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Rekan-rekan,

Selain menjadi ritual tahunan kami, Laporan 
Tahunan 2019 ini istimewa karena tahun ini, 
kami mencapai tonggak pertama kami. 
Agustus lalu adalah ulang tahun ke-10 kami 
dan betapa jauh kami sudah melangkah! Kami 
memulai awal yang sederhana pada tahun 
2009 sebagai kantor kecil dengan tiga orang 
staf. Sepuluh tahun kemudian, kami sudah 
bertiga puluh lebih, merayakan keberadaan 
kami. 

PUSKAPA adalah ide dan cita-cita terwujud, 
dan kami telah bertumbuh dalam ukuran, 
kedalaman, dan, semoga, kontribusi. Kami 
melakukannya bersama Anda semua, mitra 
nasional dan internasional kami, lembaga 
penelitian, masyarakat sipil,  pemerintah, 
legislator, donor, para individu yang 
berkomitmen, dan semua organisasi yang 
mendukung. Kami berterima kasih atas 
kemitraan selama ini.



Kerja kami dalam memperkuat sistem identitas 
hukum dan Pencatatan Sipil dan Statistik 
Hayati (PS2H) bertahan. Kami pun meneliti 
apakah pendekatan kami berkontribusi 
terhadap  perubahan positif di wilayah 
percontohan  kami. Kami mengeksplorasi 
bagaimana penyisihan terjadi dalam sistem 
PS2H, yang membuat individu rentan 
kehilangan hak identitas mereka. Kami juga 
mendokumentasikan pembelajaran tentang 
PS2H dalam tanggap darurat dan 
kesiapsiagaan bencana.

Kami bekerja mengembangkan pendekatan 
baru, tapi kami juga memelihara kerja yang 
sudah lebih dulu berlangsung. Kami bekerja 
dengan pemerintah menciptakan mekanisme 
baru untuk mengukur apakah warga negara 
menikmati akses non-diskriminatif ke layanan 
publik yang berkualitas. Kami juga bekerja 
dengan mereka melanjutkan Pencatatan Sipil 
dan Statistik Hayati (PS2H) yang kami mulai 
sejak 2016. Kami akan mulai mengumpulkan 
data longitudinal di 2020 untuk membantu kita 
memahami apa yang sebenarnya membentuk 
kesentosaan dan daya lenting anak-anak 
sepanjang waktu.
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Dalam semangat perayaan ini, kami juga 
melihat kembali apa yang terjadi pada tahun 
2019 dan berbagai tantangannya. Terutama 
tantangan dalam mempertahankan optimisme 
inkrementalistik kami di tengah banyak 
kekecewaan. Kami semua kecewa dengan 
betapa rapuhnya demokrasi kita, betapa 
mudahnya kita terkecoh oleh politik identitas, 
dan betapa inginnya kita menyingkirkan 
mereka yang kalah jumlah. 

Terlepas dari beberapa kekecewaan, 2019 
juga menginspirasi. Kami mengembangkan 
penelitian untuk menjawab pertanyaan 
tentang bagaimana orang membuat 
keputusan untuk berinvestasi (atau tidak) 
pada anak-anak di kalangan politisi, birokrat, 
donor, dan masyarakat sipil. Kami bekerja 
sama dengan pemerintah untuk menganalisis 
data prevalensi perkawinan anak, untuk 
memahami situasinya, dan untuk menyusun 
strategi advokasi sehingga kami terus 
menawarkan solusi, bukan reaksi emosional. 
Kami juga menyelidiki keadaan anak-anak 
yang berhadapan dengan hukum dan 
bagaimana untuk memperbaiki situasi 
tersebut.



Membuat kebijakan yang secara efektif 
mendukung kesentosaan anak-anak dan 
kelompok rentan membutuhkan pemahaman 
mendalam tentang faktor pendorong dan akar 
masalah. Dan betapa rumitnya hal tersebut.

Kita membutuhkan lebih banyak eksperimen 
ilmiah, sosial, dan data empiris, meskipun 
seringnya, apa yang terbukti ampuh dalam 
satu konteks belum tentu berhasil diterapkan 
di yang lain.

Namun demikian, kita harus memulai. Inilah 
kenapa penilaian menjadi penting. Saya 
percaya bahwa salah satu cara terbaik untuk 
membuat penilaian yang utuh adalah 
membuatnya dalam kolaborasi. Itu sebabnya 
saya ingin kita semua menyambut 2020 
dengan niat kuat untuk melanjutkan, 
memperluas, dan memperdalam kerja-kerja 
kolaboratif kita.

Dalam kesempatan ini, saya ingin berterima 
kasih kepada semua orang di PUSKAPA atas 
dedikasi kalian dalam menghasilkan kerja 
berkualitas, kepercayaan kalian bahwa 
anak-anak adalah tempat yang tepat untuk 
memulai, dan untuk tidak pernah berhenti 
bercita-cita menciptakan kesempatan yang 
adil bagi semua.

Kepada tim saya dan semua mitra serta 
teman-teman, saya berharap kita akan punya 
kemampuan untuk bergerak dalam kecepatan 
yang memungkinkan kita untuk berpikir, 
memahami masalah, dan untuk menolong 
mereka yang rentan. Saya berharap kita akan 
punya kapasitas untuk memperluas kehadiran 
fisik, emosional, dan intelektual kita dalam 
menciptakan dan memelihara ruang-ruang 
aman untuk memecahkan masalah-masalah 
sulit: masalah pengucilan, kekerasan, 
ketersisihan, dan ketidakadilan.

PUSKAPA mengelola sembilan penelitian, 
menerbitkan tiga artikel jurnal internasional, 
dua bab buku, dan selusin tulisan di media 
populer dan publikasi lokal pada tahun 2019 
ini. Kerja kami menjangkau khalayak lokal 
dan global. Kami konsisten dalam 
memastikan bahwa penelitian kami mendasari 
tindakan kami. Selain bekerja di 219 desa 
untuk memperkuat PS2H mereka, kami 
menerapkan data dan analisis dalam memberi 
masukan untuk RPJMN, RANHAM, dan 
mencegah agar RKUHP tidak 
mengkriminalkan mereka yang rentan. 
Strategi nasional tentang PS2H juga diadopsi, 
dan kami bangga telah mengambil bagian 
dalam konseptualisasinya.

Meninjau semua capaian di atas, saya punya 
alasan untuk tetap optimis, meski dengan 
hati-hati. Saya bangga bahwa mengenali 
sumber frustrasi tidak mengubah kami 
menjadi sinis. Sebaliknya, itu membuat kami 
mampu memahami dan mengelola 
keterbatasan dalam kapasitas kita dan orang 
lain.

Menuju 2020, salah satu pelajaran terbesar 
bagi saya adalah tahu bahwa sektor 
kesentosaan anak telah berkembang pesat 
dalam membuktikan dampak kesulitan hidup 
di masa kecil. Bukti semacam itu telah 
membantu meyakinkan berbagai pihak 
tentang pentingnya berbuat sesuatu. Sebagai 
contoh, para pembuat keputusan sekarang 
yakin bahwa perkawinan anak itu 
membahayakan. Pekerjaan rumah penting 
berikutnya adalah meyakinkan mereka 
tentang apa yang harus dilakukan.

Pembuatan kebijakan terkait erat dengan 
kelangkaan karena sumber daya selalu 
terbatas. Akan selalu ada masalah yang lebih 
penting daripada yang lain. 
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Sebagai bagian dari awal dekade kedua dari 
perjalanan kami, kami melakukan perubahan 
terhadap logo kami. Logo baru kami akan 
mengikutsertakan sebuah penambahan 
banner yang berisikan kalimat “10 years 
championing inclusive solutions.” (10 tahun 
memperjuangkan solusi-solusi inklusif).

Logo baru ini merupakan pertanda dari 
pertumbuhan kami sebagai sebuah organisasi. 
Kami memulai dekade baru ini dengan sebuah 
komitmen untuk bekerja dengan pembuat 
kebijakan dan kelompok masyarakat sipil 
untuk membantu menciptakan kesempatan 
yang sama bagi semua anak dan membangun 
sebuah masyarakat yang aman, adil, dan 
inklusif bagi anak dan orang-orang rentan.

PUSKAPA
Center on Child Protection & WellBeing
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3 Bab Buku

9 (meliputi 16 provinsi, 24 kabupaten 
dan 2.083 responden)

Ringkasan 2019

Penelitian

4 Jurnal Artikel

12 Artikel di
Media Massa

Laporan Tahunan 2019 PUSKAPA



Ringkasan 2019

PUSKAPA bekerja di tingkat nasional dan subnasional untuk:

Memperkuat Bukti untuk 
Bertindak bagi Perlindungan dan 
Kualitas Hidup Anak.

Penguatan sistem Identitas Hukum 
dan PASH (Penguatan Adminduk dan 
Statistik Hayati).

Memperkuat Pembangunan 
Institusional melalui Kemitraan 
antar Universitas untuk 
Kesentosaan Anak.

Melakukan kegiatan piloting di 
16 kabupaten di Aceh, Jateng, 
Jatim, NTB dan Sulsel, tepatnya 
di 219 desa.
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Dengan adanya mekanisme ini, penduduk 
desa, terutama yang rentan, dapat dibantu 
mencatatkan semua peristiwa pentingnya dan 
memperoleh dokumen kependudukan yang 
relevan. Dengan dokumen tersebut, mereka 
dapat mengakses layanan dasar, perlindu- 
ngan, dan peluang-peluang ekonomi. Selain 
itu, informasi penduduk berskala desa yang 
tercatat dari mekanisme tersebut akan menja-
di masukan utama bagi pengembangan 
program dan layanan di desa.

1. Kami melatih fasilitator di tingkat 
desa untuk administrasi 
kependudukan (adminduk) dan 
mendampingi pengembangan 
sistem layanan adminduk berbasis 
kewenangan desa di 219 desa dan 
16 kabupaten.
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2. Selama masa tanggap bencana NTB, 
bersama mitra kami, kami bekerja 
di Kabupaten Lombok Utara untuk 
membantu memulihkan layanan 
adminduk mereka. Dalam proses 
pemulihan pasca bencana tersebut, 
kami merevitalisasi tempat 
pelayanan kependudukan di rumah 
sakit umum, membangun tempat 
pelayanan adminduk darurat di 
Kantor Disdukcapil, menyusun alur 
prosedur pelayanan masa darurat, 
dan mendampingi Tim Pendataan 
Penduduk Rentan Adminduk yang 
dibentuk oleh Pemerintah Daerah 
Lombok Utara.  Hasil dari dukungan 
tersebut, sebanyak 2.924 dokumen 
kependudukan terbit bagi lebih 
kurang 72.000 rumah tangga yang 
terdampak gempa di 5 kecamatan di 
Kabupaten Lombok Utara. 

Dokumen kependudukan tersebut 
menjadi salah satu syarat bagi 
masyarakat untuk memperoleh 
bantuan pasca bencana, baik dari 
pemerintah maupun 
non-pemerintah.

Masukan kami berikan, baik secara penuh 
maupun sebagian, kepada pengembangan 
background study dan perancangan program 
di bidang-bidang perlindungan anak, 
administrasi kependudukan, kesejahteraan 
anak, dan peradilan anak. Dalam memberi 
masukan ini, kami menggunakan bukti-bukti 
ilmiah dan analisis mendalam, termasuk 
berkaca pada pengalaman kerja kami. 
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1. Kami membantu proses 
perancangan strategi nasional 
terkait adminduk

2. Kami membantu sekitar 24 
peraturan daerah yang 
melembagakan layanan berbasis 
desa untuk keluarga dan anak

1. Bersama SurveyMETER, kami 
bekerja sama dalam 1) riset terkait 
kependudukan dan layanan dasar, 
2) menguji coba instrumen untuk 
mengukur Ease of Being Indonesian 
(Kemudahan Hidup di Indonesia), 
dan 3) menguji coba protokol listing 
dan survei penuh Studi Longitudinal 
Anak dan Keluarga (SLAK)

2. Bersama Pokja Identitas Hukum, 
kami menginisiasi rancangan 
undang-undang untuk menguatkan 
UU Administrasi Kependudukan

3. Bersama Aliansi Nasional Reformasi 
KUHP, kami melakukan kampanye 
untuk menolak Rancangan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana 
(RKUHP) yang masih berpotensi 
mengkriminalkan kelompok rentan
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Analisis ekonomi politik tentang perlindungan anak di Indonesia (PUSKAPA - UNICEF)
Penelitian ini mengkaji pembuatan keputusan untuk berinvestasi (atau tidak) pada 
anak-anak di kalangan politisi, pengambil kebijakan, donor dan masyarakat sipil.
Laporan diluncurkan pada Februari 2020.

Analisis perkawinan anak (PUSKAPA - UNICEF - BAPPENAS - BPS)
Penelitian ini mengkaji prevalensi, tren dan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan 
anak di Indonesia.
Laporan diluncurkan bersama dengan BPS dan BAPPENAS pada Januari 2020.

Studi Longitudinal Anak dan Keluarga/SLAK (PUSKAPA-PDSPK 
Kemendikbud-SurveyMETER)
Mempersiapkan studi longitudinal terkait kesejahteraan, kerentanan dan ketahanan anak 
di Indonesia.
Pengumpulan data penuh dilakukan pada 2020.
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Studi Kependudukan dan Layanan Dasar fase ke-2 (PUSKAPA - KOMPAK - 
SurveyMETER) 
Mengkaji perubahan situasi terkait administrasi kependudukan dan statistik hayati, 
kaitannya dengan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta pengaruh 
intervensi program yang telah dilakukan.
Validasi data dilakukan pada Februari 2020.

Memahami Kerentanan terkait Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati 
(PUSKAPA - KOMPAK) 
Mengeksplorasi pengecualian dalam sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati 
dan bagaimana hak-hak identitas hukum individu yang rentan tidak dapat diperoleh. 
Validasi data dilakukan pada Februari 2020.

Memahami Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dalam Situasi 
Kebencanaan (PUSKAPA - KOMPAK)
Mendokumentasikan pembelajaran terkait peran administrasi kependudukan dan statistik 
hayati terkait kesiapsiagaan dan rencana respons dalam situasi kebencanaan nasional.
Validasi data dilakukan pada Februari 2020.

Konseptualisasi Indeks Kemudahan Hidup di Indonesia 2019 
(PUSKAPA-KOMPAK-BAPPENAS)
Mengembangkan cara untuk mengukur apakah warga negara memiliki kemudahan akses 
terhadap layanan terkait identitas hukum dan layanan dasar.
Instrumen penuh dan protokol diujicobakan pada Desember 2019. 
Pengumpulan data dimulai pada 2020 menggunakan APBN.

Riset Sistem Peradilan Pidana Anak (PUSKAPA-UNICEF)
Melakukan peninjauan terhadap keadaan anak-anak yang berhubungan dengan 
hukum dan bagaimana hukum peradilan anak diimplementasikan.
Laporan diluncurkan pada Februari 2020.

Kajian Laporan SDGs tujuan 16 (PUSKAPA-Sekretariat SDGs-UNDP)
Menelaah capaian pemerintah Indonesia terkait akses pada keadilan, 
pemerintahan dan keadilan, terutama tentang anak dan kelompok rentan.
Laporan diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada September 2020.
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Supporting Children, Blaming Parents: Frontline 
Providers’ Perception of Childhood’s Adversity and 
Parenthood in Indonesia. 
Social Sciences, 8(2), 64. doi:10.3390/socsci8020064

Siagian, C., Arifiani, S., Amanda, P., 
& Kusumaningrum, S. (2019). 

Global health is political; can it also be 
compassionate?
Journal of global health, 9(2), 020306. 
doi:10.7189/jogh.09.020306

Cislaghi, B., Bukuluki, P., 
Chowdhury, M., Miranda, A. E., 
Kenny, L., Kohli, A., 
… Wessells, M. (2019). 

Assessing large-scale violence against children surveys 
in selected Southeast Asian countries: A scoping 
review. 
Child Abuse & Neglect, 93, 149–161. doi: 
10.1016/j.chiabu.2019.05.005

Arifiani, S. D., Handayani, S. A., 
Baumont, M., Bennouna, C., 
& Kusumaningrum, S. (2019). 

Strategic yet delicate: the dilemma of involving health 
workers in facilitating birth registration in Indonesia. 
BMC Health Serv Res 19, 889 (2019) 
doi:10.1186/s12913-019-4594-z

Siagian, C., Wandasari, W., 
Sahputra, F. et al. 
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Jiwa sehat, negara kuat : masa depan layanan 
kesehatan di Indonesia (Vol II). 
Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Adiputra, R., Agastya, N. L. P. M., 
Kusumaningrum, S., 
& Siagian, C. (c2019).

Buletin SMERU No. 1/2019. 
Jakarta: SMERU Research Institute.

Kusumaningrum, S. & Wandasari, W.

In The Politics of Court Reform: Judicial Change and 
Legal Culture in Indonesia. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
doi:10.1017/9781108636131

Amanda, P., Kusumaningrum, S., 
Tieken, S., & Davies, S. G. (2019).
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Marsha Habib, Ni Luh Putu Agastya
Indonesia should not shy away from 
sex education 

Putri Kusuma Amanda
Di Balik Darurat Pernikahan Anak

Nadira Irdiana 
Why raising the minimum age for 
marriage is not enough for Indonesia 
to put an end to child brides

Ni Luh Putu Agastya 
Debat Cawapres: Live Expert 
Response Panel

Nadira Irdiana  
Mencegah perkawinan anak tidak 
cukup dengan hanya menaikkan batas 
usia minimum menikah. Riset 
tunjukkan 3 hal yang perlu dilakukan 

Santi Kusumaningrum
Arti Hadiah Nobel Esther Duflo Bagi 
Saya dan PUSKAPA

Santi Kusumaningrum
What Esther Duflo’s Nobel Prize 
Means to Me and PUSKAPA

Santi Kusumaningrum 
Partisipasi Anak dan Kegagapan Kita, 
Para Orang Dewasa

Santi Kusumaningrum 
Menjawab pertanyaan: “PUSKAPA kan 
Lembaga Anak, buat apa mengurus 
RKUHP?”

Putri Kusuma Amanda 
RKUHP: Ironi Kebijakan Pidana Negeri

PUSKAPA 
Tanggung Jawab Negara Dalam 
Mengelola Data Penduduk
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Manajemen Program oleh PUSKAPA mencakup:

Penyusunan strategi dan pengaturan sum-
ber-sumber daya yang ada di dalam 
maupun luar PUSKAPA untuk bekerja 
sama untuk mencapai tujuan-tujuan 
Program.

Program Berkoordinasi dan mencari cara 
untuk meningkatkan dampak Program.

Mengidentifikasi dan mengatasi ketidak-
pastian dan kompleksitas yang merupakan 
bagian yang melekat dalam jalannya 
Program seperti perubahan-perubahan 
sosial, politis, ekonomi atau kejadian- 
kejadian geografis yang dapat mempe- 
ngaruhi hasil Program.

Menguji dan mengelola risiko-risiko yang 
ditimbulkan oleh ketidakpastian dan 
memanfaatkan peluang yang mempe- 
ngaruhi penerima manfaat dan mitra 
Program.

Merencanakan dan melakukan monitoring 
dan evaluasi untuk melacak perubahan, 
memberitahukan perubahan arah, dan 
meningkatkan perencanaan program di 
masa depan.
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Percepatan pemenuhan identitas hukum 
untuk populasi dengan kebutuhan khusus, 
terutama di daerah-daerah terpencil 
seperti Papua dan Papua Barat.

Sistem PS2H berbasis desa yang 
terhubung dengan unit tingkat kabupaten.

Kolaborasi PS2H lintas sektoral.

Manajemen keuangan publik yang lebih 
kuat.

Data administrasi kependudukan untuk 
menginformasikan statistik hayati dan 
perencanaan petmbangunan.

1.

2.

3.

4.

5.

PUSKAPA bekerja sama dengan Kemitraan 
Australia-Indonesia KOMPAK dalam program 
multi tahun sejak 2015 yang membantu 
Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
Sistem PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik 
Hayati) mulai dari kelahiran, dan 
memperkuatnya di tingkat desa hingga 
nasional, sehingga dapat menghasilkan 
dokumen identitas hukum dan data populasi 
tepat waktu dan akurat.

Sistem PS2H yang mencakup semua orang 
(inklusif) dan mengelola data populasi secara 
efektif (akuntabel) adalah pendukung 
peningkatan penyediaan layanan dasar dan 
alokasi sumber daya berbasis data, termasuk 
untuk kesehatan, pendidikan, perlindungan 
sosial, dan pembangunan ekonomi, 
karenanya, mengurangi tingkat kemiskinan.

Program ini bertujuan untuk membantu 
pemerintah daerah dan unit layanan 
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 
layanan PS2H, melalui pelembagaan dan lima 
strategi utama berikut:

PUSKAPA memiliki kemitraan multi tahun 
dengan UNICEF Indonesia sejak 2017 dalam 
hal penerapan penelitian, publikasi, advokasi 
kebijakan dan pembangunan kapasitas untuk 
menyelesaikan masalah kompleks yang 
mempengaruhi kesejahteraan anak di 
Indonesia. 

Kemitraan ini bertujuan untuk mempengaruhi 
pembuatan kebijakan serta penerapannya 
agar sistem dan layanan dapat memfasilitasi 
semua anak terlepas dari status sosial 
ekonomi, identitas serta kemampuan mereka 
untuk dapat mencapai potensi pengembangan 
diri mereka. 
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Memperkenalkan, mengkomunikasikan 
dan dengan secara strategis menggunakan 
bukti dalam hal perlindungan dan 
kesejahteraan anak untuk memberikan 
informasi kepada pembuat kebijakan dan 
penerapannya.

Menempatkan perlindungan dan kualitas 
hidup anak dalam prioritas pengembangan 
yang lebih luas.

2.

3.

Meningkatkan kualitas penelitian, analisis 
dan dialog publik dalam hal perlindungan 
dan kualitas hidup anak.

1.

Secara umum kami bekerja di tingkat nasional 
dengan partisipasi dari pemangku 
kepentingan di tingkat subnasional untuk: 

Sejak berdirinya kami di tahun 2009, 
PUSKAPA telah bermitra dengan Columbia 
University (CU) melalui Care and Protection of 
Children (CPC) Learning Network and 
Mailman School of Public Health (MSPH).  

Bersama CPC Learning Network, kami bekerja 
untuk memperkuat kolaborasi internasional 
dan membangun kapasitas lembaga-lembaga 
lokal dalam menyelidiki, menghasilkan 
pengetahuan, dan mempromosikan cara-cara 
untuk memahami dan menjawab tantangan 
abad 21 yang dihadapi oleh anak dan yang 
mempengaruhi keluarga serta masyarakat.
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Di tahun ini, PUSKAPA melanjutkan kerja 
kolaboratifnya dengan ICJR dan Aliansi 
Nasional Reformasi Hukum Pidana untuk 
menunda pengesahan RKUHP dengan 
menyusun materi-materi advokasi untuk 
pemerintah dan dewan, serta materi 
komunikasi yang didiseminasikan kepada 
publik. Hingga saat ini, proses advokasi masih 
berlanjut, khususnya untuk memastikan 
masukan-masukan kami tersampaikan kepada 
Dewan. 

Anggota parlemen menyampaikan niat 
mereka untuk memfinalisasi RKUHP, 
meskipun masih banyak kritik yang 
disampaikan berbagai Organisasi Masyarakat 
Sipil (OMS) terhadap beberapa pasal di 
dalamnya. Sebagian besar kritik tersebut 
fokus pada pasal di RKUHP dimana dapat 
mencederai kebebasan berekspresi dan 
hak-hak sipil, membahayakan masyarakat 
khususnya kelompok rentan, dan berpotensi 
meningkatkan jumlah orang yang 
dikriminalisasi.
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Sebagai salah satu bentuk advokasi, selama 
2019 PUSKAPA mendukung penyusunan 65 
peraturan daerah terkait layanan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil yang 
mencakup Peraturan Gubernur, Peraturan 
Bupati, SOP layanan Disdukcapil, Petunjuk 
Teknis, Grand Design, hingga Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 
di enam provinsi.

Dukungan PUSKAPA dalam hal advokasi 
kebijakan dan peraturan terkait administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan 
melalui pertemuan konsinyering, lokakarya, 
FGD, bantuan teknis, rapat koordinasi dan 
berbagai bentuk kegiatan lainnya. Selain itu, 
PUSKAPA juga memberikan bantuan teknis 
dalam bentuk pelatihan pelaksanaan berbagai 
SOP layanan yang melibatkan Disdukcapil dan 
berbagai pihak terkait dengan layanan 
administrasi kependudukan, baik di tingkat 
desa, kecamatan, kabupaten maupun 
provinsi.

Advokasi SOP & Peraturan di Tingkat Daerah

Provinsi

Aceh Pergub 1

Jenis
Peraturan

Jumlah
Peraturan

Papua Juknis 1

Jawa
Tengah

Naskah 
Akademik

1

Pergub 3

SOP 26 

NTB Grand
Design

1

Pergub 4

SOP 7

Jawa
Timur

Juknis 4

Pergub 1

SOP 6

Sulawesi
Selatan

Pergub 2

RPJM Desa 1

SOP 7
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Perpres ini merupakan inisiatif yang sangat 
baik karena semakin menekankan bahwa isu 
administrasi kependudukan bukan hanya 
tanggung jawab Kemendagri, namun juga 
melibatkan banyak sektor lain. Perpres ini 
dapat memperkuat kerja lintas sektoral dan 
pengaturan implementasi untuk semua sektor 
koherensi lintas sektoral dan pengaturan 
implementasi untuk semua sektor terkait 
PS2H, di luar Kemendagri. 

Ke depannya, PUSKAPA bersama KOMPAK 
akan bekerja bersama pemerintah daerah dan 
nasional serta organisasi masyarakat sipil 
untuk mendukung dan menguatkan proses 
implementasinya di daerah dan di tingkat 
nasional.

Setelah kerja advokasi yang panjang, 
Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan 
Perpres 62/2019 tentang Percepatan 
Cakupan Adminduk dan Pengembangan 
Statistik Hayati.

Inisiatif yang dipimpin oleh Bappenas, 
Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf 
Presiden ini bertujuan untuk memberikan 
rujukan utama agar semua program dan 
sektor dapat berkoordinasi untuk 
mempercepat penguatan sistem PS2H di 
Indonesia. PUSKAPA bersama KOMPAK 
terlibat dalam proses konseptualisasinya.

Memperkuat Kerja Lintas Sektor melalui Perpres 62/2019

Saat ini PS2H Menjadi Prioritas dalam Agenda Presiden
dan RPJMN 2020-2024 Berikutnya.

PUSKAPA meluncurkan studi survei 
identias hukum yang menghasilkan 
dukungan kuat dari Pemerintah 
Indonesia dan para donor. Studi ini 
menjadi bahan perumusan  RPJMN 
2015-2019.

PUSKAPA merancang dan 
mengimplementasikan program 
identitas hukum di 20 kabupaten/ 
provinsi dan melakukan advokasi 
kebijakan nasional.

PUSKAPA memperluas program 
identitas hukum yang dirancang 
menjadi “PS2H Inklusif dan 
Akuntabel” dan meluncurkan 
bukti yang lebih lengkap.

Pemerintah Indonesia menggunakan 
bukti untuk mengembangkan strategi 
nasional tentang PS2H dengan 
PUSKAPA. Pada 2019, PUSKAPA 
mengerjakan RPJMN 2020-2024.

Pekerjaan berlanjut dengan program 
“Inklusif dan Akuntabel PS2H” yang 
menjadi Unggulan DFAT, Perpres 
62/2019, implementasi RPJMN pada 
tahun 2020 dan seterusnya.

PUSKAPA merancang dan 
mengimplementasikan program 
PS2H di 20 kabupaten/7 
provinsi dan mengadvokasi 
kebijakan nasional.
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Selama 2019, PUSKAPA memberikan 
pelatihan bagi pelatih (Training of Trainers) 
bagi para Fasilitator PASH agar dapat melatih 
lebih banyak lagi Fasilitator PASH di desa. 
Pelatihan yang diberikan PUSKAPA berupa 
dasar-dasar administrasi kependudukan, 
tahapan memfasilitasi kebutuhan dokumen 
kependudukan, bagaimana cara 
memperlakukan semua warga dengan hormat, 
terutama yang rentan, serta keterampilan 
menjadi pelatih yang meliputi teknik fasilitasi, 
menguasai materi, dan komunikasi efektif. 
PUSKAPA telah memberikan pelatihan untuk 
para Fasilitator PASH di Aceh, Sulawesi 
Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Agar bisa menjangkau lebih banyak warga, di 
tengah keterbatasan sumber daya dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
PUSKAPA bersama KOMPAK mendorong 
sejumlah Pemerintah Daerah yang menjadi 
wilayah dampingannya untuk memperluas 
jangkauan layanan administrasi 
kependudukan dengan memanfaatkan 
berbagai peluang dan sumber daya yang 
berada di desa. Salah satunya adalah dengan 
mendorong desa untuk mengalokasikan 
anggaran untuk membiayai orang-orang desa 
yang dapat memfasilitasi masyarakat 
memenuhi kebutuhan dokumen 
kependudukan. Orang-orang ini disebut 
Fasilitator PASH. 

Meningkatkan Kapasitas Fasilitator PASH (Penguatan 
Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati)

Namun dalam perjalanannya, Pokja Identitas 
Hukum memutuskan untuk menghasilkan 
RUU Adminduk baru dengan 
mempertimbangkan banyaknya materi 
muatan UU Adminduk yang perlu diubah 
sejalan dengan perkembangan kebijakan dan 
praktik layanan yang perlu dimuat dalam 
bentuk UU.

PUSKAPA, sebagai salah satu inisiator 
terbentuknya koalisi Organisasi Masyarakat 
Sipil (OMS) Kelompok Kerja Identitas Hukum 
atau yang dikenal dengan Pokja Identitas 
Hukum, melakukan upaya advokasi bersama 
untuk menciptakan sebuah sistem identitas 
hukum yang bersifat inklusif, non- 
diskriminatif, dan akuntabel dengan cara 
bekerja sebagai mitra kritis Pemerintah.

Pada awalnya, Pokja Identitas Hukum 
melakukan berbagai upaya dengan tujuan 
dapat menghasilkan draft revisi Undang- 
Undang (UU) Administrasi Kependudukan 
(adminduk). 

Penyusunan Dokumen Revisi UU AdmindukD
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Pada sektor penanggulangan kemiskinan anak 
dan kesejahteraan sosial anak, PUSKAPA 
memberikan masukan strategis terhadap 
Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 
bidang SDM yang meliputi Pilar 1, Pilar 2, dan 
Pilar 3 dan Konsep Pembangunan 
Perlindungan Anak.

PUSKAPA berkontribusi dalam melakukan 
kajian latar belakang dan Rancangan 
Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 
untuk beberapa sektor, antara lain sektor 
penanggulangan kemiskinan anak dan 
kesejahteraan sosial anak, perencanaan 
penduduk dan perlindungan sosial, serta 
kebijakan dan regulasi. Sektor-sektor 
tersebut tidak terlepas dari sektor 
perlindungan anak sebagai bagian penting 
dari arah kebijakan pembangunan sumber 
daya manusia (SDM).

PUSKAPA Berkontribusi dalam Studi Kajian Latar Belakang 
dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Kedua, alasan sosiologis dimana masyarakat 
rentan dan kelompok-kelompok khusus masih 
mengalami kesulitan mengakses layanan 
adminduk karena hambatan kebijakan dan 
peraturan yang ada. Diperlukan kebijakan 
yang lebih progresif dan mengedepankan 
prinsip universalitas pencatatan sipil agar 
kelompok-kelompok khusus ini dapat 
terlayani. 

Ketiga, alasan yuridis dimana banyak 
kebijakan dan inovasi yang dilakukan 
Kemendagri tidak memiliki rujukan hukumnya 
dalam UU Adminduk. Kebijakan dan inovasi 
ini perlu dimuat dalam sebuah UU agar 
implementasinya lebih kuat secara yuridis.

Adapun tiga alasan diperlukan UU Adminduk 
baru: 

Pertama, urusan adminduk merupakan hak 
dan bukan kewajiban. Karena merupakan 
hak, kepemilikan dokumen kependudukan 
merupakan pilihan. Dalam hal kepemilikan 
dokumen kependudukan mengancam 
keberadaan penduduk, maka penduduk 
memiliki pilihan untuk tidak memiliki 
dokumen kependudukan. Namun pemerintah 
tetap harus melakukan pencatatan terhadap 
setiap peristiwa penting dan peristiwa 
kependudukan yang terjadi untuk memastikan 
setiap penduduk mendapatkan layanan yang 
diberikan pemerintah. Alasan filosofis ini 
berbeda dengan praktik yang sedang 
berlangsung di bawah UU Adminduk. 
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Program ini muncul karena kami semua di 
PUSKAPA memilih untuk tidak mengeluh 
tentang kompetensi para orang-orang yang 
baru lulus kuliah. Justru, kami ingin 
mendukung mereka untuk lebih siap dalam 
bekerja. 

Untuk pertama kalinya, program Belajar Kerja 
di PUSKAPA dibuka untuk mahasiswa. 
Alih-alih menyebutnya ‘program magang’, 
kami percaya bahwa hal yang tidak kalah 
penting dengan keterampilan teknis dan 
pengetahuan adalah bagaimana cara bekerja 
di lingkup profesional, khususnya sektor 
perlindungan anak. Angkatan pertama 
program ini berkenalan dan belajar bersama 
tiga mahasiswa S1 dari Universitas Indonesia 
dari latar belakang pendidikan yang berbeda 
(kesehatan masyarakat, ekonomi islam, dan 
komunikasi). 

Selama September-November 2019, ketiga 
mahasiswa ini mengeksplorasi tiga pilar 
utama PUSKAPA (Inklusi dan Perlindungan 
Sosial, PS2H dan Identitas Hukum, dan Akses 
pada Keadilan), juga dengan tim Trifecta 
(Pemantauan dan Evaluasi, Manajemen 
Pengetahuan, dan Komunikasi). Program ini 
akan diadakan rutin satu kali setiap tahunnya, 
yang pada akhirnya akan terbuka untuk 
semua mahasiswa, bukan hanya yang belajar 
di Universitas Indonesia. 

Dengan berinteraksi dan bekerja bersama 
dengan lebih banyak anak muda, tidak hanya 
kita dapat meningkatkan minat dan 
kesempatan mereka di sektor perlindungan 
anak, kita juga bisa memperluas dan 
memperdalam perspektif kami tentang anak 
muda. Hal yang tidak kalah penting adalah, 
PUSKAPA dapat memperkenalkan nilai-nilai 
yang menjunjung tinggi toleransi dan 
keberagaman. 
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Pada 2019, Indonesia melakukan pemilihan 
umum presiden yang ke-12 kalinya. Bagi 
kami, bagaimana pemerintah memperlakukan 
dan memposisikan anak-anak menandakan 
betapa seriusnya investasi negara untuk masa 
depan. Penting bagi kita untuk memahami 
agenda kandidat presiden untuk memastikan 
prioritas mereka terhadap anak-anak dan 
orang muda layak mendapat perhatian kita 
semua. Sebagai praktisi, peneliti, dan 
pelaksana program dalam masalah yang 
berkaitan dengan anak dan orang muda, 
kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas 
dan tempat yang tepat untuk memulai.

Kami juga ingin menggarisbawahi pentingnya 
untuk memastikan para pemilih pemula (first 
time voter) memiliki informasi yang cukup 
sebelum menentukan pilihan kandidat 
mereka. Melihat situasi tersebut, kali ini kami 
memutuskan untuk mengadakan Learning 
Series secara berbeda, dengan tajuk "Are 
Youth Ready?". Kami mengadakan tiga seri 
diskusi yang secara khusus akan melibatkan 
pemilih pemula, untuk memberi lebih banyak 
pemahaman tentang masalah yang berkaitan 
dengan mereka, untuk membantu mereka 
memutuskan siapa yang akan dipilih. Selain 
itu, kami mengumpulkan usulan pertanyaan 
dari para pemilih pemula untuk dikirimkan ke 
KPU sebagai bahan debat calon presiden.
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Are You(th) Ready? 1st
Pembicara:
+ Anggara Suwahju (Direktur Eksekutif, ICJR)
+ Rendy A. Diningrat (Peneliti, SMERU)
Moderator: 
Atissa Puti (Peneliti, Youth Network on 
Violence against Children (YNVAC))
Jumlah total peserta: 
40 (27 P | 13 L)

Are You(th) Ready? 2nd
Pembicara:
+ Benny Prawira (Pendiri, Into The Light Indonesia)
+ Rendy A. Diningrat (Peneliti, SMERU)
+ Maria Wirastari (Dosen, Psikologi Unika Atma Jaya)
Moderator: 
Mentari Novel (Aktivis Pemuda)
Jumlah total peserta: 
40 (25 P | 8 L)

Are You(th) Ready? 3rd
Pembicara:
+ Diah Ayu Kartika/Kathy (Peneliti, Pusat Studi Agama 
   dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina)
+ Fathimah Fildzah Izzati (Peneliti, SINDIKASI)
+ Andhyta F. Utami/Afu (Pengamat Kebijakan Publik, 
   inisiator @thinkpolicyindonesia)
Moderator: 
Triani AM Nainggolan (Youthmanual)
Jumlah total peserta: 
40 (27 P | 13 L)
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Memahami Tanpa Menghakimi: 
Menanggapi Kekerasan Seksual 
terhadap Kelompok Rentan
Pembicara:
+ Rika Rosvianti (Co-Founder, lembaga perEMPUan)
+ Norcahyo Budi Waskito (Anggota Tim Gender, UNFPA)
+ 2 orang perwakilan Kelompok Rentan 
  (Transgender dan mantan ABH)
Moderator: 
Sandra Dewi Arifiani (Peneliti, PUSKAPA)
Jumlah total peserta: 
62 (48 P | 14 L)

Diskusi dan Bedah Buku Masa Depan 
Kesehatan Mental di Indonesia
Pembicara:
+ Hans Pols (Profesor, University of Sydney)
+ Santi Kusumaningrum (Direktur, PUSKAPA)
+ Kristi Poerwandari (Dewan Pembina, Yayasan Pulih)
Moderator: 
Lidya (Dosen, FISIP UI)
Jumlah total peserta: 
119 (84 P | 35 L)

Teknologi untuk pendidikan: 
Menjangkau Anak di Luar Sekolah, 
Meningkatkan Minat Belajar
Pembicara:
+ Shintia Revina (Peneliti, SMERU/RISE)
+ Talitha Amalia (Direktur, Solve Education!)
+ Purwanto (Staf Ahli, PUSTEKKOM Kemendikbud)
Moderator: 
Sandra Dewi Arifiani (Peneliti, PUSKAPA)
Jumlah total peserta: 
36 (24 P | 12 L)
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Mochamad Mustafa (Program O�cer, TAF)
Topik: Politik Ekonomi Pemerintahan Daerah

Rimsha Afzal (Mahasiswi, Duke University)
Topik: Kami ingin terlibat dengan Remaja. Bagaimana memulainya?

+ Mark Canavera (Direktur, CPC Learning Network)
+ Dicky Pelupessy (Ketua, Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI)
Topik: Perlindungan Anak dalam Keadaan Darurat Kemanusiaan

Shemesh De Leon Baez (Mahasiswa, Columbia University)
Topik: Paparan Analisis Perlindungan Anak

Sarah Windred (Kandidat PhD, University of the Sunshine Coast (USC))
Topik: Hak untuk Didengar: Menelaah Pengalaman dan Perspektif Pekerja
Rumah Tangga Anak

Clara Siagian (Peneliti Senior, PUSKAPA)
Topik: Berjuang untuk Kehidupan Normal yang Baru: Badan dan Struktur dalam 
Pengembalian Kehidupan Sehari-hari di Antara Anggota Keluarga yang Digusur dari 
Tempat Tinggalnya di Jakarta

Leopold Sudaryono (Lulusan Phd, Australian National University (ANU))
Topik: Situasi Penghuni Penjara di Indonesia yang Melebihi Kapasitas
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Pelatihan Politik Anggaran Pusat & 
Daerah oleh Misbah Hasan (Ketua 
Seknas FITRA) diselenggarakan 
oleh PUSKAPA untuk seluruh 
peneliti PUSKAPA.

Pelatihan psychological first aid 
(PFA) diberikan oleh Yayasan Pulih 
dan diselenggarakan oleh PUSKAPA 
untuk relawan PUSKAPA. 

Berpikir Jernih untuk Presentasi 
yang Efektif, diselenggarakan oleh 
C4C. PUSKAPA memfasilitasi 
seluruh staf untuk mengikuti 
training ini.
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-
Pelatihan percakapan bahasa 
Inggris diberikan oleh Lembaga 
Bahasa Internasional (LBI) 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Indonesia (FIB UI) untuk seluruh 
staf tim operasional PUSKAPA.

Pelatihan Metode Penelitian Kuantitatif 
diselenggarakan oleh PUSKAPA untuk 
seluruh peneliti PUSKAPA.

Pelatihan Kampanye untuk 
Perubahan Sosial diberikan oleh 
C4C. PUSKAPA mengikutsertakan 
2 staf teknis dalam pelatihan yang 
diadakan selama 2 hari tersebut.

Pelatihan Pertolongan Pertama 
pada Korban (P3K) diikuti oleh 
seluruh staf tim operasional 
PUSKAPA. Pelatihan diberikan 
oleh Palang Merah Indonesia (PMI) 
Jakarta Selatan.
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Di tahun 2019, PUSKAPA untuk pertama 
kalinya menyelenggarakan program magang 
yang dinamai Program Belajar Kerja di 
PUSKAPA (BKdP) yang diikuti oleh 3 
mahasiswa dari Universitas Indonesia dari 
fakultas yang berbeda-beda selama 3 bulan. 
Program BKdP diikuti oleh 3 peserta dari 19 
pelamar yang diseleksi. 

Selama mengikuti Program, ketiga peserta 
dibimbing oleh mentor yang merupakan staf 
di PUSKAPA. Selama 3 bulan, peserta 
mempelajari berbagai isu mulai dari inklusi 
sosial, pencatatan sipil dan statistik hayati, 
akses pada keadilan, riset, komunikasi, M&E 
dan manajemen pengetahuan. 
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Qodri Azizi Akbar
(FKM UI) 

Rimsha Afzal
Mahasiswi kandidat Master of Arts (MA), 
Bioethics and Science Policy, Duke 
University, Amerika Serikat.

Shemesh De Leon Baez
Mahasiswa kandidat MPH, Columbia 
Mailman School of Public Health, 
Columbia University, Amerika Serikat.

Azka Nur Medha
Mahasiswi S2, Perencanaan Kota 
dan Regional, Institut Teknologi 
Bandung (ITB).

Jaya Wina Santiya
(FISIP UI) 

Siti Ainun Nisa
(FEB UI) 

Ketiga peserta Program Belajar Kerja di PUSKAPA 2019 adalah:

Beberapa peserta praktikum 
tersebut adalah:

Selain itu, PUSKAPA juga memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa (baik dari dalam 
maupun luar negeri) yang ingin melakukan 
kerja praktikum di PUSKAPA dengan periode 
tertentu selama 2019.
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16.350.927.004Rp

Penelitian
& Program

45%
Kontribusi untuk

 UI & FISIP

10%
Infrastruktur
Pengetahuan

2%

Overhead
40%

Manfaat 
untuk staff

3%
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COMMS & RELATION
MANAGER

KNOWLEDGE
MANAGER

Assisted by IT O�cer Assisted by IT O�cer

DATA MANAGEMENT
OFFICER QUANT- QUAL

FINANCE
ASSISTANTS

OFFICE
AFFAIRS
ASSISTANT

LOGISTIC &
PROCUREMENT
OFFICER

DIRECTOR

ADPI
Cross-Pillars

SENIOR
ADVISORS
& RESEARCHER

LEAD RME

FINANCE
MANAGER

HR
MANAGER

RESEARCH & ADVOCACY
ASSOCIATES 
& ASSISTANTS

RESEARCH & ADVOCACY
ASSOCIATES 
& ASSISTANTS

RESEARCH & ADVOCACY
ASSOCIATES 
& ASSISTANTS

LEAD SIP

LEAD LI-CRVS

LEAD A2J

Cross-Pillars

HEAD OF
PROGRAMS
Assisted by
Admin Assistant

HEAD OF
OPERATIONS
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ANDREA ADHI

Per Tanggal 31 Desember 2019

Lead for Social Inclusion and Protection

NI MADE MARTINI PUTERI Head of Operations

CLARA SIAGIAN Senior Researcher

DALIMAYA Finance Manager

CENDY ADAM Research and Advocacy Assistant

ERIANDO RIZKY Research and Advocacy Assistant

ERLANGGA SAPUTRA Research and Advocacy Assistant

FERI SAHPUTRA Lead for Access to Justice

HARRIZ JATI Knowledge Manager

IRWANTO Chair for PUSKAPA's Board of Advisors

MEUTIA AULIA RAHMI Research and Advocacy Associate

BONDAN MAHARDHIKA UTOMO Finance Assistant

YANTI NURHAYATI Secretary

NAMA JABATAN

NADIRA IRDIANA Research and Advocacy Associate

NI LUH PUTU MAITRA AGASTYA Senior Researcher

PETTY HANDANI Logistic and Procurement O�cer

PUTRI KUSUMA AMANDA Head of Programs

SANDRA DEWI ARIFIANI Research and Advocacy Associate

TRINIA PRABAWANI Finance Assistant

WENNY WANDASARI Research and Advocacy Associate

WIDI LARAS SARI Lead for Research, Monitoring, and Evaluation

WINDY LIEM Research and Advocacy Associate

RAHMADI USMAN Lead for Legal Identity and CRVS

MARSHA HABIB Communication and Relations Manager

RASTI SETIAWATI O�ce Affair Assistant

SHAILA TIEKEN Research and Advocacy Associate

SANTI KUSUMANINGRUM Director

YULIANTI

1

16

4

5

3

6

7

8

9

10

12

MUHAMMAD JAEDI Associate Director for Program Implementation13

2

28

14

15

17

18

21

24

25

26

27

19

11

20

23

22

29 Administrative Assistant
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Irwanto
(Kepala Dewan Penasihat PUSKAPA)

Agustinus Pohan 
(Dosen dan praktisi hukum dari Universitas Parahyangan)

Arie Setiabudi Soesilo 
(Dekan FISIP UI, ex-ocio)

Herawati Sudoyo 
(Pendiri Lembaga Biologi Molekular Eijkman)

Nina Sardjunani
(Pemimpin tim dari Sekretariat SDGs)

Pungky Sumadi 
(Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas) 



Kami ingin berterima kasih pada para mitra 
kami, yang telah memungkinkan kami untuk 
melakukan apa yang kami kerjakan setiap hari 
melalui kolaborasi dan dukungannya. 

Pada tahun 2019, secara resmi kami bermitra 
dengan SurveyMeter, Solve Education!, 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 
Communication for Change (C4C), dan 
Yayasan Cahaya Guru (YCG).
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