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Buku Modul Pelibatan Anak dalam Proses Musrenbangdes ini diterbitkan atas kerjasama antara
Yayasan Penabulu dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.
Pandangan dan metode yang dimuat dalam modul ini merupakan hasil pembelajaran dalam proses
Kelas Partisipasi Anak dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah
sasaran kegiatan.
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KATA SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN SIGI
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya buku modul
“Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes” dapat diselesaikan tepat waktu. Modul ini merupakan
hasil pembelajaran dari praktik pelibatan anak oleh proyek pengembangan Wahana Visi lndonesia
Kantor Operasional Sigi. Anak-anak difasilitasi pengembangan keterampilan dan dilatih bagaimana
berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan dengan komunitas masyarakat, termasuk ikut serta
dalam Musrenbangdes. Melalui proses ini beberapa anak di desa dampingan berhasil berpartisipasi
dalam Musrenbangdes dan mengajukan usulan-usulan mereka. Keberhasilan ini juga merupakan
bukti keterbukaan pemerintah desa untuk melibatkan anak dalam mengambil keputusan dan
menyusun perencanaan.
Modul ini memuat kiat-kiat dan tahapan bagaimana mempersiapkan anak sebelum mengikuti
Musrenbangdes. Yang menarik, modul dilengkapi dengan contoh-contoh aktivitas, ilustrasi, bacaan
dan disusun dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipelajari baik oleh orang dewasa
maupun anak-anak. Mulai dari pembentukan kelompok, menggali potensi anak hingga memampukan
anak menyampaikan pendapatya. Bacaan yang sangat bagus untuk orang dewasa khususnya yang
terlibat aktif dalam pertdampingan anak di desa. Sangat disarankan juga untuk dapat menjadi
referensi para perangkat desa. Modul ini membantu membuka pikiran orang dewasa bagaimana
memahami kemampuan anak dan mendorong pembangunan desa dengan perspektif anak.
Harapan saya selaku pemerintah daerah, semoga modul “Pelibatan Anak dalam
Musrenbangdes” juga dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikembangkan oleh wilayah lain untuk
dapat meningkatkan partisipasi anak di desa.
Atas kontribusi dari Wahana Visi lndonesia Kantor Operasional Sigi, kami mengucapkan
terima kasih, mudah-mudahan kita dapat berjalan selaras dan harmonis, satu visi, satu tekad
dan satu jiwa dalam memberikan yang terbaik untuk mempersiapkan generasi muda lndonesia,
terlebih khusus di Kabupaten Sigi.

Bupati Sigi

Moh. Irwan, S.Sos., M.Si.
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DARI YAYASAN PENABULU
Bermain – belajar – berekspresi…
Kata itulah yang muncul pertama kali ketika membaca Modul Pelibatan Anak dalam
Musrenbangdes. Dari ketiga (3) kata itu, modul ini mengajak kita untuk menemukan hakekat dari
partisipasi anak dalam pembangunan.
Untuk itulah, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Rahmat
itulah yang membimbing kita untuk menemukan sesuatu yang sangat berharga dalam diri anakanak. Tidak hanya itu, buku ini menyadarkan kita untuk mampu melihat dan menyadari paradigma
baru dalam perencanaan pembangunan melalui keterlibatan anak dalam sisi perencanaanya. Inilah
penemuan yang sungguh berharga dalam penyusunan modul ini.
Pula, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara Wahana
Visi Indonesia (WVI), khususnya WVI Kabupaten Sigi dengan Yayasan Penabulu. Dalam kerja sama
ini, kita berupaya untuk membuka ruang partisipasi bagi anak-anak dalam pembangunan melalui
keterlibatan anak dalam perencanaanya. Ruang partisipasi bagi anak merupakan bagian penting
penerapan hak sipil dan kebebasan anak dalam Konvensi Hak Anak. Senada dengan Konvesi Hak
Anak adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
Pembangunan yang menyatakan bahwa partisipasi anak adalah keterlibatan seseorang yang belum
berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan
dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga
anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut (Permen PPPA
No.12, tahun 2015, pasal 1 ayat 2).
Dalam partisipasi ini, anak menikmati perubahan sebagai akibat dari keputusan yang telah
mereka tentukan berkenaan dengan hidup mereka. Tidak hanya itu, melalui mekanisme partisipasi,
anak dapat mengambil manfaat dari keputusan yang telah mereka ambil berdasarkan pemahaman
mereka. Inilah yang disebut dengan “keutuhan hidup anak”.
Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari ada kekurangsempurnaan dalam modul
ini. Dalam kekurangsempurnaan ini, kami ingin mendedikasikan modul ini bagi anak-anak. Semoga
modul ini dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat, minat dan
kemampuan mereka berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa/kampung dan kabupaten/
kota mereka.

Salam solidaritas,

Budi Susilo
Deputi Direktur Yayasan Penabulu
PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES

III

PENGANTAR WAHANA VISI INDONESIA
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karuniaNya Modul Kelas Partisipasi Anak dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun
bertujuan memberikan gambaran proses tentang alur pelatihan untuk mempersiapkan anak
terlibat dalam Musrenbangdes.
Sampai dengan saat ini, anak terlibat dalam forum yang diselenggarakan oleh desa menjadi
hal yang jarang ditemui. Anak sering dipandang sebagai pribadi yang belum bisa menyampaikan
pendapat maupun suara terkait isu-isu yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Berbagai upaya
dilakukan termasuk salah satunya dengan mengadakan pelatihan bagi anak-anak sehingga mereka
siap terlibat dalam Musrenbangdes. Anak dilatih dan dibekali dengan kemampuan untuk berbicara di
depan umum, melatih kepercayaan diri, memetakan masalah yang ada disekitar mereka termasuk
penentuan prioritas untuk bisa diatasi bersama pemerintah dan mitra. Dengan pelatihan yang
dilakukan diharapkan anak benar-benar siap terlibat dalam proses Musrenbangdes. Palatihan
yang diselenggarakan ini bekerjasama dengan Yayasan Penabulu sebagai fasilitator.
Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah
membantu proses sampai dicetaknya modul ini. Pertama, kami berterima kasih kepada anakanak yang sudah bersedia untuk dilatih dalam hal keterlibatan mereka di Musrenbangdes. Kedua
para pendamping anak yang luar biasa, yang sudah mau mendampingi anak-anak dalam pelatihan
serta berproses bersama dengan Wahana Visi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan anak.
Ketiga kepada pemerintah desa di 9 wilayah dampingan: Pemerintah Desa Ongulero, Dombu,
Wayu, Balane, Uwemanje, Doda, Padende, Sibedi dan Baliase yang juga terus memberikan
ruang dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan anak; dan tentunya terimakasih banyak kepada
Yayasan Penabulu yang sudah melatih dan mendampingi para pendamping anak dalam persiapan
anak mengikuti Musrenbangdes.
Kami sangat berharap modul ini bisa berguna menjadi panduan dan pegangan bagi anakanak yang lain yang tidak mengikuti pelatihan. Kami percaya bahwa dalam waktu-waktu ke depan,
anak-anak bisa menjadi lebih siap dan percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya di depan
para pemangku kepentingan karena adanya pengalaman dari anak-anak yang sudah mendapatkan
pelatihan dengan tetap adanya pendampingan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus oleh
para pendamping anak tentunya.

Terimakasih.

Sabtarina Dwi Febriyanti
ADP Manager Sigi
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SEKAPUR SIRIH
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau biasa disingkat Musrenbangdes,
merupakan salah satu proses “Desa Membangun” yang melibatkan banyak pihak. Selama ini
sebagian desa telah berusaha untuk menghadirkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai
cara untuk membuka ruang untuk berpendapat dan saling mengkritisi usulan yang akan disusun
dalam program pembangunan setiap tahunnya. Kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok
pedagang, guru, pensiunan, petani, nelayan, sangat sering dilibatkan, selain tentu juga melibatkan
kelembagaan masyarakat dan lembaga desa yaitu: RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD dan
BPD.
Modul Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes ini mencoba menghadirkan kelompok khusus
yang selama ini terdapat di desa, tetapi sangat jarang dipandang sebagai kelompok penting yang
perlu diikutsertakan dalam tahapan dan proses perencanaan pembangunan yakni anak-anak.
Secara khusus terutama anak-anak di 9 desa mitra Wahana Visi Indonesia ADP Kabupaten Sigi
Sulawesi Tengah yakni perwakilan anak desa Balane, Baliase, Doda, Dombu, Ongulero, Padende,
Sibendi, Uwemanje dan Wayu. Pelibatan secara khusus anak-anak dalam proses Musrenbangdes
ini selain mengacu pada UU No 6/2014 tentang desa juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak
(KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No.36/1990 dan juga UU No 23/2002
tentang Perlindungan Anak terutama pasal 10 dan 14 tentang jaminan dari negara dan pemerintah
terhadap anak agar dapat mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan
usia dan tingkat kecerdasan anak.
Maka, pelibatan anak dalam Musrenbangdes ini dimaksudkan untuk menjawab banyaknya
persoalan yang muncul di 9 desa mitra terkait dengan maraknya kasus-kasus yang berdampak
pada anak, diantaranya: pernikahan dini, kebersihan lingkungan, putus sekolah, narkoba,
kebiasaan mabuk, pergaulan bebas, dan juga minimnya ruang terbuka yang dapat menjadi lokasi
bermain anak-anak. Melalui mekanisme pelibatan anak ini diharapkan pemerintah desa mampu
mengakomodir kebutuhan kelompok anak melalui tahapan proses baik musyawarah dusun, desa
serta pra-Musrenbangdes. Adanya pelibatan anak di 9 desa mitra ini akan mempunyai gerakan
baru dalam tradisi berdesa yakni mengakomodir kepentingan semua warga terutama masyarakat
rentan yakni anak.
Metode dalam modul ini telah diujicobakan dalam kegiatan 4 hari yang berbentuk “ Kelas
Partisipasi Anak dalam Musrenbangdes” dengan dinamika proses partisipatoris khas anak.
Adapun materi selama 4 hari kegiatan mencakup materi tentang: Mengenal Desa, Hak Anak,
Pengenalan Musrenbangdes, Partisipasi Anak dalam Musrenbangdes, Memotret Kondisi Desa,
Menggali Persoalan dan Potensi Anak di Desa, Mengenal Lembaga-Lembaga Desa, Membangun
Desaku Harapanku, Tahapan Persiapan Menuju Musrenbang. Kesepuluh materi tersebut di atas
dikemas dalam suasana dan metode yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa bosan dan
dapat memahami materi dengan baik tanpa rasa tertekan.
Peran Co-fasilitator dan tim dari WVI sangat strategis dalam setiap tahapan pelibatan anak
mulai dari pra-Musrenbangdes sampai Musrenbangdes. Hal ini mengingat kelompok-kelompok anak
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di 9 desa mitra sangat bervariasi kegiatannya, ada yang fokus di kegiatan keagamaan, sosial dan
juga kemasyarakatan. Sehingga pemahaman akan jenis kegiatan serta siapa saja yang terlibat
di dalam setiap kegiatan juga penting untuk pengembangan kemitraan.
Akhir kata, penulis sangat berterima kasih kepada tim Wahana Visi Indonesia ADP Sigi yang
telah bekerja keras dalam pendampingan anak, khususnya selama 4 hari proses Kelas Partisipasi
Anak. Tak lupa kepada Roganda Solin (Child Participation Specialist / Trannsformational Dev.
Dept. WVI), atas semua ide maupun masukannya sehingga proses bersama anak menjadi lebih
menyenangkan, teman-teman Penabulu Jakarta dan Jogja yang telah memberikan semangat
untuk terus belajar.
Semoga modul ini bisa menjadi inspirasi dan pegangan bagi Anda yang bergerak dalam
pendampingan anak secara khusus dalam menghidupkan tradisi berdesa yang melibatkan kelompokkelompok rentan. Terima kasih.
Yogyakarta, Februari 2017

F.F. Sri Purwani
Penulis
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DAFTAR ISTILAH
WVI: Wahana Visi Indonesia
ADP: Area Development Program
Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Musdes: Musyawarah Desa
Musdus: Musyawarah Dusun
RPJMDes: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes: Renca Kerja Pemerintah Desa
RAPBDes: Rencana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Desa
Pemdes: Pemerintah Desa
BPD: Badan Permusyawaratan Desa
LPMD: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Gapoktan: Gabungan Kelompok Tani
RT: Rukun Tetangga
RW: Rukun Warga
Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu
PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini
SDM: Sumber Daya Manusia
SDA: Sumber Daya Alam
Miras: Minuman Keras
Narkoba: Narkotika dan Obat-Obatan Telarang
DRA: Desa Ramah Anak
FGD: Fokus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terbatas
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hiruk pikuk perkembangan desa sejak disahkannya UU No 6/2014 tentang Desa menjadi
langkah awal perubahan orientasi tradisi berdesa. Desa saat ini menjadi satu kawasan yang cukup
mendapatkan perhatian baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan
banyaknya aturan dan anggaran yang dikucurkan untuk mewujudkan “Desa Berdaya.”
Gerakan desa tentu berdampak bagi dinamika kehidupan didalamnya, mulai dari kelompok
masyarakat, kelembagaan masyarakat, maupun lembaga desa, semuanya berupaya untuk
terlibat dalam proses pembangunan yang kini menjadi salah satu tolok ukur kemandirian sebuah
desa. Sayangnya, dari sekitar 74 ribu desa yang ada di Indonesia, masih sangat minim pelibatkan
komponen warga terutama kelompok rentan dalam dinamika proses berdesa, khususnya pelibatan
anak. Hal tersebut juga terjadi di 9 desa mitra Wahana Visi Indonesia ADP Sigi, Sulawesi Tengah.
Hampir dipastikan bahwa belum ada upaya untuk mengajak kelompok-kelompok anak dalam
proses rembug warga, termasuk di dalamnya ketika pemerintah desa menyusun sebuah program
pembangunan yang juga mempunyai dampak terhadap tumbuh kembang anak.
Modul Pelibatan Anak Dalam Musrenbangdes ini merupakan sebuah pembelajaran dari
suatu upaya mewujudkan langkah konkret pelibatan anak dalam pembangunan desa. Modul ini
juga merupakan langkah awal dukungan terhadap kelompok-kelompok anak sebagai bagian dari
warga masyarakat untuk menentukan gagasan-gagasan terbaiknya demi memberikan solusi atas
masalah yang mereka temukan di 9 desa mitra WVI Kabupaten Sigi.
Selama ini banyak permasalahan yang berdampak pada tumbuh kembang anak tidak mampu
diselesaikan dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini disebabkan desa seringkali mengandaikan
pemecahan masalah dari satu sisi, yakni sisi orang dewasa. Pemerintah desa jarang melibatkan
anak terutama untuk memberikan pendapat atau masukan terhadap kasus-kasus yang marak
berkembang di tingkat desa, misalnya: pernikahan dini, anak putus sekolah, pergaulan bebas, dll.
Oleh karena itu penting kiranya peran orang dewasa dan kelompok-kelompok masyarakat dalam
gerakan perlindungan anak, sebagaimana yang diperjuangkan oleh WVI dalam pendampingan
kelompok Co-fasilitator anak. Karena dari merekalah bibit-bibit penghargaan terhadap pemenuhan
hak dasar anak dimulai.
Gerakan menghidupkan kelompok-kelompok anak dengan didampingi oleh para Co-fasilitator
perlu didukung oleh pemerintah desa maupun lembaga-lembaga desa dan pihak-pihak yang
konsisten dengan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu WVI berupaya untuk memberikan
pendampingan bagi kedua kelompok tersebut yakni para Cofasilitator dan kelompok anak dalam
dinamika pembangunan desa. Pendampingan dimulai dari sisi penguatan kapasitas para Cofasilitator
dilanjutkan dengan pelatihan bagi kelompok-kelompok anak untuk memperkenalkan tahapan dalam
Pra-Musrenbangdes maupun Musrenbangdes secara benar bagi anak-anak perwakilan 9 desa
mitra WVI di desa Balane, Baliase, Doda, Dombu, Padende, Sibedi, Ongulero, Uwemanje dan
Wayu.
X

PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES

Modul ini diharapkan mampu membantu proses belajar bagi kelompok-kelompok anak dan juga
sumber pengetahuan bagi pemerhati pergerakan komunitas warga khususnya anak. Pembelajaran
utama dari modul ini adalah bahwa desa wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan kelompok
rentan terutama anak dalam dinamika hidup berdesa terutama melalui perencanaan program
pembangunan.

B. Mengapa Modul Ini Diperlukan
Modul Pelibatan Anak daalm Musrenbangdes ini dirancang agak berbeda dengan model ToF
bagi Cofasilitator pendamping anak, terutama dari sisi pendekatan, waktu dan metode dikarenakan
agar lebih tepat diimplementasikan oleh anak maupun pendamping anak di berbagai tingkatan.
Waktu dibuat berbeda dikarenakan seluruh proses kegiatan dilakukan mulai siang hari seusai
anak-anak sekolah. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan kelas partisipasi anak ini tidak mengganggu
proses belajar-mengajar.
Secara umum modul pelibatan anak dalam Musrenbangdes ini dimaksudkan untuk memberikan
panduan kepada kelompok-kelompok anak dan pendamping anak dalam mempersiapkan anak
terlibat di proses pra-Musrenbangdes dan Musrenbangdes di desa masing-masing. Secara khusus
tujuan modul ini antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengenalkan pemahaman tentang desa kepada anak dalam perspektif anak.
Menyamakan pemahaman tentang hak anak kepada anak-anak secara sederhana dan tepat.
Mengenalkan mekanisme Musrenbangdes kepada anak-anak secara sederhana.
Memberikan pemahaman arti penting keterlibatan anak dalam proses dan tahapan Musrenabgdes.
Anak diperkenalkan terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di sekitarnya.
Memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada anak-anak untuk menggali permasalahan dan
menemukan solusinya secara bersama.
7. Mengajak anak untuk berlatih mengenal kelompok-kelompok anak lainnya termasuk jenis kegiatan
antar kelompok dan potensi anak yang terlibat didalamnya.
8. Memperkenalkan kepada anak arti penting kerjasama dalam memperjuangkan sebuah usulan di
dalam sebuah perencanaan pembangunan.
9. Memberikan pemahaman tentang lembaga-lembaga desa serta peran dan fungsi masing-masing
10. Mengajak anak-anak untuk mulai mempunyai cita-cita tentang desa masa depan.

C. Siapa Pengguna Modul
Secara khusus modul ini dapat digunakan oleh kelompok-kelompok anak maupun para
pendamping anak serta semua saja penggerak masyarakat yang mempunyai niat baik untuk mulai
melibatkan anak dalam proses Musrenbangdes. Modul ini juga diperkaya dengan bahan bacaan
yang bisa digunakan sebagai acuan pendamping.
Harapan lain, modul ini juga dapat memberikan kondtribusi bagi desa yang sedang berupaya
menata diri terutama dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, modul ini
juga bisa dibaca oleh kalangan yang lebih luas, baik pemerintah maupun lembaga pendidikan, pusat
pelatihan dan LSM, serta lembaga lain yang memberikan perhatian pada pendampingan anak.
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Modul ini dapat dimodifikasi atau digunakan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah
pengguna. Artinya baik materi, metode maupun tahapan tidak harus digunakan dalam proses
kelas partisiapasi pelibatan anak. Bagi pengguna modul selain mitra WVI, bisa menggunakan dan
memilih tahapan modul sesuai konteks lokal, serta disesuaikan dengan kapasitas pengguna maupun
peserta.

D. Alur Modul
Modul ini dirancang untuk Kelas Partisipasi Anak selama empat hari. Materi modul dibagi
dalam 10 sesi dengan 2 sampai 3 sesi per harinya, setiap sesi memuat pokok bahasan, yang
dilengkapi dengan metode kegiatan, lembar kerja, bahan bacaan dan gambar proses.
Hari Pertama. Diawali dengan ucapan selamat datang, sesi perkenalan dan penjelasan
maksud dan tujuan kegiatan dilakukan. Perkenalan bertujuan untuk membangun suasana agar
anak-anak menjadi lebih akrab, semangat juga fokus dan terlepas dari kegiatan sekolah. Oleh
karena itu perkenalan dibangun dengan suasana yang penuh keakraban dan persaudaraan antara
panitia, fasilitator dan antar peserta. Suasana akrab dan penuh semangat diharapkan membantu
tercapainya tujuan kelas partisipasi anak. Proses perkenalan dibangun dalam suasana bermain
penuh dengan kegembiraan. Sedangkan dua sesi lainnya diisi dengan pokok bahasan Mengenal
Desa berdasar pengalaman empiris anak dan mengulang kembali apa yang dimaksud dengan
Hak Anak. Dinamika proses hari pertama menggunakan metode menggambar, mencocokkan dan
mengenali gambar, dan presentasi. Hari pertama ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak
bagaimana cara mengenal desa dengan segala permasalahan dan potensinya melalui gambargambar yang dipilih berdasar pemahaman anak.
Hari Kedua. Review hari pertama mengawali proses hari ke-2. Review ini dilakukan dengan
maksud untuk mengingatkan kembali poin-poin penting yang telah dipelajari hari sebelumnya.
Dua sesi di hari kedua membahas tentang Mengenal Musrenbangdes dan Partisipasi Anak dalam
Musrenbangdes. Selain itu juga dijelaskan tahapan dan mekanisme Musrenbangdes yang perlu
diikuti oleh anak. Untuk mempertajam proses, kegiatan dilakukan dengan cara paparan, diskusi
kelompok dan presentasi dari kelompok anak per kecamatan. Dua sesi ini bertujuan agar anak
sebelum terlibat langsung bersama masyarakat yang lebih dewasa, terlebi dahulu tahu istilah, tahu
tahapan dan tahu siapa saja yang sebaiknya nanti diajak bekerjasama dalam Musrenbangdes.
Hari ketiga. Review hari kedua merupakan proses yang selalu digunakan untuk mengingat
kembali hal-hal pokok di hari kedua. Metode review yang digunakan setiap hari selalu berbeda,
dengan tujuan untuk membangkitkan daya ingat anak-anak. Materi pokok hari ketiga ini
mempertajam pemahaman anak tentang desa dengan bekal: Potret Desa dan dilanjutkan dengan
materi Menggali Situasi dan Kondisi Anak di Desa, yang didalamnya mencakup pemetaan tentang
jenis dan bentuk kegiatan anak, usia anak di tiap kelompok di masing-masing desa. Dengan
pemetaan bentuk dan jenis ini kemudian didiskusikan siapa saja yang selama ini terlibat dalam
pendampingan dan kerjasama dari setiap kelompok.
Hari keempat. Hari terakhir proses kelas partisipasi anak ini dilengkapi dengan tugastugas baik yang dilakukan per desa maupun per kecamatan. Materi sangat padat diawali dengan
XII
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review dan dilanjutkan dengan 1) Pengenalan Lembaga-Lembaga Desa, 2) Membangun Desaku
Harapanku, 3) Tahapan Persiapan menuju Musrenabangdes dan diakhiri dengan 4) Evaluasi dan
Penutup.

E. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Ketika Menggunakan Modul
Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan modul Kelas Partisipasi Anak
ini antara lain :
• Selalu memperhatikan waktu dimulainya kegiatan. Sebaiknya kegiatan dilaksanakan setelah
anak-anak pulang sekolah atau pada hari libur, sehingga tidak mengganggu proses belajarmengajar. Proses kegiatan pun sebaiknya tidak sampai malam, sehingga anak masih bisa
belajar di rumah.
• Pendamping anak perlu memperhatikan konteks masyarakat/budaya lokal. Misalnya di
wilayah Indonesia Timur ada kebiasaan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan. Sehingga
fasilitator/panitia bisa meminta anak-anak secara bergantian untuk memimpin doa. Hal ini juga
sebagai sarana melatih anak berbicara di depan teman-temannya serta memperkenalkan
keberagaman keyakinan sejak masa anak-anak.
• Dalam kegiatan ini perlu melibatkan kelompok-kelompok anak dari berbagai sektor, misalnya
di wilayah 9 desa mitra WVI Sigi ada wadah dari berbagai agama seperti Remaja Masjid,
Sekolah Minggu, Gerakan Pembawa Suluh, Prajurit Muda, Kelompok Belajar Anak, dll.
• Selalu diusahakan meminimalisir penggunaan istilah-istilah asing, kalaupun terpaksa
menggunakan, sebaiknya dijelaskan dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa lokal yang
sesuai, sehingga anak-anak tidak bingung. Gunakanlah bahasa Indonesia yang mudah untuk
dipahami dengan contoh-contoh yang sederhana dan konkret.
• Selalu memperhatikan kondisi anak-anak selama proses. Selama proses upayakan kaya
metode baik permainan maupun suasana yang aktif, dinamis dan penuh dengan semangat
yang bisa membuat anak senang berada di dalam kegiatan dan tidak tertekan.
• Fasilitator perlu memperhatikan sarana pendukung kegiatan. Panitia perlu selalu dicek kesiapan
per harinya sebelum proses berlangsung, seperti LCD, laptop, spidol, metaplan, kertas plano/
flipchart, solatif, ditambah sarana untuk permainan seperti sedotan, koran / majalah bekas,
gunting, lem kertas, pensil warna / krayon, kelereng, tali rafia, dan sebagainya. Termasuk
juga copy materi, perlu dipersiapkan per harinya.
• Selalu sertakan ucapan “minta tolong, terima kasih dan maaf” dalam berbagai proses dari
hari pertama sampai terakhir. Hal ini sebagai salah satu metode memperkenalkan pendidikan
karakter kepada anak secara langsung.
• Jangan lupa untuk memperhatikan waktu. Meskipun penuh dengan semangat dalam proses
fasilitasi, tetapi fasilitator sangat perlu memperhatikan pembagian waktu. Sehingga untuk
mencapai prioritas dan tujuan kelas partisipasi, fasilitator sebaiknya tidak terlalu boros
memberikan penjelasan dan contoh yang bertele-tele atau permainan yang terlalu panjang
padahal waktu sangat mepet.
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SESI 1 : ORIENTASI AWAL
PENGANTAR
Kegiatan Kelas Partisipasi Anak dalam Musrenbangdes ini dirancang untuk meningkatkan
pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan anak terkait dengan proses, mekanisme, isu-isu
pokok, fokus dan istilah yang berhubungan dengan Musrenbangdes. Pendekatan dilakukan melalui
metode bermain, menggambar, membaca, bercerita dan diskusi sesuai dengan tingkat usia anak,
sehingga anak merasa nyaman untuk terlibat.
Bina suasana agar anak dan para pendamping menjadi akrab, saling kenal dan sapa
merupakan tujuan pertama. Hal ini diyakini menjadi langkah awal agar anak-anak mudah untuk
diajak fokus kepada materi yang akan diberikan. Oleh karena itu perkenalan, sambutan dan
pengantar kegiatan dikemas melalui lagu, permainan dan cerita-cerita lucu agar anak-anak
menjadi tidak canggung maupun takut. Diharapkan dengan metode ini anak-anak dengan mudah
bisa menyampaikan kepada teman-teman di desa masing-masing.
Beberapa hal yang menjadi poin pokok dalam orientasi awal kegiatan Kelas Partisipasi Anak ini antara lain:
1. Sambutan dari Pimpinan WVI. Sambutan merupakan awal penting untuk membangun kesan baik dan menyenangkan
bagi anak-anak. Oleh karena itu pastikan siapa yang akan memberikan sambutan, karena sambutan dapat membangun
pemahaman dan rasa nyaman secara tidak langsung bahwa kehadiran mereka sangat penting dan dihargai oleh
penyelenggara.
2. Membangun Rasa Saling Percaya dan Pengharapan akan Perubahan. Dalam sebuah proses belajar terlibat,
sangat diperlukan rasa saling menumbuhkan kepercayaan antara fasilitator dan peserta. Bahwa dalam proses ini
akan memunculkan pemahaman dan ketrampilan baru untuk sebuah perubahan. Oleh karena itu, perlu didukung
dengan materi, fasilitator, metode, sarana dan panitia yang solid. Karena dengan rasa saling percaya tersebut,
peserta akan dengan mudah membuka diri dan menyerap pemahaman dan ketrampilan baru, sedangkan fasilitator
akan lebih leluasa dan mengeksplorasi kemampuannya dalam membangun sebuah dinamika kelas.
3. Perkenalan. Dalam proses perkenalan ini, peserta memperkenalkan diri melalui cara: bernyanyi “Ole-Ole”. Sambil
bernyanyi dan bergerak kemudian menyebut nama secara bergantian. Caranya : semua bernyanyi sambil menyebut
nama setelah urutan tertentu misal, 5 atau 7 anak dilanjut dengan sebut ole-ole. Bernyanyi dan bergerak ini
merupakan cara agar anak bergembira sejak dari proses hari pertama dengan menggunakan lagu yang mudah
diingat dan bisa diterapkan di pertemuan-pertemuan kelompok anak.
4. Membangun Suasana. Membangun suasana sangat penting dalam sebuah proses pertemuan anak yang panjang.
Bina suasana bisa dilakukan dengan model istirahat secara fisik maupun permainan (ice breaking), bercerita humor
maupun menggambar. Fasilitator kelas partisipasi anak sebaiknya tidak langsung masuk ke materi, tanpa didahului
dengan bina suasana. Peserta perlu diberi ruang untuk masuk dalam proses melalui pengantar-pengantar berupa
perkenalan maupun permainan yang menghidupkan dan membawa pikiran peserta untuk siap belajar dan menerima
materi. Apalagi kegiatan dilakukan setelah anak selesai sekolah, maka diperlukan suasana yang bisa menghilangkan
penat dan kantuk. Oleh karena itu metode dilakukan melalui kegiatan: menggambar desa, mencocokkan gambar,
pesan berantai, dll.
5. Pengantar dan Kesepakatan Kelas. Kegiatan kelas partisipasi anak ini bertujuan untuk mengajak anak-anak
terlibat secara partisipatif dalam 4 hari proses. Kesepakatan kelas berisi tentang kesepakatan waktu, dinamika
kelas, cara bertanya, dan juga hal-hal yang perlu ditambahkan apabila peserta belum jelas.
6. Evaluasi Harian Peserta, maupun Evaluasi antara Fasilitator dan Panitia. Setiap hari selesai kegiatan kelas
partisipasi anak, dilakukan evaluasi harian dari peserta terutama dikaitkan dengan suasana belajar. Sedangkan antara
fasilitator dan panitia mengadakan evaluasi harian terkait dengan materi, metode, fasilitas dan proses perkembangan
keterlibatan anak secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dinamika kelas dan alur proses di hari
selanjutnya.
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•• Semua peserta Kelas Partisipasi Anak dapat saling mengenal, baik
antar peserta, dengan fasilitator maupun panitia dan semua pihak
yang terlibat dalam proses kegiatan
•• Peserta mengetahui tujuan kelas partisipasi anak secara tepat
•• Peserta menyepakati tata tertib, waktu, maupun kontrak belajar

Tujuan
01

02

04
05

Waktu
•• 60 menit

Metode

•• Permainan
•• Curah Pendapat
•• Sambutan

Alat

••
••
••
••

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
Permainan

Lembar Bantu Belajar
B aca

•• Tidak Ada

Bahan Bacaan
•• Tidak Ada

Catatan
Catatan

•• fasilitator mempersiapkan bentuk permainan sebagai bahan untuk
perkenalan
•• Semua perlengkapan proses (ATK, media, maupun dokumendokumen administrasi telah disiapkan di awal kegiatan

TAHAPAN PROSES
Pembukaan - 20 Menit
a. Panitia membuka dengan ucapan selamat datang kepada para peserta dan meminta salah
satu anak untuk memimpin doa
b. Panitia menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Kelas Partisipasi
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3

Anak dalam Musrenbangdes bagi perwakilan kelompok anak yang bertujuan untuk mulai
terlibat dalam proses musrenbangdes di desa masing-masing.
c. Pimpinan WVI ADP Sigi atau yang mewakili memberikan sambutan yang intinya sangat
berterima kasih dan bangga kepada seluruh anak yang hadir di ruangan kelas partisipasi
anak ini
Perkenalan - 20 menit
a. Fasilitator mengawali dengan memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan panitia dan peserta.
b. Fasilitator menjelaskan bahwa perkenalan akan menggunakan lagu yang sangat terkenal
pada pertandingan sepak bola Piala Dunia yakni Lagu Ole-Ole.
c. Fasilitator memberi contoh lagu dan gerakannya sebagai sarana perkenalan sambil
meminta seluruh anak berdiri dan membentuk lingkaran, sambil menyanyikan lagu anak
yang ditunjuk memperkenalkan nama panggilannya dan dilanjutkan dengan nyanyian lagi,
sampai semua anak memperkenalkan dirinya.
Menuliskan Kesepakatan/Kontrak Belajar - 20 menit
a. Fasilitator meminta peserta untuk menyebutkan tata tertib selama kegiatan kelas partisipasi
anak berlangsung, menuliskannya dalam kertas flipchart/plano dan menempelkannya di
dinding/softboard
b. Fasilitator meminta peserta untuk menyepakati secara bersama tata tertib yang sudah
mereka tuliskan dan tempelkan.
c. Fasilitator mengajak peserta bertepuk tangan atas kesepakatan yang telah dibangun
secara bersama

SESI 2 : MENGENAL DESA
DESA DIMATA ANAK-ANAK
Selama ini anak-anak hidup di lingkungan desa, namun para orang tua, pemerintah desa
dan masyarakat yang lebih dewasa jarang bahkan tidak pernah memperkenalkan kondisi desa
secara baik. Oleh karena itu banyak anak-anak yang pada akhirnya tidak mempunyai rasa memiliki
tempat yang mereka huni. Orang tua dan pemerintah desa seringkali mempunyai anggapan bahwa
anak-anak tidak perlu dilibatkan, belum waktunya, tidak tahu menahu, masih terlalu kecil, dll. Dari
anggapan inilah muncul kebiasaan untuk tidak “mengajak”, cenderung meremehkan bahkan tidak
menganggap penting keberadaan anak dalam proses perencanaan pembangunan.
Namun kenyataannya, anak-anak peserta kelas partisipasi anak ini sangat mengenal
desanya. Permintaan fasilitator untuk mencocokkan gambar dengan keadaan desanya dijawab
secara baik oleh anak-anak, dan mereka bisa menjelaskan temuannya. Mereka bisa menemukan
permasalahan yang ada, tahu dimana tempat-tempat yang mempunyai kerusakan infrastruktur,
mengenal lokasi mana yang masih jauh dari kata bersih, tempat-tempat publik dan juga wilayah
mana yang sering kena wabah penyakit. Selain itu yang bisa menjadi pembelajaran orang dewasa
adalah, anak-anak ini tahu di lokasi mana terdapat banyak keluarga miskin terutama rumah
teman-temannya. Inilah yang selama ini tidak dipikirkan oleh pemerintah desa, bahwa anak4
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anak ternyata mempunyai kepedulian yag cukup tinggi terhadap kondisi desanya, tentu semua
dengan cara dan sudut pandang anak-anak. Contoh konkret inilah yang perlu ditangkap oleh
pemerintah desa, bahwa anak pun perlu dilibatkan dalam proses pembangunan agar apa yang
menjadi keprihatinan anak, bisa dijawab sesuai kebutuhan anak-anak pula.
Tujuan

01

02

04
05

•• Semua peserta memahami kondisi desa masing-masing, terutama
hal-hal yang perlu diperbaiki baik fisik maupun non fisik
•• Peserta belajar untuk saling mempertahankan argumennya dalam
memilih gambar baik antara teman di satu desa maupun ketika
memaparkan di depan kelas
•• Peserta mampu meyakinkan teman-temannya bahwa kondisi
tersebut layak untuk diangkat dan disampaikan sebagai bagian
untuk perbaikan bersama

Waktu
•• 60 menit

Metode

Alat

Lembar Bantu Belajar

•
•
•
•

Mencocokan gambar dengan kondisi riil desa
Paparan
Diskusi Kelompok
Tanya jawab

••
••
••
••
••
••
••

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
Potongan-potongan gambar
Lem kertas
Pensil warna / krayon
Gambar Kondisi salah satu desa hasl diskusi anak

B aca

Bahan Bacaan
•• Tidak Ada
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Catatan
Catatan

•• fasilitator mempersiapkan semua bahan yang akan digunakan
sebagai metode yakni potongan-potongan gambar dan semua
sarana pendukungnya
•• Fasilitator dan tim panitia mendampingi tanpa mengintervensi proses
diskusi anak untuk menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki di desa

TAHAPAN PROSES
Penjelasan tentang mekanisme Mengenal desa - 5 Menit
a. Fasilitator meminta anak-anak berkumpul di desa masing-masing
b. Fasilitator menjelaskan bagaimana cara memilih gambar dan mencocokkan dengan kondisi
desa anak-anak
Diskusi Kelompok memilih gambar sesuai dengan kondisi desa – 30 menit
a. Setelah anak-anak berkumpul di kelompok desa masing-masing, fasilitator meminta
setiap Co-fasilitator untuk menjadi pengamat proses diskusi tanpa mengintervensi proses
pemilihan gambar
b. Gambar yang dipilih dan sesuai dengan kondisi desa kemudian ditempelkan di kertas flipchart
yangtelah disediakan dan boleh diberi warna dengan menggunakan pensil warna atau
crayon yang telah disediakan.
Presentasi hasil diskusi kelompok – 25 menit
a. Fasilitator mempersilahkan kelompok yang sudah siap untuk memaparkan hasil diskusi dan
gambar yang telah dipilihnya
b. Fasilitator meminta semua peserta untuk berkumpul dan mengelilingi kertas flipchart yang
telah dipenuhi dengan gambar yang telah dipilih oleh masing-masing kelompok
c. Salah satu perwakilan kelompok menjelaskan hasil diskusinya dan mengapa gambar itu
yang dipilih
d. Fasilitator mempersilahkan apabila ada anak-anak dari kelompok lain yang akan bertanya
kepada kelompok yang selesai memaparkan
e. Fasilitator menarik benang merah dari semua hasil paparan gambar peserta dan
memberikan catatan-catatan penting dalam bentuk kata kunci

SESI 3 : MENGENAL HAK ANAK
MEMPERKENALKAN HAK ANAK DENGAN CARA ANAK
Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB dan mengesahkan Undang-Undang
Perlindungan Anak No.35/2014. Wahana Visi Indonesia pun telah mengaturnya dalam Kebijakan
Perlindungan Anak yang selalu diperkenalkan kepada desa-desa yang menjadi mitranya. Ketika
desa-desa sudah mempunyai komitmen terhadap perlindungan anak, maka program dan kebijakan
harus selalu mengacu pada konsep perlindungan anak. Ada beberapa kesepakatan penting ketika
desa sudah mempunyai komitmen untuk melibatkan anak dalam proses-proses pembangunan
6
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diantaranya perlu ada pendamping khusus yang dibentuk dalam setiap proses mendampingi anak
di berbagai tahapan. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mulai berpihak pada hak anak?
Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan orang dewasa dalam berinteraksi dan mewujudkan
hak anak di masyarakat diantaranya:
1.
Memperlakukan setiap anak dengan hormat dan bermartabat
2. Mendengarkan anak dan memberi kesempatan anak untuk berbicara dan mengemukakan
pendapat.
3. Peka terhadap kebiasaan/ aturan tidak tertulis setempat dalam berbahasa, bercakapcakap, keintiman fisik, dan amati kebiasaan/aturan tidak tertulis tersebut dengan seksama
4. Selalu meminta ijin anak dan orangtua/wali jika ingin mengambil foto anak utk kepentingan
tertentu
5. Hentikan segala bentuk interaksi dengan anak saat itu juga, jika anak meminta, atau
ketika anak terlihat tidak nyaman dengan interaksi tersebut
6. Tidak boleh menyentuh daerah seksual/pribadi pada tubuh anak
7. Tidak boleh menunjukkan tulisan atau gambar atau film atau suara yang bermuatan porno
atau seksual.
8. Tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan seorang anak.
9. Berhati-hatilah dalam mengirimkan pesan secara verbal, non verbal, atau tertulis yang
dapat diartikan sebagai berbeda oleh anak maupun orang dewasa
10. Berbusanalah yang pantas sesuai dengan budaya setempat
11. Tetaplah berada bersama / dalam pengawasan orang dewasa lain saat Anda bersama
seorang anak
12. Tidak boleh menampar, memukul atau melakukan kekerasan fisik lain terhadap anak
13. Tidak boleh melakukan kekerasan psikologis maupun verbal terhadap anak
Ketigabelas poin tersebut di atas merupakan keharusan yang perlu diketahui oleh orangorang dewasa ketika mereka semua sedang bersama anak-anak. Hal inilah yang selama proses
sesi ke-3 diperkenalkan kepada anak-anak. Materi juga disampaikan dengan cara membuat
gambar dan anak-anak diminta untuk menebak, terutama gambar yang ditampilkan terkait
dengan “siapakah yang disebut anak-anak?” dan juga mengapa mereka masih disebut anakanak. Metode ini membuat anak-anak semakin paham tentang hak anak dalam situasi bermain
yang menyenangkan.
Tujuan
01

02

04
05

•• Semua peserta semakin memahami yang disebut hak anak
•• Peserta belajar mengenal siapa saja yang masih disebut anak
dengan berbagai kriterianya
•• Peserta semakin mengenal kondisi anak-anak yang ada di sekitarnya
dengan berbagai kondisinya
•• Peserta semakin memahami apa yang boleh dilakukan dan tidak
boleh dilakukan terhadap teman-temannya

PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
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Waktu

•• 60 menit

Metode

Alat

Lembar Bantu Belajar

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Menganalisis gambar
Bercerita
Tanya jawab
paparan
Metaplan
Alat tulis
Flipchart
Aneka Gambar tentang Anak
Pensil warna / krayon
Contoh Gambar Kondisi Anak

B aca

Bahan Bacaan
•• Materi tentang Hak Anak
Catatan
Catatan

•• fasilitator meminta panitia untuk menggambarkan beberapa kriteria
tentang anak beserta kondisinya
•• Fasilitator menyiapkan beberapa pertanyaan tentang anak dan juga
kondisi anak di desa peserta
•• fasilitator dan panitia mempersiapkan peraga sebagai bentuk
evaluasi hari ke-3 berbentuk gambar Emoticon atau yang lainnya

TAHAPAN PROSES
Tanya Jawab tentang “ Anak “ - 20 menit
a. Fasilitator memberikan pertanyaan kepada anak-anak tentang gambar “ Siapa saja yang
masih termasuk anak-anak yang ada dalam gambar ini ?”.
b. Anak-anak dipersilahkan untuk menjawab dengan alasannya
8
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c.

Fasilitator menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana tentang anak-anak dan
segala kondisi yang ada dalam gambar
Penjelasan tentang Hak Anak - 30 menit
a. Fasilitator menjelaskan materi tentang hak anak
b. Fasilitator membuka ruang untuk tanya jawab tentang hak anak yang telah dijelaskannya
Rangkuman Fasilitator - 10 menit
a.
b.
c.
d.

Fasilitator merangkum poin-poin penting dari setiap presentasi diantaranya tentang: kriteria usia
yang masih disebut anak dan apa saja yang dimaksud dengan hak anak
Kemudian poin-poin itu ditulis dalam metaplan dan ditempelkan untuk menghubungkan dengan
tahapan materi dan proses selanjutnya
Panitia meminta salah satu anak untuk menutup kegiatan hari pertama dengan doa
Panitia mengingatkan agar anak-anak memilih salah satu gambar emoticon sebagai bentuk
evalusi harian sesuai dengan apa yang dirasakan

Bahan Bacaan
Beberapa pokok Konvensi Hak Anak PBB & Undang-Undang Perlindungan Anak No 35/2014
Yang disebut anak adalah Setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih
berada di dalam kandungan.

Hak anak ada 4 yakni:
1.
2.
3.
4.

HAK HIDUP
HAK TUMBUH KEMBANG
HAK PERLINDUNGAN
HAK PARTISIPASI

Cara mendidik anak harus dengan hati, karena disiplin tidak identik dengan kekerasan. Kunci sukses
menghadapi anak adalah kreatif. Oleh karena itu antara anak dan pendamping perlu menggunakan dan
memperhatikan beberapa proses dengan cara anak diantaranya:
••
••
••
••
••
••

HIBURAN
PERMAINAN
WARNA-WARNI
BERPIKIR POSITIF
BADAN SEGAR
EMOSI SEHAT

Anak-anak akan lebih cepat menangkap dan mudah paham apabila dalam belajar tidak dengan
cara-cara:
••
••
••
••
••
••

MEMERINTAH
MENGANCAM
MENILAI NEGATIF
MEMBANDINGKAN
MENGEJEK
MENJULUKI

Tetapi anak-anak akan bergembira dan lebih mudah berkembang serta mudah mengingatk ketika
diperlakukan dengan cara:
••
••
••
••
••

MENGAJAK
MELIBATKAN
MENILAI POSITIF
MENGHARGAI
MEMUJI
PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
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SESI 4 : MENGENAL MUSRENBANGDES
MEKANISME DAN TAHAPAN MUSRENBANGDES
Bagi orang dewasa, Musrenbangdes merupakan proses musyawarah desa yang seakan
sudah biasa dilakukan, terlebih sejak bergulirnya UU Desa No.6/2014. Namun Musrenbangdes
bagi anak merupakan sebuah nama baru, asing dan belum pernah terlibat sama sekali. Oleh
karena itu proses mengenalkannya pun perlu melalui beberapa metode agar lebih mudah dipahami
secara sederhana.
Dalam materi ini fasilitator memperkenalkan Musrenbangdes melalui 3 bentuk, paparan
menggunakan slide, diskusi dan juga tanya jawab terkait dengan pengalaman dan istilah
dengan dituliskan dalam sebuah metaplan. Beberapa poin yang dijelaskan dalam materi tentang
Musrenbangdes ini antara lain:
1. Apa yang menjadi dasar hukum Musrenbangdes,
2. Apa yang disebut Musrenbangdes
3. Waktu pelaksanaan Musrenbangdes
4. Apa yang dibahas dalam Musrenbangdes
5. Siapa saja peserta yang terlibat dalam Musrenbangdes
6. Tujuan Musrenbangdes
7. Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Musrenbangdes
Beberapa hal tersebut di atas dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana,
proses dialogis dan juga partisipatif. Apabila anak-anak telah memahami apa yang disebut
Musrenbangdes dengan pendampingan dari para Co-fasilitator diharapkan ketika anak-anak
terlibat dan berinteraksi dengan masyarakat yang lain sudah berani menyuarakan apa yang
menjadi kebutuhan mereka, tidak takut dan bisa mewakili kelompok anak-anak yang diwakilinya.
Hal inilah yang menjadi tujuan utama pendampingan dan kelas partisipasi anak.
Tujuan
01

02

Waktu

Metode

12

04
05

•• Semua peserta semakin memahami apa yang disebut Musrenbangdes
•• Peserta mampu belajar secara sederhana tentang Musrenbangdes
terkait dengan: dasar hukum, mekanisme dan tahapan, kapan
dilakukan, mengapa diperlukan, tujuan dan juga siapa saja yang
perlu terlibat
•• Peserta semakin mengenal siapa saja yang bisa bekerjasama untuk
memperjuangkan hak anak
•• 60 menit

••
••
••
••

Paparan
Tanya Jawab
Diskusi Kelompok
Pleno

PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES

Alat

••
••
••
••

Lembar Bantu Belajar

•• Tidak Ada

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
LCD Projector

B aca

Bahan Bacaan

•• Materi tentang Musrenbangdes

Catatan

•• fasilitator mempersiapkan materi tentang Musrenbangdes dengan
bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami anak-anak
•• Fasilitator mempersiapkan kata-kata kunci dalam lembar metaplan
untuk mempermudah penjelasan
•• Fasilitator membuka ruang diskusi secara bertahap setiap kali
selesai menerangkan satu slide materi

Catatan

TAHAPAN PROSES
Review Poin-Poin Penting Hari Pertama dengan menuliskan kata kunci - 15 menit
a. Fasilitator meminta peserta untuk mengulang kembali materi apa yang masih diingat di hari
pertama dengan metode: semua peserta menuliskan 1 kata kunci
b. Fasilitator merangkum kata-kata kunci hari pertama yang telah disampaikan oleh peserta
dan menuliskannya dalam kertas plano/flipchart
c. Fasilitator menghubungkan apa yang telah dipelajari pada hari pertama dan materi yang
akan dipelajari pada hari ke-2
Tanya Jawab tentang Musrenbangdes – 15 menit
a. Fasilitator memberikan pertanyaan “ apa yang ada di pikiran anak-anak apabila mendengar
kata Musrenbangdes?”
b. Dialog antara peserta dan fasilitator
c. Fasilitator mencatat poin-poin penting yang telah disampaikan oleh anak-anak dalam
metaplan dan menempelkan di dinding atau papan yang telah disediakan sebagai kata kunci
pembahasan materi
Paparan / Presentasi dan tanya jawab - 30 menit
a. Fasilitator menjelaskan menggunakan LCD projector tentang pengertian Musrenbangdes
b. Fasilitator membuka ruang diskusi dan tanya jawab atas hasil paparan
PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
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c.

Fasilitator merangkum dan menghubungkan poin-poin penting dalam Musrenbangdes dan
menghubungkan dengan kata-kata kunci yang tepat hasil pemikiran anak-anak

Bahan Bacaan
APAKAH MUSRENBANGDES ITU ?

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa atau disingkat Musrenbangdes
merupakan forum musyawarah tahunan para warga dan kelompok masyarakat untuk
menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun anggaran yang direncanakan.
Dasar hukum pelaksanaan Musrenbangdes adalah Pasal 25 – 26 Permendagri No 114/2014.
Musrenbangdes biasa dilakukan pada bulan Januari – Februari setiap tahun dengan mengacu
pada RPJMDes masing-masing desa.
Beberapa hal yang dibahas dalam Musrenbangdes antara lain:
•• Usulan dari warga yang telah disepakati dalam Musdus (musyawarah Dusun)
•• Usulan dari Musdus yang telah disepakati dalam Musdes (Musyawarah Desa)
•• Program tahun lalu yang belum dilaksanakan
•• Program Utama yang bersifat mendesak (karena bencana ataupun wabah penyakit)
Menurut Permendagri No 114/2014 Pasal 25 (3) yang berhak terlibat dalam Musrenbangdes
adalah:
•• Unsur pemerintah desa
•• Unsur lembaga desa seperti BPD, Karang Taruna, PKK, Gapoktan, LPMD, Kelompok
Pemerhati Anak, Forum Anak/ Kelompok Anak, lembaga adat, dll
•• Unsur Masyarakat: seperti tokoh masyarakat, perwakilan sekolah, tokoh agama, tokoh
adat, dll.
Tujuan Musrenbangdes ada 2 hal pokok yakni;

•• Menyepakati kebutuhan utama dan kegiatan desa yang akan dimasukkan ke dalam
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
•• Menyepakati Tim Desa yang akan mewakili di musrenbang kecamatan
Sedangkan tahapan dan mekanisme penyelenggaraan dalam Musrenbangdes melalui:
1.
2.
3.
4.
5.

Musyawarah Dusun
Musyawarah Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

SESI 5 : PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
MENGAPA ANAK PERLU DILIBATKAN DALAM MUSRENBANGDES ?
Sesi kelima di hari ke-2 proses kelas partisipasi anak dalam Musrenbangdes ini sampai pada
pembahasan tentang “Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes.” Sesi ini lebih banyak memperkenalkan
pengetahuan baru kepada anak-anak terutama tentang siklus pembangunan desa dan mengapa
14
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sejak dini anak-anak perlu mulai dilibatkan.
Selama ini banyak kelompok-kelompok anak yang kurang mendapatkan perhatian dari
pemerintah desa dan masyarakat secara luas. Minimnya perhatian lebih pada beberapa hal
dasar tentang: potensi penyelesaian masalah, besaran anggaran, bentuk kegiatan, mekanisme
pendampingan maupun upaya melibatkan kelompok anak dalam proses perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, Wahana Visi Indonesia mulai memberikan pendampingan bagi desa-desa mitra
agar melibatkan anak dalam setiap tahap pembangunan diantaranya lewat perencanaan yang
dilakukan melalui Musrenbangdes.
Mengapa anak-anak perlu mulai dilibatkan? Karena beberapa tahun terakhir ini banyak
kasus-kasus yang dilakukan oleh orang dewasa yang berdampak pada anak mulai dari kasus
kekerasan hingga mengakibatkan kematian, pergaulan bebas, pernikahan dini, anak putus sekolah,
KDRT, lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman, minimnya tempat bermain, wabah penyakit
dll. Temuan permasalahan tersebut bisa diminimalisir apabila kita juga melibatkan anak untuk mulai
menyuarakan kebutuhan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kondisi anak di suatu desa. Bukan
lagi membuat perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan anak tetapi versi orang dewasa. Yang
diperlukan saat ini adalah melaksanakan kegiatan untuk anak setelah mendengarkan kebutuhan
yang disampaikan oleh anak-anak. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah desa dan masyarakat
mulai perlu melibatkan anak dalam Musrenbangdes
Tujuan
01

02

04
05

•• Semua peserta semakin paham pentingnya pelibatan anak dalam
Musrenbangdes
•• Peserta mulai belajar untuk mau terlibat dalam proses dan upaya
melibatkan kelompok-kelompok anak yang lain
•• Peserta memahami bahwa Musrenbangdes merupakan sarana
untuk perubahan kondisi pemenuhan hak anak di tingkat desa

Waktu

•• 90 menit

Metode

••
••
••
••
••

Paparan
Tanya Jawab
Diskusi Kelompok
Pleno
Permainan Aram Sam-Sa
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Alat

••
••
••
••

Lembar Bantu Belajar

•• Tidak Ada

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
LCD Projector

B aca

Bahan Bacaan

•• Materi tentang Pelibatan Anak dalam Musrenbangdes

Catatan

•• fasilitator mempersiapkan materi tentang Pelibatan Anak dalam
Musrenbangdes dengan konsep sederhana dan tepat
•• Fasilitator mempersiapkan pertanyaan kunci tentang pelibatan anak
sebagai bahan diskusi
•• Fasilitator selalu mencatat pertanyaan dan kata-kata kunci dalam
metaplan sebagai bahan penajaman materi
•• fasilitator dan panitia mempersiapkan peraga sebagai bentuk
evaluasi hari ke-2 berbentuk gambar Emoticon atau yang lainnya

Catatan

TAHAPAN PROSES
Tanya Jawab tentang Pentingnya Keterlibatan Anak – 10 menit
a. Fasilitator mengawali proses dengan pertanyaan “ mengapa anak perlu terlibat dalam
Musrenbangdes ?”
b. Fasilitator mencatat semua jawaban yang dilontarkan anak-anak dalam kerta flipchart
c. Fasilitator memberi garis bawah pada kata-kata kunci berdasarkan jawaban yang
disampaikan oleh anak
d. Fasilitator menutup proses tanya jawab dengan mempertajam kata-kata kunci yang
sudah disampaikan oleh anak-anak
Diskusi Kelompok tentang Cara Pelibatan Anak – 30 menit
a. Fasilitator mempersilahkan anak untuk kembali berkelompok di desa masing-masing
b. Fasilitator memberi 2 pertanyaan sebagai bahan untuk diskusi kelompok:
1. Mengapa anak penting untuk terlibat dalam Musrenbangdes ?
2. Bagaimana cara agar anak-anak dari kelompok yang lain bisa terlibat ?

c.
d.
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Fasilitator mempersilahkan peserta mulai berdiskusi, dan memberi kesempatan untuk
bertanya apabila ada yang belum jelas
Fasilitator mempersilakan para pendamping untuk mendampingi proses diskusi kelompok
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Permainan Aram-Sam-Sa – 10 menit
a. Fasilitator meminta semua peserta untuk berdiri dan membuat lingkaran
b. Fasilitator bertanya “ Apakah sudah pernah pernah mendengar lagu Aram-Sam-Sa”
c. Fasilitator memberikan contoh lagu dan gerakannya
d. Fasilitator mengajak anak-anak untuk bersama-sama bernyanyi dan bergerak sesuai
dengan contoh yang telah diberikan
Paparan Hasil Diskusi Kelompok dan Penajaman – 30 menit
a. Fasilitator mempersilahkan kelompok yang sudah selesai untuk paparan terlebih dahulu
b. Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya jawab apabila ada pertanyaan dan
tanggapan dari kelompok lain
c. Fasilitator memberikan catatan penting atas semua proses diskusi kelompok dan
menghubungkannya dengan paparan tentang pelibatan anak dalam Musrebangdes seperti
slide di sesi sebelumnya.
Rangkuman dan Kesimpulan Proses Hari Kedua – 10 menit
a. Fasilitator memberikan catatan-catatan penting berdasarkan hasil paparan kelompokkelompok
b. Fasilitator kembali menerangkan secara singkat tentang tujuan pelibatan dan arti penting
pelibatan anak dalam Musrenbangdes seperti dalam materi di sesi sebelumnya.
c. Fasilitator menutup rangkaian kegiatan hari ke-2 dengan mengajak anak untuk berdoa
bersama.
d. Panitia mengingatkan anak-anak untuk memilih gambar emoticon sebagai bentuk evaluasi
harian sesuai dengan pilihan masing-masing

Bahan Bacaan
AYO LIBATKAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
Apa yang menjadi dasar hukum pelibatan anak dalam Musrenbangdes ? Dasar hukumnya berasal
dari Permen PPPA (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) No 12/2015
tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan).
Siapa saja yang ikut terlibat dalam Musrenbangdes sesuai Permendagri 114/2014 Pasal 25
(3)?
•• Unsur pemerintah desa
•• Unsur lembaga desa seperti BPD, Karang Taruna, PKK, Gapoktan, LPMD, Kelompok
Pemerhati Anak, Forum Anak/ Kelompok Anak, lembaga adat, dll
•• Unsur Masyarakat: seperti tokoh masyarakat, perwakilan sekolah, tokoh agama, tokoh
adat, dll.
Mengapa Anak Perlu Terlibat dalam Musrenbangdes ? Karena sesuai dengan Konvensi Hak
Anak (KHA) maka:
•• Pasal 12 (1) menyatakan: “ negara-negara pihak akan menjamin anak yang
berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua
PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
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hal yang menyangkut anak itu dengan diberikannya bobot yang layak pada pandanganpandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak
ybs.”
•• Ayat (2): “ Untuk itu anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengarkan dalam
setiap acara kerja, acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak ybs
baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang
konsisten dengan ketentuan-ketentuan proseduran UU Nasional.”
Diperkuat juga Dalam UU PA No. 35 tahun 2014:
•• Pasal 4 :
Setiap anak berhak untuk dapat hidup , tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
•• Pasal 10 :
Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan.
•• Pasal 24:
Negara dan pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Tidak semua bagian dalam Musrenbangdes perlu melibatkan anak, sebaiknya hanya:
•• Dibagian penyusunan usulan perencanaan kegiatan
•• Dalam pengambilan keputusan program & anggaran utama setiap tahun-nya
Kriteria anak yang dapat dilibatkan dalam proses Musrenbangdes antara lain:
•• Usia 13 s.d 18 tahun (atau yang dianggap bisa mewakili termasuk mereka yang
berkebutuhan khusus (diffabel)
•• Dapat berkomunikasi dengan baik
•• Dapat menyampaikan usulan aspirasi anak dalam musrenbagdes
•• Dipilih dan disepakati oleh kelompok / forum anak untuk mewakili
•• Kesediaan anak dan mendapat ijin dari orangtua
Adapun cara melibatkan anak yakni dengan:
•• Adanya kemauan politis orang dewasa (pemdes dan masyarakat) untuk mendengarkan
suara anak dan mempertimbangkannya dalam setiap proses pengambilan keputusan
pembangunan yang terkait dengan anak agar anak mendapat manfaat seuai dengan
kebutuhan anak
•• Meningkatkankan kapasitas pendamping/ fasilitator anak. Sehingga paham proses
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perencanaan dan kode etik bekerja bersama anak
•• Harus didampingi oleh orang dewasa/fasilitator anak
•• Membangun aturan yang efektif yang mudah dipahami anak
•• Meningkatkan kapasitas anak sehingga menyampaikan aspirasinya dengan baik
•• Anak tidak harus sampai selesai mengikuti proses musrenbangdes cukup hanya pada
penyampaian usulan aspirasi anak
•• Pelayanan yang ramah anak, bagi organisasi/ kelembagaan yang terlibat dengan anak
•• Mengadakan musyawarah khusus anak sebagai bagian dari pra musrenbang (pra
musyawarah tingkat dusun/ tingkat desa)
Sebagai langkah awal pelibatan, anak-anak diusahakan dikumpulkan terlebih dahulu bersama
dengan kelompok-kelompok anak yang ada dan dilakukan sebuah tahapan yang disebut PraMusrenbangdes dengan tujuan untuk:
•• Inventarisasi/ memetakan masalah Anak di desa (metode: sketsa desa, pohon
masalah, dll)

•• Inventarisasi/ memetakan Potensi Anak (peta kegiatan/ kelompok anak yang ada
didesa)
•• Menyusun alternatif solusi Masalah Anak (metode: pohon harapan, desaku
harapanku, dll)
•• Melakukan simulasi Musrenbangdes agar anak terbiasa dan mengenal situasi
musrenbangdes
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HARI KETIGA
POTRET KONDISI DESA DAN POTRET POTENSI ANAK
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SESI 6 : MEMOTRET KONDISI DESA
POTRET DESA VERSI ANAK
Anak-anak mempunyai kepekaan yang luar biasa terhadap perubahan yang ada di sekitarnya
yang sering tidak terekam dengan baik oleh orang dewasa, termasuk orang tua, masyarakat
maupun pemerintah desa. Dikarenakan hari ketiga ini materi cukup padat, maka fasilitator
mengawali dengan review dengan metode permainan yang menyenangkan yakni “Pesan Berantai.”
Pesan berantai ini untuk melihat apakah ada poin-poin penting yang masih diingat oleh anak-anak
dari materi hari sebelumnya dan bisa disampaikan kepada teman-temannya secara benar.
Desa dimata anak-anak ternyata merupakan tempat tinggal yang lengkap, karena di
dalamnya terdapat banyak unsur yang sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak,
diantaranya: pusat perkantoran desa, pusat hunian warga, tempat-tempat publik yang menjadi
pusat pendidikan dan kesehatan serta tempat bermain bagi anak-anak, bahkan lokasi dimana
masih ditemukan rumah teman-teman mereka yang putus sekolah. Selain itu anak-anak juga bisa
dengan cukup cermat memberikan informasi dan catatan bahwa masih banyak lokasi di lingkungan
desa yang tidak aman, terutama tempat-tempat yang sering menjadi lokasi “kerawanan,” baik
rawan bencana, kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Anak-anakpun dapat dengan cukup
jelas menggambarkan lokasi yang sering menjadi tempat untuk perjudian, mabuk dan pesta
minuman keras dan ternyata hal itu sangat menakutkan bagi mereka.
Temuan dalam potret lingkungan desa karya anak-anak yang sangat lengkap di 9 desa
mitra WVI tersebut bahkan sering luput dari pencermatan sketsa desa yang digambar oleh orang
dewasa maupun pemerintah desa. Oleh karena itu, ketakutan anak-anak terhadap situasi yang
ditimbulkan dari hasil tingkah laku orang dewasa inilah yang perlu dijawab dalam proses pelibatan
anak dalam Musrenbangdes. Dalam Musrenbangdes bisa dikembangkan program-program prioritas
yang menjadi upaya pemerintah desa untuk menjawab kewajiban mereka dalam melindungi proses
tumbuh kembang anak secara baik dan benar termasuk perbaikan kondisi lingkungan sekitar.
Temuan masalah melalui potret desa dari anak-anak inilah yang perlu ditanggapi secara serius oleh
pihak desa, karena dalam Konvensi Hak Anak, anak punya hak partisipasi dan merupakan bagian
penting sebuah proses memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat rentan khususnya anak.
Tujuan
01

02

04
05

•• Peserta bisa menggambarkan kondisi masing-masing desa secara
tepat sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialami
•• Peserta mampu memetakan lokasi-lokasi yang tidak aman dan tidak
nyaman bagi anak-anak
•• Peserta mampu memberikan penjelasan tentang gambar desa nya
dengan baik kepada peserta lainnya

Waktu
•• 120 menit
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Metode

••
••
••
••
••

Paparan model “ Showroom”
Tanya Jawab
Diskusi Kelompok
Pleno
Permainan “ Pesan Berantai” dan “ Tepuk Dang Ding Dung”

Alat

••
••
••
••

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
Pensil Warna / Krayon

Lembar Bantu Belajar

•• Hasil gambar sketsa desa dari peserta

B aca

Bahan Bacaan
•• Tidak Ada
Catatan
Catatan

•• fasilitator mempersiapkan permainan sebagai metode review
•• Fasilitator bersama panitia mempersiapkan terlebih dahulu sarana
untuk menggambar
•• Fasilitator dan panitia selalu berkeliling dan memberi semangat serta
catatan-catatan penting yang perlu ada dalam gambar
•• Fasilitator dan panitia serta tim pendamping tidak boleh mengintervensi
ketika anak sedang melakukan proses menggambar

TAHAPAN PROSES
Review Poin-Poin Penting Hari Kedua dengan Permainan Pesan Berantai - 15 menit
A. Fasilitator mempersiapkan kalimat pendek dalam metaplan yang isinya adalah kalimat kunci
pembelajaran di hari kedua
B. Fasilitator mengajak anak-anak untuk membuat 2 barisan
C. Fasilitator menjelaskan cara review proses dengan model “Pesan Berantai” serta kriteria bagi
pemenang
D. Fasilitator meminta panitia dan tim pendamping untuk menjadi juri dalam permainan ini
E. Proses permainan pesan berantai dilakukan maksimal 3 – 5 pertanyaan (atau disesuaikan dengan
waktu yang telah disepakati)
F. Fasilitator berdasarkan masukan dari panitia dan tim pendamping mengumumkan kelompok yang
menjadi pemenang dalam setiap pesan
PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
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Menggambar Kondisi Desa – 45 menit
A. Fasilitator menjelaskan tentang mengapa anak-anak perlu untuk mengetahui gambaran tentang
desanya
B. Fasilitator memberikan contoh gambar-gambar desa yang telah dibuat dalam berbagai proses
dan pelatihan lainnya
C. Fasilitator meminta peserta untuk kembali berkumpul di desa masing-masing
D. Fasilitator dan panitia membagikan alat dan sarana untuk menggambar kepada setiap kelompok
desa
E. Para peserta menggambar sesuai dengan 3 hal: dilihat, didengar dan dialami
F. Fasilitator, tim pendamping dan panitia tetap mendampingi setiap kelompok namun tidak boleh
mengintervensi gambar yang sedang dibuat oleh anak-anak

Permainan Tepuk Dang-Ding-Dung – 15 menit
A. Fasilitator meminta peserta untuk membuat lingkaran
B. Fasilitator memberi contoh lagu dan gerakan “Tepuk Dang Ding dung
C. Fasilitator mengajak semua peserta untuk bernyanyi Tepuk Dang Ding Dung

Paparan dan Tanya Jawab Model Showroom - 45 menit
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Fasilitator meminta kelompok yang sudah siap untuk secara sukarela memaparkan hasil gambarnya
Fasilitator meminta semua peserta untuk berkumpul di gambar yang akan dipaparkan
Peserta memaparkan dan memberikan penjelasan hasil gambar desanya
Fasilitator membuka kesempatan untuk klarifikasi dan tanya atas hasil paparan tiap peserta
Apabila 1 kelompok sudah selesai memaparkan, fasilitator mengajak peserta untuk berpindah di
tempat gambar kelompok lain ditempelkan, begitu seterusnya sampai semua kelompok melakukan
paparan
Fasilitator memberikan rangkuman atas proses, tujuan dan benang merah dengan materi
berikutnya

SESI 7 : MENGGALI SITUASI DAN POTENSI ANAK DI DESA MITRA
MENGENAL POTENSI KELOMPOK-KELOMPOK ANAK
Banyak kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan di tingkat desa yang selama
ini mendapatkan perhatian dan juga pembiayaan dari pemerintah desa. Kelompok-kelompok
tersebut diantaranya: Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga, KWT (Kelompok Wanita Tani), Karang Taruna, Dasa Wisma, dan lain-lain. Namun,
kelompok-kelompok anak seringkali terlewatkan dari perhatian pemerintah desa, entah dalam hal
pembinaannya maupun anggaran kegiatannya. Agar ke depan kelompok-kelompok anak menjadi
bagian yang menjadi ciri khas dan keunikan suatu desa, maka anak-anak pun perlu dibimbing
untuk peduli dan tahu, apa saja nama kelompok anak yang ada di desanya, siapa yang menjadi
anggotanya, usia berapa mereka, dan selama ini didampingi oleh siapa.
Ketika anak-anak saling mengenal kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maka
mereka akan lebih mudah melakukan pertemuan dan koordinasi apabila ada permasalahan yang
bisa dibicarakan lintas kelompok anak. Selain itu juga bisa melakukan gerakan bersama untuk
sebuah kegiatan di tingkat desa. Disisi lain, pihak pemerintah desa juga akan semakin mudah untuk
mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masing-masing kelompok anak, tentu dengan skala prioritas
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yang disusun dan disepakati oleh perwakilan kelompok anak dalam Musrenbangdes.
Materi mengenal kelompok-kelompok anak dengan potensi dan permasalahannya ini diharapkan
mendorong para pendamping anak untuk semakin mengembangkan metode pendampingan, saling
berkolaborasi dan berkreasi antar kelompok dalam berbagai kegiatan yang mengarah pada
terwujudnya Desa Ramah Anak.
Tujuan
01

02

04
05

•• Peserta mampu menemukan nama kelompok-kelompok anak lain
yang ada di desanya masing-masing
•• Peserta mampu mencocokkan nama kelompok, kegiatan kelompok
dan usia rata-rata anak yang ada di kelompok tersebut
•• Peserta mampu menggali siapa yang menjadi pendamping dan mitra
dari masing-masing kelompok

Waktu
•• 60 menit
Metode

••
••
••
••

Paparan
Tanya Jawab
Diskusi Kelompok
Pleno

Alat

••
••
••
••

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
Pensil Warna / Krayon

Lembar Bantu Belajar

•• Hasil gambar potensi kelompok anak

B aca
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25

Bahan Bacaan
•• Tidak Ada
Catatan

Catatan

•• Fasilitator bersama panitia mempersiapkan perlengkapan diskusi
diantaranya: metaplan aneka warna, kertas flipchart, lem lakban
kertas dan krayon
•• Fasilitator dan panitia selalu berkeliling ke setiap kelompok untuk
memastikan anak-anak mampu bekerja secara tim dan tanpa
intervensi pendamping
•• Fasilitator selalu memberikan kata-kata kunci untuk mempertajam
hasil diskusi anak-anak
•• fasilitator dan panitia mempersiapkan peraga sebagai bentuk
evaluasi hari ke-3 berbentuk gambar Emoticon atau yang lainnya

TAHAPAN PROSES
Penjelasan Awal tentang Proses Diskus Kelompok – 10 menit
A. Fasilitator memberikan penjelasan tentang cara diskusi dan menggali potensi kelompok-kelompok
anak
B. Fasilitator membuka ruang tanya jawab sebelum mulai diskusi
C. Fasilitator membagikan kertas flipchart dan metaplan beberapa warna dan spidol kepada masingmasing kelompok
D. Fasilitator mempersilakan masing-masing kelompok untuk memulai berdiskusi

Diskusi Kelompok Menggali Potensi Kelompok Anak - 30 menit
A. Diskusi kelompok dilakukan per desa
B. Setiap kelompok berdiskusi didampingi oleh pendamping masing-masing desa tanpa mengintervensi
proses diskusi, sifat pendamping hanya memberikan catatan atas apa yang sudah didiskusikan
C. Setiap kelompok menempelkan metaplan yang cocok dengan alur: nama kelompok – jenis kegiatan
– usia rata-rata anggota kelompok
D. Masing-masing metaplan ditempelkan dalam kertas flipchart dan ditempelkan dalam softboard
atau papan yang telah disediakan

Paparan dan Tanya Jawab - 20 menit
A. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil
diskusinya
B. Peserta mempresentasikan hasil diskusi potensi kelompok dan jenis kegiatannya
C. Fasilitator memberikan penegasan atas poin-poin utama dari setiap presentasi dan menuliskannya
dalam metaplan serta menempelkannya di papan yang telah disediakan
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Rangkuman dan Penutupan Proses Hari kedua - 5 menit
A. Fasilitator menutup rangkaian proses hari ke-3 dengan penjelasan tahapan proses dan poin-poin
penting serta mengapa anak-anak perlu mengetahui kelompok-kelompok lain
B. Panitia meminta salah satu anak untuk menutup kegiatan hari ketiga dengan doa penutup
C. Panitia memngingatkan setiap anak untuk memberi evaluasi dengan cara memilih salah satu
gambar emoticon sesuai pilihan masing-masing
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HARI KE

28

PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES

4

HARI KEEMPAT
BERGERAK BERSAMA ANAK MENUJU DESA HARAPAN
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SESI 8 : MENGENAL LEMBAGA DAN AKTOR KUNCI DI DESA
LEMBAGA KUNCI YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK ANAK
Pemerintah desa tidak bekerja sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dibantu oleh perangkat / staf desa dan juga lembaga
desa yang disebut BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Kelembagaan Desa Lainnya
seperti LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga), Karang Taruna maupun RT (Rukun Tetangga).
Mengapa kelompok-kelompok anak perlu mengenali lembaga dan kelembagaan yang ada di
desa tersebut? Kelompok-kelompok anak tidak mungkin memperjuangkan pemenuhan haknya
sendiri, mereka perlu dibantu oleh lembaga dan kelompok yang mempunyai pengaruh lebih besar
kepada masyarakat desa dalam proses Musrenbangdes. Oleh karena itu, kelompok anak perlu
mendata lembaga apa saja yang ada di desa dan apa saja tugasnya di desa, dengan tujuan
apabila akan bekerjasama tidak salah alamat. Misalnya BPD bertugas sebagai lembaga yang
mempunyai tanggung jawab untuk membuat peraturan desa dan mengawasi kinerja kepala desa,
LPMD mempunyai tugas utama membuat perencanaan desa bersama-sama dengan tim desa, dan
lain-lain.
Tugas para pendamping anak atau yang disebut Co-fasilitator adalah mempersiapkan
kelompok-kelompok anak untuk melakukan pra musrenbangdes antar kelompok anak dan
mempertemukan mereka dengan tokoh-tokoh kunci yang ada di masing-masing lembaga serta
bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan kelompok-kelompok anak di desa.
Beberapa hal inilah yang menjadi tujuan mengapa materi tentang pengenalan lembaga dan
kelembagaan desa ini diberikan di kelas pelibatan partisipasi anak.
Proses materi tentang mengenal lembaga desa ini dilakukan dengan metode yang
menyenangkan, yakni model Quis Adu Cepat dan Adu Tepat. Hal ini dilakukan untuk membuat
materi yang berat menjadi sebuah proses pengetahuan yang menggembirakan dalam bingkai
permainan yang cukup dikenal anak-anak.
Tujuan
01

02

04
05

•• Peserta mempunyai pengetahuan baru tentang nama-nama
lembaga dan kelembagaan desa
•• Peserta mengetahui apa saja peran dan fungsi masing-masing
lembaga dan kelembagaan desa
•• Peserta mampu menemukan mitra yang tepat ketika mengusulkan
rencana program dan kebutuhan kelompok anak di desa masingmasing

Waktu
•• 90 menit
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Metode
•• Lomba dengan Quis Adu Cepat dan Adu Tepat
•• Diskusi Kelompok
•• Paparan
••
••
••
••
••
••

Alat

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
Pensil Warna / Krayon
Penggaris
Potongan kertas berisi peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan
desa

Lembar Bantu Belajar
B aca

•• Tidak Ada

Bahan Bacaan
•• Tidak Ada
Catatan

Catatan

•• Fasilitator bersama panitia mempersiapkan perlengkapan diskusi
diantaranya: metaplan aneka warna yang telah berisi nama masingmasing lembaga dan kelembagaan desa serta fungsinya
•• Fasilitator selalu melibatkan para pendamping anak dalam setiap
bentuk diskusi dan permainan
•• Fasilitator selalu memberikan kata-kata kunci untuk mempertajam
hasil diskusi anak-anak dan menghubungkan dengan proses / materi
selanjutnya

TAHAPAN PROSES
Review Hari Ketiga Menggunakan Metode Reportase - 30 Menit
A. Fasilitator mempersiapkan perlengkapan untuk review berbentuk TV dari kertas Karton/
Manila yang telah dipersiapkan oleh panitia
B. Fasilitator menjelaskan model review dengan metode reportase
C. Fasilitator meminta 4 orang untuk menjadi relawan: 2 orang memegang TV Kertas, 1
orang menjadi pembawa berita dan 1 orang menjadi reporter lapangan
D. Fasilitator memberikan contoh bagaimana metode reportase digunakan sebagai alat review
E. Pelaksanaan Review dengan metode reportase oleh peserta
F. Fasilitator menggarisbawahi mengapa model ini digunakan, tujuan dan manfaat bagi
dinamika kelas partisipasi anak
PELIBATAN ANAK DALAM MUSRENBANGDES
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Penjelasan Model Quis – 15 Menit
A. Fasilitator menjelaskan model permainan berbentuk Quis Adu Cepat dan Adu Tepat ini
B. Fasilitator Membagi kelompok menjadi 3
C. Fasilitator membagikan 1 paket alat peraga sebanyak 2 paket: 1 paket nama lembaga dan
kelembagaan desa sedangkan 1 paket lainnya berisi peran dan fungsinya.
Quis Adu Cepat dan Adu Tepat – 15 menit
A. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk saling berdiskusi dan mencocokkan
antara nama dan fungsinya dalam kertas flipchart yang telah disediakan
B. Fasilitator memberi aba-aba dalam waktu 15 menit untuk bekerja dalam kelompok
C. Fasilitator meminta panitia dan pendamping untuk menilai kelompok mana yang selesai paling
cepat
D. Setiap kelompok yang telah selesai langsung dicek hasilnya dan diumumkan berapa yang
benar dan berapa yang salah
E. Fasilitator mengumumkan kelompok mana yang jadi pemenangnya
Penjelasan Pentingnya Mengenal Lembaga Desa dan Fungsinya – 30 menit
A. Fasilitator memberikan penjelasan mengapa kelompok anak perlu mengenal dengan baik
lembaga dan kelembagaan desa
B. Fasilitator mempertajam fungsi dari masing-masing lembaga dan kelembagaan tersebut
dalam kata-kata kunci dan menuliskannya di metaplan kemudian menempelkan di papan
yang telah tersedia
C. Fasilitator membuka ruang tanya jawab dan membuat benang merah dengan materi
selanjutnya

SESI 9 : DESAKU HARAPANKU
DESA YANG DIRINDUKAN ANAK-ANAK
Materi terakhir di hari keempat ini merupakan langkah konkret yang dilakukan agar anakanak mengenal mengapa mereka perlu memperjuangkan juga kondisi yang bermanfaat bagi
proses pemenuhan hak anak terutama hak untuk berpartisipasi di desa masing-masing.
Setelah anak-anak diberi bekal dengan semua materi mulai dari potret desa, mengenal
hak anak, Musrenbangdes, gambar desa, mengenal potensi dan kondisi kelompok anak serta
memperdalam pengetahuan tentang lembaga desa dan fungsinya, maka materi terakhir merupakan
tahapan atau menemukan kondisi terbaik yang akan disampaikan melalui Musrenbangdes tersebut.
Kondisi terbaik tersebut adalah kondisi yang didambakan oleh setiap anak, kondisi yang menjawab
pemenuhan hak anak dan kondisi yang memberi kenyamanan dan keamanan pada semua pihak.
Untuk menemukan kondisi terbaik tersebut fasilitator mengembangkan materi dengan
proses diskusi terkait dengan: kondisi yang membuat anak tidak nyaman di 1) rumah, 2) sekolah
dan 3) lingkungan desa.
Dari ketiga bagian tersebut, kemudian di proses akhir setiap kelompok menentukan
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satu kondisi ketidaknyamanan yang dianggap paling penting untuk segera diakhiri, diperbaiki,
diselesaikan atau tidak dilakukan lagi. Selain itu, setiap kelompok mendiskusikan cara seperti apa
yang akan dilakukan agar yang paling dianggap tidak nyaman tersebut segera bisa diperbaiki. Hal
inilah yang akan menjadi tindak lanjut konkret dari setiap kelompok anak di masing-masing desa,
tentu dengan pendampingan dari para Co-fasilitatornya.
•• Peserta mampu membuat pemetaan kondisi sosial dan kondisi
lingkungan yang masih perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan
hak anak
•• Peserta mampu menemukenali permasalahan yang membuat anakanak tidak nyaman di rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat
•• Peserta mampu merumuskan solusi konkret usulan perbaikan kondisi
bagi terwujudnya desa ramah anak di rumah, sekolah dan lingkungan
masyarakat

Tujuan
01

02

04
05

Waktu
•• 90 menit

Metode
•• Diskusi Kelompok
•• Paparan
•• Tanya Jawab
Alat

••
••
••
••
••

Lembar Bantu Belajar

•• Hasil Diskusi kelompok tentang Desaku Harapanku

Metaplan
Alat tulis
Flipchart
Pensil Warna / Krayon
Penggaris

B aca

Bahan Bacaan
•• Tidak Ada
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Catatan
Catatan

•• Fasilitator bersama panitia mempersiapkan perlengkapan diskusi
diantaranya: metaplan, flipchart, spidol, lem dan solasi kertas
•• Pendamping dan panitia mendampingi diskusi kelompok agar diskusi
lebih terarah, tetapi sebaiknya tidak memaksakan ide-ide kepada
anak-anak agar apa yang ditulis murni hasil pikiran anak-anak

TAHAPAN PROSES
Penjelasan tentang kondisi yang perlu diperbaiki – 10 menit
A. Fasilitator memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana kondisi yang perlu diperbaiki
dengan disertai contoh konkret
B. Fasilitator memberi ruang untuk bertanya apabila ada peserta yang masih belum jelas
C. Fasilitator dan panitia membagikan flipchart, metaplan dan spidol kepada masing-masing
kelompok
D. Fasilitator mempersilakan proses diskusi
Diskusi kelompok pemetaan kondisi yang perlu diperbaiki - 30 menit
A. Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok di desa masing-masing
B. Fasilitator mempersilahan diskusi dengan waktu yang sudah ditentukan
C. Fasilitator, panitia dan tim pendamping terlibat dalam diskusi kelompok
D. Fasilitator mempersilakan kelompok yang sudah selesai untuk membacakan hasil diskusinya
Presentasi hasil diskusi kelompok - 30 menit
A. Setiap wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya
B. Setiap kali selesai presentasi fasilitator membuka ruang dialog dengan kelompok pemapar
maupun tanya jawab antar kelompok
C. Fasilitator memberikan catatan-catatan penting atas hasil diskusi terutama “mengapa
kondisi seperti itu yang digambarkan oleh anak-anak.”
D. Fasilitator memberikan benang merah atas hasil presentasi dari semua kelompok
terutama kata-kata kunci yang ada dalam setiap bagian (rumah, sekolah dan lingkungan
masyarakat), dan menuliskan dalam metaplan dengan huruf kapital serta menempelkan di
papan yang telah disediakan.
Menentukan solusi atas kondisi yang perlu diperbaiki dengan segera – 20 menit
A. Setelah semua kelompok presentasi hasil diskusinya, fasilitator meminta kelompok untuk
mencermati ulang hasil yang telah dipresentasikan
B. Kemudian setiap kelompok berdiskusi dan memilih 1 kondisi yang paling penting untuk segera
mendapatkan perbaikan
C. Semua kelompok berdiskusi dan memilih 1 hal yang penting untuk diperbaiki dan bagaimana
cara untuk memperbaikinya
D. Setelah semua kelompok memilih 1 bagian yang akan diperbaiki dengan langkah konkret
perbaikannya, kemudian mereka membacakan secara bergantian
E. Fasilitator meminta setiap poin yang akan mendapat perbaikan, diberi garis bawah atau
ditulis ulang dalam metaplan dan tetap diletakkan di tempat semula, sehingga memeperjelas
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pilihan setiap kelompok
F. Fasilitator kemudian memberi kesimpulan dan catatan baik kepada kelompok anak maupun
pendamping dan tim WVI untuk mengawal apa yang akan diperjuangkan oleh anak-anak
tersebut dalam Pra-Musrenbangdes dan Musrenbangdes
G. Fasilitator menyerahkan waktu penutupan kepada panita

SESI 10 : KEGIATAN PENUTUP KELAS PARTISIPASI ANAK
KESAN ANAK DAN EVALUASI
Bagian terakhir dari Kelas Partisipasi Anak selama 4 hari ini adalah bagian penutupan yang
terangkai dari beberapa kegiatan, diantaranya: kesan-pesan, evaluasi proses hari terakhir dan
pemberian sertifikat maupun apresiasi dari panitia kepada semua peserta.
Pemberian kesan diwakili oleh beberapa orang anak yang secara umum mengatakan
prosesnya menyenangkan dan tidak membuat bosan, selain itu mereka juga jadi tahu mengapa
perlu terlibat dalam Musrenbangdes. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan metode yang sama
sejak hari pertama sampai keempat yakni dengan gambar emoticon. Dalam evaluais hari terakhir,
sebagian besar peserta memilih gambar emoticon senang sekali. Pilihan emoticon senang sekali
ini tidak mengalami perubahan dari hari pertama sampai dengan hari keempat, dengan kata lain
semua anak menikmati proses belajar bersama ini.
Kegiatan penutupan dilakukan oleh panitia, dengan tujuan untuk memberikan apresiasi,
ucapan terima kasih baik kepada peserta maupun fasilitator, memberikan kenangan berupa
sertifikat dan cindera mata serta pengumuman terkait dengan transport yang mengantar
peserta ke desa masing-masing.
Tujuan
01

02

04
05

•• Melihat perkembangan hasil evaluasi anak dari hari pertama sampai
dengan hari keempat
•• Adanya keberanian antar peserta untuk memberikan kesan selama
mengikuti proses kegiatan ini
•• Memberikan penghargaan kepada peserta dalam berbagai bentuk
kenang-kenangan

Waktu
•• 40 menit
Metode

••
••
••
••

Kerja individu
Ucapan terima kasih
Pemberian apresiasi
Pemberian sertifikat
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Alat
•• Flipchart
•• Post it
•• Hasil Evaluasi Peserta

Lembar Bantu Belajar
B aca

Bahan Bacaan
•• Tidak Ada
Catatan
Catatan

•• panitia mempersiapkan perlengkapan evaluasi berupa kertas
flipchart yang sudah diberi gambar emoticon yang melambangkan
suasana senang sekali, biasa dan sedih serta post it
•• Setiap peserta hanya memilih 1 lambang suasana saja
•• Hasil evaluasi sejak hari pertama sampai hari keempat menjadi
sarana evaluasi panitia dan fasilitator

TAHAPAN PROSES
Memberikan Kesan – 10 menit
A. Panitia meminta 2-3 perwakilan peserta untuk memberikan kesan selama mengikuti
kegiatan kelas partisipasi anak
B. Panitia mengucapkan terima kasih atas kesan yang disampaikan selama anak-anak
mengikuti 4 hari kegiatan
Memilih Evaluasi dalam bentuk Emoticon – 10 menit
A. Panitia mempersilahkan setiap peserta untuk memilih satu gambar yang mewakili suasana
selama kegiatan dengan menggunakan post it
B. Peserta memilih gambar sesuai pilihannya
C. Fasilitator dan tim panitia mencermati semua hasil evaluasi yang telah dituliskan oleh peserta
dan memberikan tanggapan secara singkat
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Pembagian Souvenir dan Sertifikat – 10 menit
A. Panitia memberikan sertifikat kepada semua anak yang menjadi peserta
B. Panitia memberikan souvenir kepada semua anak yang hadir
Penutupan Kelas Partisipasi Anak – 10 Menit
A. Panitia mengucapkan terima kasih untuk semua keterlibatan yang sangat luar biasa
B. Panitia mengumumkan transport kembali ke desa masing-masing
C. Panitia mengajak anak untuk berdoa bersama
D. Panitia mengajak anak dan fasilitator untuk berfoto bersama
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DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3
Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa
Kebijakan Perlindungan Anak Wahana Visi Indonesia
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FOTO KEGIATAN KELAS PARTISIPASI ANAK
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