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Tahun 2017 ditutup dengan kabar baik. Mahkamah 
Konstitusi menolak permohonan sekelompok 
orang yang berupaya mengkriminalisasi perilaku 
seksual di luar nikah. Bagi PUSKAPA ini adalah 
salah satu kabar yang dinanti-nanti. Bukan saja 
karena kami percaya bahwa inti materi permohonan 
bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip 
keadilan, dan bukti ilmiah; tetapi karena kami terlibat 
melalui pengajuan amicus curiae untuk menentang 
permohonan tersebut.
 
Buat kami, kemenangan kecil ini cukup menjadi 
penyemangat untuk terus mengedepankan 
argumen berbasis bukti, dan menjadi penyuara 
akal sehat dalam perlindungan, kesejahteraan, dan 
keadilan bagi anak dan kelompok rentan lain. 

Sayangnya di tahun ini kita  juga menyaksikan, 
mengalami, dan mungkin terkena dampak langsung 
dari berbagai pesan dan tindakan penuh kekerasan 
dan kebencian, di Indonesia maupun di dunia.
 
Ketika seorang pejabat publik menyebut “pribumi” 
dan “non pribumi” dalam pidato resminya, misalnya, 
kami ingat kelompok-kelompok di masyarakat yang 
sulit memperoleh dokumen identitas hukum karena 
mereka miskin, tergolong minoritas, atau tidak bisa 
mengakses infrastruktur dan layanan publik. Kami 
juga diingatkan pada masih berkembangnya nilai 
dan norma yang pro-kekerasan dan bias-identitas 
yang berbahaya bagi hidup anak-anak. Penelitian 
kami menunjukkan masih besarnya kesenjangan 
yang ada dan pidato tersebut mewakili sebagian 
kecil tantangan sistemik yang masih ada di depan 
mata.

PUSKAPA berkomitmen untuk terus 
mempromosikan solusi berdasarkan bukti secara 
efektif. Tahun ini kami menyelesaikan sejumlah 
pekerjaan penting. Kami terus mengerjakan 
perancangan penelitian longitudinal kesejahteraan 
anak. Kami mendukung pemerintah menyelesaikan 
panduan teknis, SOP, dan dokumen kebijakan 
yang begitu diadopsi dapat membuka akses yang 
lebih besar kepada layanan identitas hukum. Kami 
juga membantu pemerintah merampungkan peta 
jalan menuju layanan kesehatan inklusif, serta 
berkontribusi terhadap perumusan peraturan 
tentang perlindungan anak dari kekerasan dan hak 
penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi dengan 
organisasi masyarakat sipil, kami mendukung 
pencatatan kelahiran, pernikahan, kematian, dan 
biodata lebih dari puluhan ribu warga.

Tentunya semua ini harus berlanjut dan PUSKAPA 
juga terus belajar dari banyak kegagalan. 
Kami tidak bisa bekerja sendirian tanpa 
dukungan berbagai pihak, dari pemerintah 
maupun lembaga non-pemerintah. Untuk 
itu kami mengucapkan banyak terima kasih.  

Semoga laporan tahunan ini berguna bukan hanya 
untuk mendokumentasikan apa yang sudah kita 
lakukan bersama, tetapi juga untuk mengingatkan 
kita semua tentang banyaknya yang masih harus 
dilakukan.

Salam, 

Santi Kusumaningrum
Direktur PUSKAPA
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2017 dalam jumlah

Total kabupaten wilayah kerja 
PUSKAPA 20

43

Total inisiatif

5 137+ + 53
Penelitian Advokasi kebijakan Peningkatan kapasitas

Aceh
Aceh Barat, Bener 
Meriah, Bireuen

Sulawesi Selatan
Pangkep, Bantaeng

Sulawesi Barat
Mamuju

Jawa Tengah 
Pekalongan, 
Pemalang, Brebes, 
Klaten

Nasional 
Jakarta

Jawa Timur 
Trenggalek, 
Pacitan, 
Bondowoso, 
Lumajang

Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur,
Lombok Utara, Sumbawa, 
Bima

Papua
Timika, 
Jayapura

Total lembaga yang 
berkolaborasi 
dengan PUSKAPA

Total produk PUSKAPA

8 3Laporan Penelitian  
dan amicus curiae

Artikel Op-ed
(Kompas, Magdalene, 
Hukum Online) 

Catatan kebijakan/
advokasi dan 
catatan teknis

16

Total kegiatan 
dimana PUSKAPA 
menjadi pembicara/
fasilitator

33
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Apa yang 
baru di 2017

Tahun 2017 diakhiri dengan 
perubahan kepemimpinan. Irwanto 
beralih peran dari Co-Director 
PUSKAPA menjadi Pimpinan 
Dewan Penasihat PUSKAPA. Santi 
Kusumaningrum terus menjalankan 
peran dan tanggung jawab utama 
lembaga sebagai Direktur. 

Pergantian 
kepemimpinan

PUSKAPA 
berganti status
PUSKAPA berhasil melewati pro-
ses seleksi di tingkat universitas 
dan mengemban status baru di 
Universitas Indonesia sebagai Unit 
Kerja Khusus Pengabdian dan Pe-
layanan Masyarakat Fleksibilitas 
Penuh. Status baru ini mencermin-
kan pengakuan kelembagaan atas 
capaian PUSKAPA, dan di saat yang 
sama menantang kami untuk bisa 
mempertahankannya. 

Wajah baru di 
PUSKAPA

Wajah baru PUSKAPA 

Di tahun ini, kami menyambut lima 
anggota baru. Mereka adalah Chris 
Laugen, Cendy Adam, Eriando Rizky, 
Sri Andini Handayani, dan Windy 
Mulia Liem. Mereka berasal dari latar 
belakang, keahlian dan minat yang 
beragam yang akan  meningkatkan 
kualitas hasil kerja kami ke depan.   

Logo lama

Logo baru

Di tahun 2017, kami mengubah nama. Dulu, PUSKAPA 
adalah “Pusat Kajian Perlindungan Anak”, atau “Center 
on Child Protection”. Sekarang, PUSKAPA adalah 
“Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas 
Hidup Anak” atau “Center on Child Protection and 
Wellbeing”.

Menambahkan “Advokasi” menggarisbawahi bahwa 
penelitian  menjadi dasar kerja-kerja advokasi 
kebijakan dan pengembangan program. Yang kami 
lakukan tidak pernah “sekadar” penelitian, dan 
advokasi kami pasti berbasis bukti. Menambahkan 
“Kualitas Hidup”/”Wellbeing” mewakili lingkup kerja 
kami dalam memahami  berbagai faktor yang 
mempengaruhi kemampuan anak-anak mengakses 
kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan 
pengasuhan inklusif. 
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PENELITIAN

Membangun jalan 
menuju kualitas 
dan daya tahan 
hidup anak

6 P E N E L I T I A N
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Di 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) dan PUSKAPA bersama Columbia 
University dan SurveyMETER meluncurkan inisiatif studi 
longitudinal yang bertujuan memahami penyebab utama 
dan efek jangka panjang dari kesulitan hidup yang dialami 
anak-anak. Tujuan lain adalah memahami  bagaimana 
sebagian anak-anak bisa bertahan dan mengatasi 
kesulitan hidup, termasuk kesuksesan akademiknya.  
Aspirasi kami adalah menyelenggarakan  studi multi-
tahunan skala nasional yang disebut Studi Longitudinal 
Anak dan Keluarga (SLAK). Pada 2016, studi eksploratif 
dilakukan untuk mendalami konsep-konsep kunci dan 
kesiapan daerah dan masyarakat untuk mendukung 
SLAK. Hasilnya menjadi dasar SLAK untuk mengikuti 
dua cohort anak: usia lebih muda (6-18 bulan) dan usia 
lebih tua (10-12 tahun). 

Sebagai kelanjutan, SLAK 2017 mengembangkan dan 
menguji coba dua komponen: pendekatan penelitian 
(pengumpulan data berbasis sekolah vs rumah tangga) 
dan instrumen (modul rumah tangga, modul ibu, modul 
pengasuh utama, dan modul anak). Studi dilakukan di 
Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) dan Mamuju (Sulawesi 
Barat). 

Tahun 2017 menjadi dasar PUSKAPA merancang 
perbaikan dan menuntaskan digitalisasi modul, serta 
menyiapkan uji coba kedua dengan sampel yang lebih 
besar di 2018. Pendekatan rumah tangga dan sekolah 
akan dipadukan secara strategis.

Studi longitudinal anak 
dan keluarga

Di 2013, Pemerintah Indonesia melaksanakan survei 
untuk mengukur prevalensi kekerasan terhadap anak 
di Indonesia (SKTA). Meski sudah digunakan untuk 
merancang kebijakan perlindungan anak, SKTA 2013 
masih perlu disempurnakan  untuk mencapai validitas 
dan reliabilitas yang lebih tinggi. Di 2017, PUSKAPA 
bersama BAPPENAS, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan UNICEF, 
mulai merancang SKTA 2018 secara lebih matang. 

Di 2017, PUSKAPA menyelesaikan studi literatur tentang 
pengukuran  kekerasan terhadap anak. Tujuan studi 
ini adalah memberikan informasi tentang metodologi 
penelitian untuk meneliti kekerasan terhadap anak 
dengan membandingkan  keunggulan dan kelemahan 
pendekatan-pendekatan yang telah digunakan di 
berbagai negara termasuk Indonesia. Studi ini mengkaji 
26 publikasi internasional dan laporan lembaga yang 
relevan.

Temuan studi ini digunakan PUSKAPA untuk membantu 
Pemerintah utamanya KPPPA dalam menyusun SKTA 
2018.

Memahami dan mengukur 
kekerasan terhadap anak 
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Sejak 2013, PUSKAPA menekuni topik sistem identitas 
hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian di 
bidang ini bertujuan untuk melihat situasi kepemilikan 
dokumen identitas hukum di anak-anak, perempuan, 
warga miskin, dan kelompok berkebutuhan khusus 
(Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan/NIK, 
Kartu Keluarga/KK, Kartu Tanda Penduduk/KTP, bukti 
perkawinan dan sebagainya), mengidentifikasi penyebab 
dan dampak kepemilikan dan ketiadaan dokumen, dan 
mendalami jalan keluar berbasis-sistem untuk mengatasi 
kesenjangan identitas hukum di Indonesia.  

Pada 2014, PUSKAPA menyelesaikan studi “Jutaan 
Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia” bersama 
BAPPENAS, PEKKA, dan Kemitraan Indonesia-Australia 
AIPJ yang melihat kepemilikan akta kelahiran dan bukti 
perkawinan. Di 2015, studi “Menemukan, Mencatat, 
Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia” bersama 
BAPPENAS dan Kemitraan Indonesia-Australia KOMPAK 
dilakukan untuk melihat situasi sistem pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, dan statistik hayati (PS2H) 
secara utuh. Pada 2017, sebagai rangkaian kerjasama 
dengan BAPPENAS dan KOMPAK, PUSKAPA melakukan 
kaji cepat sistem PS2H di wilayah program baru di Jawa 
Timur, khususnya di Kabupaten Bondowoso, Pacitan, 
Lumajang dan Trenggalek. Hasilnya memperkuat 
rancangan program yang mencakup Kabupaten tersebut 
di Jawa Timur.

Kaji Cepat Pencatatan Sipil 
dan Statistik Hayati (PS2H) 
di Jawa Timur

Lebih dari sekadar 
mencatat: 
sistem identitas 
hukum di Indonesia

PENELITIAN

8 P E N E L I T I A N
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Masalah identitas hukum tidak hanya terbatas di dalam wilayah Indonesia. Masyarakat 
yang ada di wilayah perbatasan bahkan mengalami situasi kenirwarganegaraan 
(statelessness). Di tahun 2017, PUSKAPA bersama Norwegian Refugee Council 
dan Statelessness Network Asia Pacific melakukan studi literatur tentang keadaan 
nirwarganegara di Malaysia dan Indonesia. Studi ini mengkaji 28 publikasi internasional 
dan laporan lembaga yang relevan.

Studi menemukan bahwa risiko kenirwarganegaraan dipengaruhi oleh, antara lain: 
kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran informasi dalam dokumen administrasi negara, 
status perpindahan penduduk, prosedur dan peraturan yang diakui negara tempat 
pendaftaran akan dilakukan, dan kapasitas dan kemauan negara dalam memperluas 
layanan identitas hukum kepada orang dengan status nirwarganegara di wilayahnya.

Temuan studi ini menjadi dasar PUSKAPA melakukan dialog-dialog dengan multi-pihak 
untuk mencari jalan keluar bagi masalah kenirwarganegaraan di Indonesia.

Kajian literatur tentang kerangka hukum 
kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia

9
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Indonesia mengesahkan UU No 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Lima tahun 
berjalan, pelaksanaan UU SPPA masih terkendala 
dengan belum rampungnya regulasi pendukung UU 
SPPA, fasilitas dan sumberdaya yang belum memadai 
untuk pelaksanaan diversi dan reintegrasi, minimnya 
mekanisme alternatif penangkapan dan penahanan 
anak, serta tidak terpantaunya layanan dan pemenuhan 
hak anak sebagai korban.
 
Di 2017, PUSKAPA menyelesaikan studi literatur tentang 
“Status dan Implementasi UU SPPA” untuk menjadi 
dasar informasi dalam mengidentifikasi prioritas jangka 
pendek (2018-2019) dan prioritas jangka panjang 2020-
2024 oleh pemerintah. Studi ini meninjau publikasi yang 
terbit seputar SPPA dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 
Studi ini menemukan bahwa meskipun telah terjadi 
perubahan dan inisiatif baik setelah diundangkannya UU 
SPPA, masih terdapat kelemahan baik dari sisi kebijakan 
maupun proses implementasinya. Meski tren menurun, 
karakteristik anak yang masuk ke dalam penjara masih 
sama dengan mayoritas tindak pidana pencurian 
dan narkoba. Meski ada peningkatan jumlah SDM, 
infrastruktur, dan kebijakan, masih terdapat keterbatasan 
kualitas, persebaran, dan ketersediaan kebijakan, sarana-
prasarana memadai, dukungan alternatif untuk proses 
diversi, serta sistem data dan informasi yang andal.

Mewujudkan 
keadilan 
untuk anak dalam 
sistem hukum 
dan peradilan

Kajian Literatur Status 
dan Implementasi UU SPPA 

PENELITIAN

10 P E N E L I T I A N
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Di tahun 2017, PUSKAPA mengirim tiga dokumen 
Amicus Curiae (sahabat peradilan) untuk memberi 
masukan dalam perkara pengujian Undang-Undang 
di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara tersebut terkait 
dengan permohonan memperbolehkan guru melakukan 
kekerasan fisik kepada muridnya, permohonan agar 
pemerintah daerah tidak harus mengikuti skema 
JKN, dan permohonan perluasan pasal “perzinahan” 
dan “sodomi” dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). PUSKAPA menyusun setiap Amicus 
melalui kajian literatur yang mendalam untuk 
membangun argumen yang didukung oleh bukti ilmiah 
dan hukum untuk dapat dipertimbangkan oleh MK.  

Untuk perkara perluasan zina, PUSKAPA berargumen:
 
1. Permohonan ini bias kelas. 
Lebih dari 50% pasangan yang menikah di Indonesia 
tidak memiliki bukti perkawinan, dan sebagian besar 
dari mereka hidup dalam kemiskinan, di daerah 
terpencil, mengalami disabilitas, atau pemeluk agama 
atau kepercayaan di luar enam agama yang diakui oleh 
Pemerintah. 

2. Permohonan ini bias gender. 
Aktivitas seksual menempatkan perempuan dan 
anak-anak perempuan pada risiko yang lebih besar 

Kajian literatur untuk 
menyusun Amicus Curiae 

daripada laki-laki dan anak-anak laki-laki. Tidak hanya 
risiko kehamilan yang tidak direncanakan yang dapat 
mengakibatkan kematian ibu, kematian bayi, atau 
memperbesar risiko bayi lahir stunting, tetapi juga biaya 
sosial akibat penyakit menular seksual dan “kehilangan 
keperawanan” berdampak lebih besar pada perempuan. 
Mengkriminalisasi perempuan yang aktif secara seksual 
namun secara hukum belum menikah hanya akan 
menjauhkan mereka dari layanan dan perawatan yang 
mereka butuhkan. Korban perkosaan yang tidak dapat 
memberikan bukti yang cukup untuk menghukum 
penyerang mereka justru bisa dikenai hukuman karena 
mereka dianggap “berhubungan seks di luar nikah”.

3. Permohonan ini bias perlindungan anak. 
Negara telah membangun komitmen untuk membentuk 
sistem perlindungan anak yang didukung oleh berbagai 
pihak, termasuk orang tua serta masyarakat. Dengan 
meningkatnya potensi anak dipidana karena melakukan 
aktivitas seksual berisiko, jumlah anak yang dapat 
dipidana akan meningkat tajam, berdampak pada 
hilangnya generasi penerus yang dapat berkontribusi 
positif untuk pembangunan. 

MK pada akhirnya mengeluarkan putusan menolak 
permohonan perluasan zina. Di dua perkara lainnya, MK 
juga mengeluarkan putusan menolak permohonan agar 
guru boleh melakukan kekerasan fisik kepada muridnya, 
dan menolak permohonan agar pemerintah daerah tidak 
harus mengikuti skema JKN.

11
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ADVOKASI 
KEBIJAKAN
Menguatkan sistem 
perlindungan dan 
kesejahteraan sosial 
untuk kelompok rentan

12 A D V O K A S I  K E B I J A K A N
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PUSKAPA mendorong  pemerintah   untuk   
mengumpulkan tiga jenis data sebagai masukan 
kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih 
efektif. Ketiganya mendapat dukungan penuh dari 
pemerintah:

1. Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) untuk 
menghasilkan data prevalensi, karakteristik, dan 
akar masalah kekerasan terhadap anak dan kualitas 
layanan program perlindungan anak (bersama KPPPA 
dan BPS)

2. Studi Anak di Luar Pengasuhan Keluarga untuk 
melengkapi data dari survei tradisional dan 
mendapatkan data yang inklusif tentang anak-anak 
di luar pengasuhan keluarga dan hidup di luar rumah 
tangga, bersama Kemensos.

3. Studi Longitudinal Anak dan Keluarga (SLAK) agar 
Indonesia dapat memiliki data yang komprehensif 
dan longitudinal terkait penyebab utama dan efek 
jangka panjang dari kesulitan hidup yang dialami 
anak-anak dan bagaimana sebagian anak-anak bisa 
bertahan dan mengatasi kesulitan hidup, termasuk 
kesuksesan akademiknya, bersama Kemendikbud -- 
lihat halaman 7

Menguatkan ketersediaan 
data yang inklusif 

Kemensos menguji coba  pengembangan Program 
Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di lima 
wilayah (Kabupaten Tulungagung, Kota Surakarta, 
Kabupaten Klaten, Kota Makassar dan Kabupaten 
Gowa). Program ini berupaya menjawab kebutuhan 
dalam memberikan layanan secara integratif pada anak, 
terutama memadukan layanan psikososial dan bantuan 
sosial untuk mewujudkan layanan yang komprehensif 
dan didukung oleh pekerja sosial yang cakap.

PUSKAPA membantu penyusunan kerangka 
pemantauan dan evaluasi, melakukan observasi ke 
unit-unit layanan terpadu di daerah uji coba, membuat 
catatan atau bahan advokasi, serta mengadakan 
lokakarya nasional untuk mendapatkan dukungan 
dari pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan berbagi 
pengalaman tentang implementasi model PKSAI yang 

1. Dukungan teknis terhadap perkembangan peta 
jalan kesehatan inklusif

 Kementerian Kesehatan didukung WHO 
memprakarsai  pengembangan rencana jangka 
panjang layanan kesehatan inklusif agar sistem 
dan layanan kesehatan tidak lagi mengabaikan 
penyandang disabilitas. PUSKAPA bersama WHO, 
CBM, dan KOMPAK membantu penyusunan dan 
finalisasi “Peta Jalan menuju Layanan Kesehatan 
Inklusif 2017-2030” melalui rangkaian konsultasi dan 
wawancara mendalam lintas-stakeholder. 

2. Perancangan Peraturan Pemerintah Mengenai 
Kesejahteraan Sosial, Habilitasi dan Rehabilitasi 
bagi Penyandang Disabilitas

 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) 
mengamanatkan Pemerintah untuk menetapkan 
peraturan pelaksananya. Dalam koordinasi Bappenas, 
pemerintah memutuskan untuk membuat 7 (tujuh) 
Peraturan Pemerintah (PP), 2 (dua) Peraturan Presiden 
(Perpres), dan 1 Peraturan Menteri (Permen). Bersama 
SAPDA, PJS, HWDI, YAKKUM, Sehati dan berbagai 
organisasi penyandang disabilitas yang tergabung 
dalam Pokja Implementasi UU Nomor 8 Tahun 
2016, dibantu PSHK, FH UGM, TAF, dan Mahkota, 
PUSKAPA membantu penyusunan Rancangan PP 
yang mengatur kesejahteraan sosial, habilitasi dan 
rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Proses telah 
menghasilkan Draft Rancangan PP Pemenuhan Hak 
Kesejahteraan Sosial Serta Layanan Habilitasi dan 
Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas. Targetnya, 
Rancangan PP tersebut selesai dibahas di 2018.

Mendorong layanan 
terpadu yang tersedia 
di desa dan didukung pekerja 
sosial yang cakap

Mendorong kebijakan 
yang fokus pada kelompok 
berkebutuhan khusus

sudah dilakukan. UNICEF bersama PUSKAPA terus 
memberikan dukungan teknis kepada Kemensos 
untuk melakukan perluasan model PKSAI serta 
pengembangan modul-modul pelatihan bagi pekerja 
sosial. Di akhir 2017, Kemensos merencanakan 
perluasan wilayah PKSAI ke 100 Kabupaten lain. 
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Menguatkan 
kebijakan dan 
program untuk sistem 
identitas hukum yang 
inklusif dan akuntabel

ADVOKASI KEBIJAKAN
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Pengembangan dan uji coba model layanan kolektif 
terpadu dan keliling
PUSKAPA mendukung pemerintah daerah untuk 
mendekatkan layanan kolektif dan terintegrasi di tingkat 
desa dan kecamatan. (1) model percepatan untuk 
memudahkan anak yang telah ada dalam basis data 
kependudukan (SIAK) mendapat akta kelahiran dan 
orangtuanya untuk mendapatkan bukti perkawinan, (2) 
model pencegahan yang fokus pada anak di bawah usia 
lima agar tercatat melalui layanan kesehatan ibu dan 
anak serta PAUD, dan (3) model penjangkauan untuk 
anak-anak dan keluarganya yang tereksklusi dan tidak 
terjangkau pelayanan. 

Mengembangkan SOP untuk layanan yang konsisten
Pada tingkat nasional, PUSKAPA memberi dukungan 
teknis kepada Kemendagri  dengan mengembangkan 
standar operasional prosedur (SOP) pencatatan sipil 
dan pendaftaran penduduk. Saat disahkan, SOP ini akan 
memastikan terselenggaranya layanan minimum di lebih 
dari 500 kantor Dukcapil di Indonesia. 

Menyederhanakan prosedur pencatatan sipil
PUSKAPA mendukung alternatif persyaratan bukti 
perkawinan orangtua untuk mendapat akta kelahiran 
anak dengan nama kedua orangtua. Melalui Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016, orangtua 
yang tercatat “menikah” pada KK meski tidak punya Buku 
Nikah atau Akta Perkawinan, dapat menandatangani 
pernyataan resmi (“SPTJM”) untuk menghasilkan akta 
kelahiran anak yang mengandung nama kedua orangtua.

Peningkatan kapasitas warga, penyedia layanan, dan 
pengambil kebijakan PS2H
Melalui pelatihan dan diskusi komunitas, PUSKAPA 
memberikan materi tentang PS2H, yang menitikberatkan 
pada partisipasi warga dalam mewujudkan perencanaan 
dan penganggaran desa yang inklusif. Selain itu, 
PUSKAPA juga membantu meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya dan cara mengurus 
dokumen identitas hukum. PUSKAPA juga membantu 
penyusunan media sosialisasi di Jawa Tengah dengan 
melibatkan Disdukcapil dan Masyarakat.

Menguatkan layanan 
pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil serta 
membantu masyarakat agar 
dapat mengaksesnya

Membangun PS2H berbasis desa untuk keberlanjutan
PUSKAPA bersama mitra di daerah mendorong inisiatif 
pelembagaan petugas yang berfungsi membantu 
proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di 
tingkat desa. Mereka dilatih bekerja untuk melakukan 
sosialisasi, memfasilitasi pelayanan warga, dan 
memeriksa kelengkapan persyaratan pengurusan 
dokumen administrasi kependudukan, melaksanakan 
pendataan dan pembaharuan data kependudukan 
desa secara berkala, dan menyusun laporan data 
kependudukan dan menyampaikannya kepada Kepala 
Desa, Camat, dan Disdukcapil.

Secara total, rangkaian advokasi ini telah 
menghasilkan: 

64,488
permohonan 
dokumen

46,740
dokumen identitas 
hukum terbit

warga diberi 
pemahaman 
tentang 
adminduk/PS2H

1,959
petugas registrasi 
di tingkat desa 
terbentuk, dilatih, 
dan bekerja

329 

12
peraturan di tingkat 
daerah yang mendukung 
terbentuk

Semuanya berdampak 
bagi kelompok rentan di 

16 wilayah 
program kerjasama 
dengan KOMPAK
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Menguatkan kebijakan lintas-
sektor di tingkat pusat dan 
daerah yang mendukung 
sistem identitas hukum yang 
inklusif dan akuntabel  

Penyusunan strategi nasional untuk sistem PS2H yang 
lebih kuat: Strategi Nasional (Stranas) yang jelas untuk 
PS2H sangat dibutuhkan agar para pemangku kebijakan 
di tingkat nasional dan daerah memiliki panduan dalam 
menjalankan program dan kegiatan bersama. Stranas 
PS2H ini merupakan inisiatif dari Bappenas, Kemendagri, 
dan KSP, yang bertujuan untuk melembagakan rencana 
penguatan sistem PS2H untuk periode 2017-2024. 
PUSKAPA memfasilitasi konsultasi lintas sektor dan 
penyusunan naskah Stranas. Proses ini menghasilkan 
naskah Stranas PS2H, naskah peraturan presidennya, 
dan naskah peraturan menteri untuk Sekretariat Stranas 
PS2H. 

Menjadi mitra kritis pemerintah melalui Pokja Identitas 
Hukum: PUSKAPA bersama Kemitraan, IKI, LBH-APIK, 
GANDI, dan PEKKA sepakat membentuk Kelompok 
Kerja Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum). Keenam 
anggota lembaga secara kolektif ingin mewujudkan 
sistem identitas hukum yang inklusif, non-diskriminatif, 
dan akuntabel dengan bekerja sebagai mitra kritis 
Pemerintah.

Inisiatif ini dimulai di 2017 dengan kegiatan memperkuat 
arah dan strategi interoperabilitas sistem manajemen 
informasi antar lembaga dan peningkatan kualitas serta 
pemanfaatan data pencatatan sipil dan pendaftaran 
penduduk untuk perluasan akses perlindungan sosial 
yang inklusif antara Kemendagri dan Kemensos.

Menguatkan kualitas dan 
pemanfaatan data yang 
dihasilkan sistem PS2H 

16 A D V O K A S I  K E B I J A K A N
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Menguatkan akses pada 
keadilan untuk anak 

Advokasi strategi implementasi Undang-Undang 
Sistem  Peradilan Pidana Anak (SPPA)
PUSKAPA menyusun catatan kebijakan dan memfasilitasi rangkaian 
konsultasi di tingkat nasional bersama BAPPENAS terkait pelaksanaan, 
tantangan, dan peluang pelaksanaan SPPA yang lebih baik. PUSKAPA juga 
menyelenggarakan diskusi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. 
Berbasis ini, PUSKAPA membantu pemerintah mengidentifikasi prioritas di 
bidang: 
1.  Mekanisme diversi yang efektif dan akuntabel
2.  Penyediaan pendampingan dan bantuan hukum yang berkualitas  

untuk anak
3. Pengembangan fasilitas dan penguatan kebijakan UU SPPA
4. Penyelenggaraan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang memadai
5. Peningkatan kapasitas pelaksana UU SPPA
6. Penguatan sistem data dan informasi, pemantauan dan evaluasi

Memberi masukan pada perancangan 
peraturan perundang-undangan 
berbasis bukti
• Menyatu dengan kegiatan penyusunan Rancangan PP Pemenuhan Hak 

Kesejahteraan Sosial Serta Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi 
Penyandang Disabilitas

• Menyatu dengan kegiatan penyusunan 12 peraturan di tingkat daerah 
yang mendukung berlanjutnya model layanan adminduk/PS2H kolektif 
terpadu dan keliling serta berbasis desa

Terlibat dalam litigasi strategis untuk 
perlindungan anak
• Menyatu dengan penyusunan amicus curiae tentang permohonan agar 

guru dapat melakukan kekerasan fisik kepada muridnya
• Menyatu dengan penyusunan amicus curiae terkait perkara pemerintah 

daerah tidak harus mengikuti skema JKN
• Menyatu dengan penyusunan amicus curiae perluasan “perzinahan” dan 

“sodomi”

Mendorong program terkait sistem 
peradilan anak yang lebih baik

ADVOKASI KEBIJAKAN
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PENINGKATAN 
KAPASITAS

Kegiatan dimana PUSKAPA menjadi 
penyelenggara atau narasumber

24 Januari 
Menyelenggarakan Lokakarya 
Nasional Pembelajaran dan 
Penguatan Pelaksanaan 
Model Layanan Anak Integratif 
(Kemensos - UNICEF - 
PUSKAPA)

21 Maret
Menyelenggarakan Diseminasi 
Hasil Studi Eksploratif SLAK 
tahun 2016 (Kemendikbud - 
PUSKAPA)

16 Mei
Menyelenggarakan Lokakarya 
Seri Konsultasi Penyusunan 
Peta Jalan Disabilitas (WHO - 
CBM - PUSKAPA)

23 Mei
Menyelenggarakan Pelatihan 
Adminduk dalam Sekolah Politik 
Anggaran (SEPOLA) (KOMPAK - 
PUSKAPA - TAF)

13 Juni 
Menyelenggarakan Lokakarya 
Kepemilikan Akta Kelahiran 
100% (UNICEF - BAPPENAS - 
PUSKAPA)

5 September
Menyelenggarakan Pertemuan 
validasi peta jalan layanan 
kesehatan inklusi bagi 
penyandang disabilitas 
(Kemenkes - PUSKAPA)

16 November
Menyelenggarakan Lokakarya 
Memperkuat Bukti untuk 
Kebijakan dan Program 
Pemenuhan Hak dan 
Perlindungan Anak tahun 2020-
2024 (BAPPENAS - UNICEF - 
PUSKAPA)

6 Desember
Menjadi narasumber Hari 
Disabilitas Internasional di 
Kementerian Kesehatan

21 November
Menyelenggarakan Diskusi 
Nasional Pemanfaatan Data 
(BAPPENAS - KOMPAK - 
PUSKAPA)

10 Oktober
Menyelenggarakan Lokakarya 
OMS untuk Implementasi 
SPPPA

13 November
Menjadi narasumber di 
Konferensi UNESCAP tentang 
Social Protection Meeting, di 
Bangkok (UNESCAP)

2-3 Agustus
Menjadi narasumber untuk 
pertemuan “Rethinking 
Children’s Rights and Child 
Protection in a Turbulent World”, 
di New York (CPC dan Wellspring 
Foundation)

17-18 Agustus
Menjadi technical oversight 
committee untuk penyusunan 
“Toolkit for initiating, 
implementing and expanding 
paralegal projects on legal 
identity registration and 
nationality documentation” 
di London (Open Society 
Foundation dan UNHCR)

18 P E N I N G K ATA N  K A P A S I TA S
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Seri Pembelajaran (Learning Series)

3 April
Relokasi Penduduk Terdampak Bencana: 
Bukan Sekedar Perpindahan Fisik

Pembicara: 
Dicky Pelupessy

Partisipan
28

24 Juli
Bonus Demografi: Apa Implikasinya Terhadap 
Upaya Perlindungan Anak?

Pembicara: 
• Maliki, Direktur Perencanaan Kependudukan 

dan Perlindungan Sosial Bappenas
• Turro Selrits Wongkaren, Kepala Lembaga 

Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Indonesia

63
Partisipan

26 September
Upaya Penghapusan Perkawinan Anak: 
Sudah sampai di mana kita?

Pembicara:
• Gantjang Amanullah, Direktur Statistik 

Kesejahteraan Rakyat BPS
• Supriyadi Widodo Eddyono - Direktur Eksekutif 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 
Koalisi 18+

• Ahmad Hilmi, Project Manager Rumah KitaB

50
Partisipan

30 Agustus
Melindungi Anak dari Kekerasan Melalui 
Kebijakan dan Program

Pembicara:
• Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur 

Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan 
Olahraga, Bappenas

• Marwan Syaukani, Kemenko PMK
• Dudy Hidajat, Yayasan Sayangi Tunas Cilik/

Save the Children Indonesia
• Eka Simanjuntak – Yayasan Nusantara 

Sejati – UNICEF

76
Partisipan

24 Oktober
Bagaimana Kita Bisa Memahami dan Mengakhiri 
Kekerasan Domestik pada Anak?

Pembicara:
• Magdalena Sitorus, Komnas Perempuan
• Dr. Ariane Utomo, Australian National University
• Rini Handayani, Asisten Deputi Perlindungan 

Anak pada Kekerasan dan Eksploitasi, KPPPA

50
Partisipan

Seri kegiatan pembelajaran atau learning series PUSKAPA merupakan kegiatan dalam bentuk 
dialog-dialog kebijakan yang terbuka dan berbasis-informasi, dimana para partisipan dapat 
berinteraksi dan berdiskusi dengan berbagai ahli, mulai dari akademisi hingga pembuat kebijakan, 
mulai dari praktisi hingga tokoh organisasi masyarakat, untuk memahami situasi dan tantangan 
terkait upaya perlindungan anak di Indonesia.

19
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Magang 
dan praktikum
Selama tahun 2017, PUSKAPA menerima tiga orang 
mahasiswa praktikum, dari Columbia University, Tel 
Aviv University, serta dari Princeton University. Dengan 
bekerja di PUSKAPA, mahasiswa praktikum akan 
mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk 
belajar tentang teori, praktik-praktik dan keterkaitan 
antara bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan 
sosial, dan keadilan sosial yang mempengaruhi anak-
anak di Indonesia.

Amanda Cheong, kandidat Ph.D, Department of  
Sociology Princeton University. 
Amanda memberikan perhatian lebih pada 
kelompok pekerja migran Indonesia yang berada di  
Sabah,  Malaysia. Selama masa praktikum, Amanda 
menidentifikasi hambatan kelompok tersebut dalam 
mengakses layanan pencatatan sipil dan statistik hayati.

Ilana Seff, kandidat Ph.D., Department of Population 
and Family Health Columbia University. 
Selama masa magangnya, Ilana terlibat dalam proses 
penyusunan instrumen SLAK, serta meninjau pedoman 
penelitian yang telah disusun untuk kebutuhan uji coba 
instrumen SLAK.

Daniel Emont, mahasiswa dari Sackler School of 
Medicine, Tel Aviv University. 
Selama masa magangnya, Daniel terlibat dalam 
penyusunan dan proses uji coba instrumen SLAK serta 
menyusun materi komunikasi PUSKAPA.

Seri diskusi brown bag merupakan seri diskusi informal 
untuk internal PUSKAPA bagi para staf untuk berbagi 
pengetahuan dan informasi. Seri diskusi ini juga 
menghadirkan narasumber yang bisa berasal dari 
internal maupun eksternal PUSKAPA.

Brown bag 
discussions

Pelatihan 
untuk mitra

Pelatihan untuk 
PUSKAPA sendiri 

2 Februari 2017
Feri Sahputra (Peneliti PUSKAPA)
Topik: Gugatan Bupati Gowa terhadap BPJS Kesehatan

23 Maret 2017
Wenny Wandasari (Peneliti PUSKAPA)
Topik: Overview Program Kesejahteraan Sosial Anak 
Integratif (PKSAI)

26 Agustus 2017
Amanda Cheong (Kandidat PhD Departemen Sosiologi 
di Universitas Princeton)
Topik: Akses Keluarga Miskin ke Pencatatan Sipil dan 
Statistik Hayati (PS2H) di Sabah

28 September 2017
Sandeep Nawani (Mahasiswa Pascasarjana Kesehatan 
Masyarakat di Universitas Harvard)
Topik: Etnografi sebagai alat untuk mengadvokasi 
kebijakan melalui bukti empiris untuk solusi pragmatis

2 Mei 2017
Pelatihan Dasar-Dasar PS2H, Desain Program, 
dan Monev bagi Mitra Pelaksana 
(KOMPAK - PUSKAPA - TAF)

23 Mei 2017
Pelatihan Adminduk dalam Sekolah Politik 
Anggaran (SEPOLA) 
(KOMPAK - PUSKAPA - TAF)

10 Juli 2017
Pelatihan Model-model PS2H bagi Mitra Pelaksana
(KOMPAK - TAF - PUSKAPA)

31 Juli - 3 Agustus 2017 
Pelatihan M&E
Pelatihan “Meningkatkan Efektivitas Program melalui 
M&E” yang diselenggarakan oleh lembaga Solidaritas 
diberikan kepada dua peneliti PUSKAPA.

11 - 12 April 2017
Pelatihan pengolahan data IFLS dengan STATA 
Pelatihan STATA yang diadakan oleh Lembaga Demografi 
(LD) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 
(FEB UI) selama dua hari diikuti tujuh peneliti PUSKAPA. 

13 - 14 Desember 2017 
Pelatihan berpikir jernih & presentasi strategis oleh C4C
Pelatihan “Advokasi yang efektif dimulai dari pemikiran 
yang jernih dan penyampaian yang strategis” 
diselenggarakan oleh Communication for Change (C4C). 
Semua staf teknis PUSKAPA mengikuti.

PENINGKATAN 
KAPASITAS
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Transparansi dan akuntabilitas
Pada tahun 2017, PUSKAPA menjalani proses audit yang dilakukan oleh: 

Audit Donor: KOMPAK - Mazar’s  Akuntan Publik
Audit UI Internal: SPI & Eksternal 
Audit internal PUSKAPA: Dalam proses

Chair of PUSKAPA's 
Board of Advisor

President of UI
Cq. Dean

Board of Advisor
(BOA)

Director

Head of
Operations

Research &
Advocacy
Assistants

Research &
Advocacy

Associates

Senior Advisors
& Technical Leads

Logistic &
Procurement

Officer

Finance
Assistant

Finance
Manager

Program &
Communications

Officer

Knowledge
Manager

IT & Web
Officer  

Secretary Admin
Assistant

Program 
Manager

Nama Jabatan

Santi Kusumaningrum Director

Irwanto Chair of PUSKAPA’s Board of Advisor

Ni Made Martini Puteri Head of Operations

Dalimaya Finance Manager

Putri Kusuma Amanda
Program Manager & Technical Lead for Access 
to Justice

Harriz Jati Knowledge Manager

Marsha Habib Program and Communications Officer

Petty Handani Logistic and Procurement Officer

Yanti Nurhayati Secretary

Yulianti Administrative Assistant

Trinia Prabawani Finance Assistant

Cyril Bennouna
Senior Advisor for Research, Monitoring, 
and Evaluation

Muhammad Jaedi
Senior Advisor for Governance and 
Government Relations

Chris Laugen Technical Lead for Research

Ni Luh Putu Maitra Agastya Technical Lead for Social Protection

Clara Siagian Senior Researcher

Sri Andini Handayani
Associate for Research, Monitoring 
and Evaluation

Rahmadi Usman Research and Advocacy Associate

Rama Adi Putra Research and Advocacy Associate

Sandra Dewi Arifiani Research and Advocacy Associate

Wenny Wandasari Research and Advocacy Associate

Windy Mulia Liem Research and Advocacy Associate

Cendy Adam Research and Advocacy Assistant

Eriando Rizky Research and Advocacy Assistant

Feri Sahputra Research and Advocacy Assistant

Shaila Tieken Research and Advocacy Assistant

Tata kelola 
struktur organisasi
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Mitra kami

Mahkamah Agung, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pusat Statistik (BPS), 
Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), BPJS Kesehatan, Komisi 
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

DFAT, KOMPAK, UNICEF, WHO, 
World Bank, MAHKOTA, TAF, 
UNHCR, CBM, UNDP, AIPJ, 
MAESTRAL, Yayasan Sayangi 
Tunas Cilik (Save The Children), 
PLAN, OSF/OSJI

Columbia University, 
SurveyMeter, MaPPI FHUI, 
SMERU, PSHK, ICJR, 
Lembaga Demografi 
Universitas Indonesia, 
Sekolah Tinggi Hukum 
JENTERA, FH UGM

IKI, PEKKA, IKI, Kemitraan, 
LBH Apik, GANDI, PKPM, 
GERAK, PUPUK, INISIATIF, 
LPPSP,  YAS, YASMIB, LPA 
Klaten, LPA Karampuang, LPA 
NTB, LPPSP, RJWG, Yayasan 
Bahtera, LAHA, TIFA, SAPDA, 
PJS, HWDI, YAKKUM, Sehati

PUSKAPA bermitra secara langsung dengan, didukung oleh, 
atau bekerja bersama dengan:

Lembaga/Institusi 
Pemerintah

Mitra 
Pembangunan

Lembaga/Institusi 
Akademis/
Penelitian

Organisasi 
Masyarakat Sipil 
dan Organisasi 
Penyandang 
Disabilitas
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Photos by Lindsay Stark and Windy Mulia Liem for PUSKAPA, and Suherina for KOMPAK

Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1, Kampus UI, Depok 16424
Telepon: (021) 78849181 visit: www.puskapa.org e-mail: puskapa@puskapa.org

Facebook: PUSKAPA  Twitter: @puskapa  Instagram: @puskapa
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