WRAP UP HARI-2: Diskusi Paralel
Hari ini telah dilaksanakan 5 diskusi parallel. Hasil diskusi tersebut adalah:
1. Tema 1: Dimensi-dimensi Kemiskinan Anak (Dimensions of Child Poverty) – Candi
Singosari
Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Untuk mengatasi kemiskinan anak diperlukan investasi jangka panjang dan
pendekatan multisektoral. Tantangan utamanya tidak hanya pada cara untuk
menemukan solusi teknis yang paling tepat, tetapi juga bagaimana cara untuk
meningkatkan komitmen politik.
2. Berkaitan dengan permasalahan terkait dengan nutrisi, diperlukan dukungan
penelitian mengenai: (i) dampak ekonomi berbagai dimensi kemiskinan nonekonomi, seperti malnutrisi, untuk menjadi alat advokasi yang efektif untuk
meningkatkan sumberdaya untuk program-program yang spesifik; dan (ii) konteks
sosio-kultural , seperti modal social dan jaringan kelembagaan masyarakat, yang
menjadi penyebab langsung dan tidak langsung kemiskinan dan persoalan nutrisi.
3. Upaya untuk mengatasi masalah nutrisi (over atau under-nutrition) harus
mencakup keluarga yang miskin dan yang tidak miskin.
2. Tema 1: Dimensi-dimensi Kemiskinan Anak (Dimensions of Child Poverty) – Candi
Pawon-1
Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Kajian-kajian yang dipaparkan memperlihatkan berbagai faktor yang berkorelasi
dengan kemiskinan anak, yaitu penghasilan keluarga, kondisi pelayanan publik
(pendidikan dan kesehatan) yang sulit diakses, tidak dimilikinya akta kelahiran.
2. Secara statistik diperlihatkan bahwa pendekatan pengukuran kemiskinan anak
dengan pendekatan moneter saja tidak mencukupi, sehingga perlu dilengkapi
dengan pengukuran dimensi-dimensi non-moneter.

3. Tema 2: Child-Sensitive Social Protection and Poverty Reduction - Candi Pawon 2
Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Untuk mengatasi berbagai permasalahan anak - seperti anak jalanan, pekerja
anak, eksplotasi anak – diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara
terpadu.
2. Keluarga dan komunitas merupakan basis perlindungan anak terpenting, sehingga
program perlindungan sosial dari pemerintah perlu diarahkan untuk mengubah
perilaku anak, keluarga dan komunitas.
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3. Jika anak dan keluarga miskin dihubungkan dan memiliki akses ke lembaga
keuangan, mereka akan bisa memanfaatkan dengan baik.
4. Tema 3: Inclusive Social Protection - Candi Kalasan 1
Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Perlindungan sosial untuk anak-anak perlu diarahkan juga untuk mengatasi
permasalahan terkait dengan migrasi, anak jalanan dan pekerja anak.
2. Untuk mengatasi persoalan pekerja anak, diperlukan kebijakan untuk
meningkatkan daya beli dan pemahaman para pengambil kebijakan mengenai
adanya trade off antara anak yang bekerja dengan partisipasi sekolah.
3. Diperlukan penguatan ketersediaan data mengeani migrasi musiman di dalam
negeri sehingga kebijakan perlindungan sosial dapat disesuaikan dengan persoalan
spesifik daerah, khususnya untuk anak-anak usia 15-17 tahun.
5. Tema 5: Enabling Environment for Social Protection - Candi Kalasan 2
Rekomendasi yang dihasilkan:
1. Untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak, diperlukan
upaya untuk memperbaiki dari sisi supply (pelayanan) dan sisi demand dan
dilakukan secara terpadu oleh berbagai sektor.
2. Dari sisi supply diperlukan komitmen pemerintah daerah dan DPRD, serta
perbaikan mekanisme akuntabilitas di tingkat kabupaten.
3. Dari sisi demand diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan ibu
terkait dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta pemanfaatan modal
sosial untuk keluar dari kemiskinan.
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