MATERI ADVOKASI
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)

Anak-Anak Belajar dari Kehidupan Mereka
Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah
Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri
Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri
Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian
Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah.
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai
Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai
Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri
Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali dengan tujuan
Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawanan
Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, ia belajar kebenaran dan keadilan
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan
Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan
Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar berdamai dengan pikiran
Dengan apa anakmu hidup ?
Diterjemahkan dari
“Children Learn What They Live” Karya Dorothy Law, P.hd.

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua
atau Wali berke wajib an
dan ber tanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Per lindungan Anak.
UU 35 2014 Perubahan UU 23 2002 tentang Perlindungan Anak
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Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM).
Sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang
bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
Merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya
pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun
kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan
perlindungan kepada anak
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Perlindungan Anak
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap Anak adalah segala perbuatan terhadap anak yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran,
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
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Terpadu
Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan secara bersama dan terkoordinasi oleh
masyarakat, aparat desa /perangkat kelurahan, dunia usaha, media dan anak dengan
mengacu pada prinsip hak anak.
Semua aspek dan komponen dipahami dalam hubungannya antara satu dengan yang
lain, dan harus - dalam konteks yang luas - sebagai bagian dari upaya mempromosikan
hak-hak anak - serta dianggap sebagai sebuah kontinum, yang berperan sebagai kerangka
berpikir utama

Pencegahan
Primer
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Pencegahan
Sekunder

Penangan
Korban
Kekerasan
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Rehabilitasi

Reintegrasi

Berbasis Masyarakat
Masyarakat:
komunitas kelompok orang yang saling berinteraksi yang tinggal di suatu wilayah tertentu
(geografis atau batas-batas adminstrasi pemerintahan - desa/kalurahan)
Intervensi berbasis masyarakat:
upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menalaah dan mengambil
inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
1
8
Memberikan
ruang partisipasi
bagi anak

Memberikan
Informasi
Partisipasi Masyarakat dalam
Perindungan Anak
UU No. 35 Tahun 2014
Pasal 72 Ayat 3

2
Masukkan
Perumusan
Kebijakan
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3

Berperan dalam
menghilangkan
pelabelan
pada anak

Melaporkan
Pelangaran
Kekerasan
terhadap Anak

6

4

Menyediakan
Sarana dan
Prasarana bagi
Tumbuh Kembang
Anak

Berperan aktif
dalam proses
rehabilitasi dan
reintegrasi sosial

5
Pemantauan dan
Pengawasan
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Tujuan PATBM
• Mencegah kekerasan terhadap anak
termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak
} Mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau
mengabaikan kekerasan
} Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang
mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (peer to peer approach)
} Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan
• Menanggapi kekerasan
} Melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menerima laporan, menolong,
dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap
keadilan bagi korban dan pelaku
} Melakukan jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau
dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko
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Prinsip Pelaksanaan PATBM
• Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Perlindungan Hak untuk hidup,
kelangsungan hidup dan perkembangan serta Partisipasi Anak
• Memperkuat struktur perlindungan anak lokal yang telah ada
• Membangun sinergitas dengan lembaga desa/kelurahan - perangkat desa/aparat
kelurahan, posyandu, PKK, kader KB, PATBM desa lain, LSM (jaringan horisontal) dan SKPD,
rujukan layanan primer (jaringan vertikal)
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Kerangka kerja PATBM
Masukan

Kegiatan

Regulasi dan
Manajemen

PATBM

Kinerja

Perubahan

Perubahan Norma
Cakupan

Pembiayaan
Aksesibilitas
SDM pendukung

Komunitas
Kualitas

Perlengkapan

Kecakapan
menghindari
kekekerasan

Respon
terhadap kekerasan

Keluarga
Keberkanjutan

Penyediaan
Informasi

Anak

Partisipai
Masyarakat
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Dampak

Menurunnya
Prevalensi
Kekerasan
Terhadap Anak

Sasaran PATBM
Jangka Pendek dan Menengah
LSM yang
berhubungan
dengan
Perlindungan
Anak

Masyarakat

Aparat
Desa/
Kelurahan

Dunia Usaha

Keluarga
Forum Anak

Sasaran Akhir atau Jangka Panjang
Anak
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Tata Kelola PATBM
Tata Kelola PATBM mengacu kepada :
1. Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat
• Pasal 12 (2) UU 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar (butir b).
• Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah
untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan PA
2. Tingkat Desa :
• UU 6 Tahun 2014
} Pasal 8 Kewenangan desa
} Pasal 94 Lembaga kemasyarakatan ¢ partisipasi masyarakat
• Permendes
3. Tingkat PATBM:
Pedoman PATBM
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Pendanaan PATBM
• Sumber dan Mekanisme Pendanaan:
} APBD/N (Hibah atau Bansos), Anggaran Desa, Swadaya atau Kerja sama dengan Pihak
ketiga (LSM L/N/I)
• Terintegrasi dengan skema pendanaan kelembagaan layanan di tingkat desa (posyandu,
polindes, desa siaga, dll)

Pengelolaan Informasi
Informasi:
Pesan
tentang perlindungan anak (Berlian-Bersama Lindungi Anak), Media
untuk membawa pesan ¢ mengumpulkan mengolah menyajikan mendistribusikan dan
memanfaatkan
Informasi Strategis:
Mengenali masalah/potensi, Menggunakan untuk membuat kegiatan, Menggunakan untuk
menilai kegiatan
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Pengelolaan SDM
• Pengelola = aktivis PATBM (anak, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh yang terlibat
dalam kelembagaan desa lainnya – RT/RW/Dusun-individu)
• Mekanisme pengembangan kapasitas bagi pengelola
• Penggerakan dan bimbingan teknis PATBM

Mobilisasi
Partisipasi
Inisiasi, merencanakan, menggerakkan sumber daya, melaksanakan,memantau, mengevaluasi
Pemanfaatan
Menggunakan layanan atau terlibat dalam kegiatan tersedia

12

Materi Advokasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm)

Struktur dan Jejaring PATBM
Pola-pola hubungan antar komponen yang dibangun
(pembagian peran kelembagaan ¢ horisontal - vertikal)

Posyandu

Paud /
Sekolah

Karang
Taruna

Gambar 2.
Jejaring Kerja PATBM

PEM.
DESA/KEL

KLP
Ibadah

DLL

SKPD
LAIN

P2TP2A

Polsek

PKK

AKTIVIS
PATBM

Forum
Anak

Dunia
Usaha

PUSPAGA

PEM.
KEC.

Puskesmas

Sekolah

Dinas
PPPA

Fas./
Pendap

LPA /
LKSA

Lingkungan
Kabupaten / Kota

Lingkungan
Kecamatan
Gerakan PATBM
Di Desa / Kelurahan
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Lingkup Kegiatan PATBM

r

g
an

Tua / Kelu
ar

ga

Diarahkan untuk memampukan orang
tua dalam mengasuh anak sesuai dengan
perkembangan usia dan hak-hak anak.
Bentuk Kegiatan: sarasehan orang tua,
berbagi pengalaman pengasuhan di antara
orang tua atau peningkatan ketrampilan
pengasuhan anak

O

Diarahkan untuk membangun dan memperkuat norma anti kekerasan
kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut.
Bentuk Kegiatan: sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh
warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang
penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain,
pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

Anak
Diarahkan untuk memampukan anak
melindungi hak-haknya termasuk melindungi
dari kekerasan yang terjadi.
Bentuk: kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif
dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk
juga pengembangan forum anak.
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Bentuk Intervensi PATBM
Langkah memperkuat
KETERAMPILAN DIRI ORANG
TUA dalam pola pengasuhan anak
adalah sebagai berikut:
• Mengenali diri: Orang Tua
mengenali pola pengasuhan yang
selama ini dilakukan
• Intstrospeksi diri:
Membangun kesadaran
melakukan perubahan efektif
untuk memiliki pola asuh sesuai
dengan keyakinan dan nilai-nilai
diri.
• Menerima informasi baru:
mampu memilih pola pengasuhan
anak yang tepat melalui informasi
baru yang di dapatkan
• Mulailan melakukan dari hal-hal
yang sederhana dalam mengasuh
anak, misalnya mulai tidak
membentak anak, tidak mencubit
dll.

PEMBUDAYAAN NORMA
yang melindungi anak bisa dilaksanakan
dengan tahapan sbb:
• Mengkaji ulang norma yang ada:
mengenali bentuk-bentuk norma
anti kekerasan, maupun yang kurang
mendukung atau menimbulkan
kesenjangan/keterbatasan terhadap
norma yang ada
• Tahap sosialisasi atau pengenalan:
masyarakat peserta PATBM dikenalkan
pada bentuk-bentuk pelanggaran norma
yang berlaku di masyarakat beserta
konsekuensi sosial yang kemungkinan
dapat diterima.
• Tahap penekanan social: peserta PATBM
telah mengetahui tentang sanksi sosial
atau hukuman sosial kepada para pelaku
tindakan pelanggaran
• Tahap pendekatan kekuasaan atau
pengaruh: Pada tahap ini, terlihat adanya
pihak pelaku pengendalian sosial dan
pihak yang dikendalikan dalam satu
sistem PATBM tentang perlindungan anak
15

Bentuk Intervensi PATBM
Langkah memperkuat
KETERAMPILAN HIDUP ANAK
untuk melindungi diri dari kekerasan,
adalah sebagai berikut:
• Mengenal Diri: Anak
diajarkan mengenali sifat dirinya
dan bagian-bagian tubuhnya
yang rentan mengalami tindak
kekerasan
• Insrospeksi diri: Membangun
kesadaran melakukan perubahan
efektif untuk memiliki kecakapan
menghindari kekerasan
• Menerima informasi
baru: Mampu memilih model
kecakapan menghindari
kekerasan yang tepat yang telah
diajarkan
• Mulailah melakukan tindakan
sederhana misalkan tidak
saling mengejek antar teman,
menghindari kegiatan yang
berpotensi terjadi kekerasan dll
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Meningkatnya KEMAMPUAN UNTUK
MENANGGAPI KEKERASAN terhadap
anak dilakukan dengan tahapan:
• Mengidentifikasi Jenis-jenis Kekerasan
Terhadap Anak: pemahaman jenis-jenis
kekerasan terhadap anak
• Mengenali Anak Yang Mengalami
Kekerasan: peserta PATBM diharapkan
mampu menemukenali tanda-tanda yang
dimunculkan oleh anak-anak korban
kekerasan di sekitar lingkungan tempat
tinggalnya
• Merespon Kekerasan Terhadap Anak:
Kewajiban moral pendamping PATBM
untuk memberitahukan kasus kepada
pihak yang berwenang
• Mendampingi dan menerima kembali
(reintegrasi) anak korban kekerasan:
Membangun komunikasi konstruktif
terbuka dengan anak, Mengembalikan
harga diri anak, Mendorong anak untuk
memaafkan pelaku, Mendorong anak
berani mengungkapkan keinginan dan
pendapat pribadinya meskipun seringkali
bertentangan dengan apa yang menjadi
keinginan dan gagasan orang lain,
Mendorong anak kembali aktif dalam
kehidupannya.

Materi Advokasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm)

Mengapa perlu Membentuk
PATBM
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PUNYA HAK = HAK ORANG DEWASA :
BAGIAN DARI HAK AZASI SEBAGAI MANUSIA
DIPENUHI (TO FULFIL)
DILINDUNGI (TO PROTECTION)
DIHORMATI (TO RESPECT)
Pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah banyak melakukan program / kegiatan
yang mendukung terpenuhinya perlindungan anak, akan tetapi, berbagai program tersebut
belum mampu membendung berbagai kejadian kekerasan terhadap anak.
Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada aspek
pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan
keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama
(Hasil Penelitian KPPPA tahun 2015 di 5 provinsi)
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Bagaimana memulai PATBM
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1 BANGUN KOMITEN :
Bicarakan tentang Ide PATBM
dengan siapa saja yang peduli
terhadap perlindungan anak
termasuk tokoh anak, pemuda,
pemuka agama atau aparat
pemerintah pada dasarnya bisa
membicarakan ide PATBM dengan
semua unsur masyarakat yang lain.

2

Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda/remaja
putra-putri, anak-anak atau tokoh - tokoh
seperti tokoh pendidikan, tokoh agama,
tokoh adat, PKK, kepala desa/lurah, BPD,
babinsa/babinkamtibmas, kader posyandu
yang dianggap memiliki pengetahuan
dan kemampuan menggerakkan kegiatan
perlindungan anak yang potensial.
Bentuk tim inti (aktivis/kader)
untuk memudahkan koordinasi
yang terdiri dari beberapa orang
yang berkomitmen tinggi

Tim Inti menyusun dan menyampaikan ide dan gagasan PATBM
kepada perangkat desa/aparat kelurahan (Kepala Desa/Lurah)

Hal yang dibicarakan dengan Kepala Desa/Lurah:
• Permasalahan perlindungan anak dan kekerasan anak di desa/kelurahan,
dampaknya dan upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya
• Tawaran untuk secara bersama mendorong gerakan masyarakat dalam rangka
pencegahan dan respon dini/penanganan kekerasan anak
• Pengenalan PATBM sebagai usaha bersama dari masyarakat untuk melakukan
pencegahan dan respon dini/penanganan kekerasan anak
• Kemungkinan PATBM bisa didorong sebagai program kerja desa/kelurahan
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Dalam membentuk PATBM
perlu adanya keyakinan dan komitmen
yang perlu disampaikan dan disepakati bersama
tentang prinsip dasar yaitu:
1. Perlindungan anak dilakukan kepada semua anak tanpa adanya perbedaan
(Non Diskriminasi)
2. Peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak.
3. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan
anak.
4. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan
kehidupan bermasyarakat.
5. Kelangsungan hidup dan perkembangan Anak.
6. Bisa bekerjasama dengan anak dan memberikan kesempatan untuk anak menyampaikan
pandangan atau pendapatnya (partisipasi anak).
7. Membangun kerjasama dengan lembaga desa/kelurahan, perangkat desa/aparat
kelurahan dan mitra masyarakat lainnya.
8. Memperkuat kegiatan perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam pengelolaan PATBM
1. Bersifat terbuka:
semua unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian dan berminat pada perlindungan
anak di desa/kelurahan bisa bergabung dalam PATBM
2. Sukarela:
sistem kerjanya adalah sukarela, tanpa paksaan dan sebagai pekerja sosial tanpa dibayar.
3. Transparan:
kegiatan yang dilaksanakan dan pembiayaan yang ditimbulkan dikelola dan dilaporkan
secara terbuka kepada masyarakat.
4. Non Diskriminasi:
kegiatan dilaksanakan dan ditujukan untuk semua unsur masyarakat tanpa memandang
ras, suku, agama dan golongan
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Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan PATBM
Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
perlu dimonitor dan dievaluasi
1. untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik
2. memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi gerakan PATBM
3. memberikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah,
pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan
dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu mendorong
terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus
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Indikator yang dikembangkan
dalam pelaksanaan M&E
dalam implementasi PATBM
1. Indikator program yang pada dasarnya mencakup ukuran-ukuran untuk melihat
PATBM mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. (dilakukan oleh aktivis)
2. Indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan perilaku terkait
dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan norma tentang kekerasan dan perilaku
yang mendukung perlindungan anak : indikator yang menentukan perubahan perilaku.
(dilakukan melalui survei)
3. Indikator dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai kualitas hidup
anak khususnya dengan kejadian kekerasan terhadap anak dalam masyarakat.
(dilakukan melalui survei)
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Indikator Program PATBM
Masukan

Indikator
Tersedia tata tertib atau aturan yang mengatur pelaksanaan PATBM

Regulasi
dan
Manajemen

Terdapat proses perencanaan kegiatan PATBM yang bersifat partisipatif (melihatkan
multi pihak termasuk anak-anak)
Tersedia jaringan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan PATBM
Tersedia proses bagi warga untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh
PATBM
Adanya komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk mengalokasikan dana untuk
operasionalisasi PATBM secara rutin

Pembiayaan

Tersedia alokasi anggaran PATBM dalam APBDes/APBD Kelurahan
Adanya perencanaan dan penganggaran PATBM
Tersedia relawan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PATBM
Tersedia kegiatan untuk memperkuat ketrampilan relawan

SDM

Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab relawan untuk pengelolaan
PATBM
Terdapat variasi relawan dari unsur-unsur yang ada di masyarakat (anak-anak,
remaja, orang tua, tokoh masyarakat)
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Masukan

Indikator
Tersedia tempat bagi PATBM untuk berkegiatan

Perlengkapan

Tersedia perlengkapan dasar untuk melaksanakan kegiatan PATBM
(buku, alat peraga, alat tulis, media KIE dll)
Tersedia dana operasional rutin yang disediakan oleh Desa / Kelurahan / Kampung
atau swadaya untuk pengadaan perlengkapan dasar kegiatan PATBM
Adanya komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk mengalokasikan dana untuk
operasionalisasi PATBM secara rutin
Tersedia alokasi anggaran PATBM dalam APBDes / APBD Kelurahan

Penyediaan
Informasi

Adanya perencanaan dan penganggaran PATBM
Teresedia informasi tentang perkembangan kegiatan PATBM
Tersedianya materi-materi tentang perlindungan anak
Adanya media informasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan
tentang PA
Adanya keterlibatan komponen-komponen masyarakat desa/kelurahan/kampung
dalam perencanaan dan kegiatan PATBM

Partisipasi
Masyarakat

Dilaksanakannya dialog warga secara rutin tentang PATBM
Adanya proses rekrutmen relawan secara berkala
Adanya sosialisasi rutin PATBM
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Indikator Dampak PATBM
Hasil Kegiatan PATBM
INDIKATOR

MANAJEMEN

Jumlah kegiatan yang melibatkan warga secara umum
dan perangkat desa / kelurahan
Jumlah kegiatan yang ditujukan untuk orang tua dari anak-anak yang ada
Jumlah kegiatan untuk anak-anak berdasarkan usia atau jenis kelaminnya
Jumlah kegiatan untuk mengetahui secara dini
jika terjadi kekerasan terhadap anak
Jumlah anak yang memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM
Kegiatan PATBM
Jumlah orang tua yang memanfaatkan kegiatan
yang dilaksanakan oleh PATBM
Jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan kegiatan
yang dilaksanakan oleh PATBM
Jumlah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam PATBM
Adanya kepuasan dari warga terhadap kegiatan PATBM
Jumlah dusun / RT / RW yang bisa memanfaatkan kegiatan PATBM
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Mengukur Efektivitas PATBM
Ukuran Efektivitas

Cara Mengukur

• Keluaran / Kinerja ¢ tingkat PABM
• Jumlah anak/orang tua/keluarga yang
memanfaatkan layanan (kegiatan)
• Jumlah dusun/RW/RT yang ada kegiatan PATBM
• Kepuasan penduduk terhadap PATBM
• Keberlangsungan PATBM (dana dan operasional)

Laporan
Kegiatan /
program

• Hasil / Perubahan
Perilaku ¢ tingat Kabupaten
• Munculnya norma anti kekerasan dalam 		
masyarakat
• Ketrampilan pengasuhan orang tua meningkat
• Kecakapan hidup dari anak untuk menghindari
kekerasan
• Terbangunnya mekanisme untuk merespon
kekerasan
• Dampak ¢ tingkat Provinsi/Nasional
• Turunnya angka kekerasan terhadap anak

Survey

Survey
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Peran Dinas PPPA kabupaten/kota:
1. Mensinergikan dan/atau mengintegrasikan pengembangan PATBM dalam program perlindungan
anak di daerahnya.
2. Menginisiasi dan mengembangkan PATBM di wilayah kerjanya, melalui replikasi dan penganggaran
desa/kelurahan diluar model PATBM yang sudah ada.
3. Melaksanakan koordinasi dan menggalang dukungan untuk perencanaan dan penganggaran
dalam mengembangkan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan.
a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung PATBM) dan mengupayakan
penguatan komitmen pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mengembangkan atau
mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program
pembangunan , alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya.
b) Bersama Bappeda memfasilitasi agar para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat
kabupaten/kota memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi
satu kesatuan serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi.
4. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PATBM di daerah kab/kota serta memperkuat komitmen
pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam pengembangan PATBM.
5. Merekrut dan mengembangkan kapasitas fasilitator mendampingi pengelolaan pengembangan
PATBM di tingkat desa/kota, dan mengembangkan kapasitas aktivis-aktivis PATBM atau organisasi
lokal di desa/kelurahan dengan memanfaakan jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/
kota atau bahkan lebih tinggi.
6. Memfasilitasi kecamatan desa/kelurahan dalam memulai (merepleksi), menggabungkan,
memelihara keberlanjutan PATBM.
7. Menata ulang jejaring kerja perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dan mengoptimalkan
dukungan dari para pihak (berbagai instansi/satuan kerja perangkat daerah, organisasi non
pemerintah, perusahaan dan perguruan tinggi) dalam jejaring tersebut terhadap pengembangan
PATBM di tingkat desa/kelurahan.
8. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM tingkat
kota/kabupaten.
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan atau profil PATBM di tingkat kabupaten/
kota.
10.Mengelola sistem data interaksi terkait PATBM dan mengintegrasikan dengan data dan informasi
situasi anak dan perlindungan anak di kabupaten/kota.

28

Materi Advokasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm)

Peran dinas PPPA di tingkat provinsi
dalam kegiatan PATBM adalah:
1. Mensinergikan dan/atau Mengintegrasikan pengembangan PATBM ke dalam program perlindungan
anak
di daerahnya.
2. Melaksanakan koordinasi dan menggalang dukungan regulasi, perencanaan,
dan penganggaran dari pemerintah provinsi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memperkuat kelembagaan PATBM.
a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yag mendukung PATBM) dan
mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah provinsi untuk mengembangkan
atau mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program
pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya.
b) Bersama Bappeda mamfasilitasi para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat
provinsi memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu
kesatuan serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksnaan kegiatan tersebut
untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi.
3. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PATBM ke pemerintah kabupaten-kabupaten/kota-kota,
khususnya dinas-dinas PPPA dan Bappeda-Bappeda di wilayah provinsi setempat.
4. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas PATBM, misalnya dengan melakukan pelatihan
fasilitator di kabupaten/kota pengembangan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan PATBM di kabupaten/
kota.
6. Mendorong pengembangan PATBM kabupaten/kota melalui replikasi PATBM di kabupaten/ kota
diluar wilayah model PATBM yang telah di sosialisasi oleh KPPPA.
7. Mengelola sistem data dan transformasi terkait PATBM di tingkat provinsi dan mengintegrasikan
data-data dan informasi situasi anak dan perlindungan anak di provinsi setempat.
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Peta lokasi model Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Tahun 2016
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Peta lokasi replikasi model Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM) oleh daerah secara mandiri,
Periode sampai dengan juni 2017
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Pedoman dan Modul Dalam
Pengembangan PATBM
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