health. Factors that can contribute to stress during adolescence include a desire for
greater autonomy, pressure to conform with peers, exploration of sexual identity, and increased
access to and use of technology. Media influence and gender norms can exacerbate the
disparity between an adolescent’s lived reality and their perceptions or aspirations for the
future. Other important determinants include the quality of their home life and relationships
with peers. Violence (including harsh parenting and bullying) and socioeconomic problems
are recognized risks to mental health.244
Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah, rumah, lingkungan, tempat
umum dan tempat bekerja. Tidak hanya di berbagai tempat, tapi perundungan juga dapat
terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuknya bisa fisik, verbal, emosional, hubungan, seksual dan
saat ini perundungan dunia maya atau cyberbullying.245
Sebagian remaja lebih berisiko mengalami kondisi kesehatan mental karena kondisi hidup
mereka, stigma, diskriminasi atau pengabaian, atau kurangnya akses untuk dukungan dan
layanan yang berkualitas. Ini termasuk remaja yang hidup dalam situasi menerima bantuan
kemanusiaan dan rentan; remaja dengan penyakit kronis, gangguan spektrum autisme,
disabilitas intelektual atau kondisi neurologis lainnya; remaja hamil, remaja yang menjadi orang
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tua, atau mereka yang mengalami pernikahan dini atau paksa; anak yatim; dan remaja dari
etnis minoritas atau kelompok lainnya yang terdiskriminasi.246
Masih ada kesalahpahaman dan stigma yang menyelimuti penyakit mental. Terlepas dari
pengobatan dan usaha efektif untuk mengurangi stigma tersebut, masih ada keyakinan bahwa
orang-orang dengan masalah kesehatan mental tidak dapat diobati, sulit, tidak pintar, tidak atau
kurang mampu dibandingkan masyarakat umum. Stigma ini dapat menyebabkan kekerasan,
penolakan dan isolasi yang dalam beberapa kasus dapat menghalangi orang dengan masalah
kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.247

APAKAH ADA JALAN KELUAR?
Mengembangkan keterampilan hidup untuk anak-anak dan remaja dan menyediakan dukungan
psikososial di sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya dapat membantu mendukung
kesehatan mental yang baik. Program untuk membantu memperkuat hubungan antara remaja
dan keluarga mereka juga penting. Jika timbul masalah, maka harus terdeteksi dan ditangani
oleh pekerja kesehatan yang kompeten dan peduli.248
Mendukung hubungan pengasuhan antara orang tua dan anak-anak di awal kehidupan,
menyediakan pelatihan tentang keterampilan hidup, dan menurunkan akses ke alkohol dan
senjata api dapat membantu mencegah cedera dan kematian karena kekerasan. Perawatan
yang efektif dan penuh empati untuk korban kekerasan remaja termasuk dukungan terusmenerus dapat membantu dalam dampak fisik dan psikologis.249
Kurikulum Explore More membahas masalah kesehatan mental dengan memberikan dukungan
bagi peserta didik saat mereka mengembangkan keterampilan dalam penilaian kemampuan
diri, partisipasi dalam pengambilan keputusan, perilaku positif terhadap kesetaraan gender,
kepercayaan diri, bermimpi besar, dan mencari dukungan. Di seluruh sesi, para peserta didik
mengidentifikasi dan membangun komunitas dengan teman dan keluarga yang mendukung
di sepanjang perjalanan mereka.
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